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Conclusie voor deze opvolging 
 
Er is weinig nieuws onder de zon i.v.m. chlamydia-onderzoek. 
We kunnen dus stellen dat op basis van deze literatuurgegevens de sleutelboodschappen van de 
aanbeveling “Actieve opsporing van chlamydia trachomatis-infecties in de huisartspraktijk” kunnen 
behouden blijven. 
 

 

1. INLEIDING 

1.1. Achtergrond 
 
Dit is het opvolgrapport voor 2011 van de aanbeveling “actieve opsporing van chlamydia 
trachomatis-infecties in de huisartspraktijk ”. 

1.2. Doelstelling 
 
Opzet van het opvolgrapport is na te gaan of er belangrijke nieuwe en degelijke nationale en 
internationale publicaties zijn die: 
→ een vervroegde herziening van de aanbeveling nodig maken; 
→ geen vervroegde herziening nodig maken, maar wel een nuancering in de kernboodschappen van 

de aanbeveling aanbrengen; 
→ de kernboodschappen bevestigen. 
 

2. PROCEDURE 

2.1. Literatuuronderzoek 
 
Er werd gezocht naar systematische reviews, meta-analyses en gerandomiseerd gecontroleerd 
onderzoek gepubliceerd vanaf 18 juli 2011 tot 18 augustus 2011. 
 
Geraadpleegde databanken: 
→ Medline 
→ Clearinghouse website www.guideline.gov   
 

2.2. Selectie en kwaliteitsbeoordeling 
 
Aan de hand van de titels van de literatuuropbrengst selecteerden we de “te lezen abstracts” op basis 
van hun relevantie voor het thema. 
 
De nagelezen abstracts werden weerhouden op basis van de relevantie voor de kernboodschappen 
van de aanbeveling. Van de geselecteerde abstracts werden de volledige artikels opgevraagd.  
 
Als de besluitvorming niet overeenstemt met de kernboodschappen van de aanbeveling wordt het 
artikel beoordeeld aan de hand van bijkomende criteria: 
→ Interne validatie aan de hand van een scorelist (checklist van Dutch Cochrane). 
→ Kwantificering van de parameters, waardoor het belang van de studie duidelijk wordt. 
 

2.3. Advies met betrekking tot de aanbeveling 
 
Een gefundeerd advies over de noodzaak om te aanbevelingen te herzien of niet te veranderen zal 
geformuleerd worden aan de stuurgroep aanbevelingen. 



3. Literatuuronderzoek  
 
Zoekstrategieën:  
 
Guidelines: Er werden geen nieuwe guidelines gepubliceerd in de ze periode 
 
Medline:  
 
Mesh term “Chlamydia trachomatis”: 206 hits. 
Alle  abstracts werden gescreend. 
Er werden geen relevante reviews weerhouden. 
Er werd geen meta-analyse weerhouden. 
Er werden geen relevante RCTs weerhouden. 
Er werd geen relevante,op Pubmed gerefereerde practice guidelines gepubliceerd. 
Er werden 2 prevalentiestudies en één diagnostisch onderzoek weerhouden (zie verder). 
 
Zoekactie  Chlamydia trachomatis en Family practice  
 
Chlamydia trachomatis [mesh]  
AND 
Family practice  [mesh] 
2 hits 
 
Systematische reviews: 0  
Meta-analyses: 0  
RCT’s: 0 
 
Zoekactie Chlamydia trachomatis en screening 
 
Chlamydia trachomatis [mesh]  
AND 
Mass screening [mesh] 
16  hits 
 
Systematische reviews:0 
Reviews: 0 
Meta-analyses: 0 
RCT’s: 0 
 
Zoekactie Chlamydia trachomatis en therapy 
 
Chlamydia trachomatis [mesh]  
AND 
Therapeutics or Therapeutics [mesh] 
27 hits 
 
Systematische reviews: 1 
Reviews: 2 
Meta-analyses: 1 
RCT’s: 4 
 
Zoekactie Chlamydia trachomatis en diagnosis 
 
Chlamydia trachomatis [mesh]  
AND 
diagnosis [mesh] 
65 hits 
 
Systematische reviews: 0 
Reviews: 2 



Meta-analyses: 0 
RCT’s: 4 

 

4. TOEPASBAARHEID VAN DE AANBEVELING 

4.1. Bevindingen uit de literatuur 

 
SLEUTELBOODSCHAPPEN VAN DE AANBEVELING: 
 
1. Opportunistische screening van vrouwen op CT doe t het aantal complicaties dalen 
(evidentieniveau 2) 

 
Geen nieuwe informatie.  
Recente prevalentiestudies in West-Europa geven nog steeds een vergelijkbare prevalentie aan als 
enkele jaren geleden. 
Populatiescreening in Nederland (algemeen in stedelijk gebied, selectief in “lage prevalentie 
gebieden” ) gaf een prevalentie van 4,2%. (1) 
In Frankrijk vond men bij systematische bevolkingsscreening in de leeftijdsgroep 18 tot 29 een 
prevalentie van 3,2% bij vrouwen en 2,5% bij mannen. (2) 
 
(1) van Bergen JE, Fennema JS, van den Broek IV,et al. Rationale, design, and results of the first 
screening round of a comprehensive, register-based, Chlamydia screening implementation 
programme in the Netherlands. BMC Infect Dis. 2010 Oct 7;10:293. 
 
(2) Goulet V, de Barbeyrac B, Raherison S, et al. Prevalence of Chlamydia trachomatis: results from 
the first national population-based survey in France. Sex Transm Infect. 2010;86:263-70 
 
 
2. Opportunistische screening  kan, bij consensus, worden aangeboden aan: 

• Vrouwen < 35 jaar met meer dan 1 partner het laatst e jaar of met recent (<6 maanden) 
een nieuwe partner 

• Vrouwen bij wie een zwangerschapsonderbreking wordt  gepland 
(evidentieniveau 3) 

 
Er is geen nieuwe informatie die deze stelling ontkracht/bevestigt.  
 
3. Verder is actieve opsporing voor chlamydia  aan te raden bij vrouwen met >= 1 van 
volgende risicofactoren: 

• klachten van postcoïtaal of intermenstrueel bloedve rlies 
• dysurie die niet verdwijnt na een klassieke cystiti sbehandeling 
• partner met dysurieklachten  

 
en bij mannen met dysurie of urethritisklachten. 
(evidentieniveau 3) 

 
Er is geen nieuwe informatie die deze stelling ontkracht/bevestigt.  
 
 
 



 
Er is geen nieuwe informatie die deze stelling ontkracht/bevestigt.  
Er is verdere evaluatie gebeurd van de point-of-care (POC) tests, die tegenwoordig op de markt zijn. 
Deze tests laten de huisarts toe om op chlamydia te testen in hun praktijk. Ze zijn ook via internet te 
koop voor potentiële gebruikers, en ze worden ook in België gepromoot.  
Vergelijkend onderzoek (waarbij deze POCs vergeleken worden met de amplificatietests die als 
gouden standaard worden beschouwd) laat echter zien dat de testeigenschappen van deze POCs niet 
goed zijn (3). 
De gevoeligheid ervan varieert tussen 12 en 27% (t.o.v. ampificatietests). 
 Fabrikanten vergelijken deze tests soms met minder gevoelige ELISAs, waardoor hun performantie 
beter lijkt. Deze POC tests hebben op dit moment geen plaats in het diagnostisch arsenaal van de 
huisarts. 
 
(3) van Dommelen L, van Tiel FH, Ouburg S, et al. Alarmingly poor performance in Chlamydia 
trachomatis point-of-care testing. Sex transm Infect 2010;86:335-9 
 
5. Een positief resultaat wordt geconfirmeerd door een  andere amplificatietechniek – tenzij de 
anamnese suggestief is (evidentieniveau 3). 

 
Er is geen nieuwe informatie die deze stelling ontkracht/bevestigt.  
 
 
6. Een ongecompl iceerde infectie bij een niet -zwangere vrouw wordt behandeld met 1g 
azithromycine in single dose therapy (evidentienive au 1). 

 
Er is geen nieuwe informatie die deze stelling ontkracht/bevestigt.  
 
 
7. De partner(s) van een geïnfecteerde patiënt moet(en ) mee behandeld worden. 
(evidentieniveau 3) 

 
Er is geen nieuwe informatie die deze stelling ontkracht/bevestigt.  
 
 
8. Patiënten worden best opnieuw gescreend telkens zich een nieuwe “event’ voordoet  
(een nieuwe partner, een nieuwe klacht) (evidentien iveau 3). 

 
Er is geen nieuwe informatie die deze stelling ontkracht/bevestigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Screening gebeurt aan de hand van een DNA-amplif icatietechniek (evidentieniveau 1) op 
basis van een eerstestraalsurine of van een vaginal e wisser. 



Overzicht van de gerefereerde publicaties 
 
Referentie Publicatietype Onderzoeksvraag Conclusie 

Van 

Bergen JE 

(1) 

Beschrijvend 

onderzoek 

Wat is de prevalentie van Ct in 

de Nederlandse algemene 

populatie? 

De prevalentie in de leeftijdsgroep 16-

27, gemeten met een amplificatietest 

op een thuis afgenomen en per post 

verstuurd staal, is 4.2% (95% CI 4.0-

4.4%). 

Goulet V 

(2) 

Beschrijvend 

onderzoek 

Wat is de prevalentie van Ct in 

de Franse algemene 

populatie? 

De prevalentie in de leeftijdsgroep 18-

29, gemeten met PCR op een thuis 

afgenomen urinestaal,  is 2.5% (95% CI 

1.2% to 5.0%) bij mannen en  3.2% 

(95% CI 2.0% to 5.3%) bij vrouwen. 

Van 

Dommelen 

L (3) 

Diagnostisch 

onderzoek 

Wat is de diagnostische 

performantie van de 

bestaande POC (point-of-care) 

tests? 

De POC tests die werden geëvalueerd 

(Handilab –C, Biorapid CHLAMYDIA Ag 

test, Quick Vue Chlamydia test) zijn 

weinig gevoelig en niet geschikt voor 

veralgemeend gebruik. 

 
 (1) van Bergen JE, Fennema JS, van den Broek IV,et al. Rationale, design, and results of the first 
screening round of a comprehensive, register-based, Chlamydia screening implementation 
programme in the Netherlands. BMC Infect Dis. 2010 Oct 7;10:293. 
 
(2) Goulet V, de Barbeyrac B, Raherison S, et al. Prevalence of Chlamydia trachomatis: results from 
the first national population-based survey in France. Sex Transm Infect. 2010;86:263-70 
 
(3) van Dommelen L, van Tiel FH, Ouburg S, et al. Alarmingly poor performance in Chlamydia 
trachomatis point-of-care testing. Sex transm Infect 2010;86:335-9 
 

4.2. Interpretatie voor de aanbeveling(en) 
 
Er is weinig nieuws onder de zon ivm chlamydia-onde rzoek. 
Er zijn geen nieuwe gegevens die aanleiding moeten geven tot wijzigen van de 
sleutelboodschappen.  
 
 


