Gonorroe en eileiderontsteking
Symptomen
Gonorroe komt veel minder vaak voor dan Chlamydia. Bij vrouwen zijn er niet altijd klachten. Als
er klachten zijn, is er vaak sprake van vieze, overvloedige afscheiding uit de vagina. Ook andere
klachten, zoals beschreven bij Chlamydia, kunnen voorkomen. Mannen met deze infectie hebben
vaak pusachtige afscheiding uit de penis.

Onderzoek
Een kweek van de baarmoedermond kan aantonen of u een Chlamydiainfectie hebt. De uitslag
duurt enkele dagen tot een week. Ook een kweek van de urinebuis of urineonderzoek is mogelijk.
Soms vindt men bij bloedonderzoek in verband met zwangerschapswens aanwijzingen voor een
mogelijke vroeger doorgemaakte Chlamydia-infectie.

Behandeling
Chlamydia is goed te behandelen met een antibioticum. Er zijn eendaagse kuren en kuren voor
een week of tien dagen. Maak de kuur af.

Seksuele contacten
Bedenk dat ook uw seksuele partner de infectie bij zich kan dragen, evenals vroegere en/of andere
seksuele partners van één van u beiden. Het is dan ook belangrijk dat ook deze partner(s)
ingelicht en zo nodig behandeld worden. Tijdens de behandeling is het verstandig om bij het vrijen
condooms te gebruiken.

Eileiderontsteking
Een Chlamydia-infectie kan zich via de baarmoedermond en de baarmoeder naar de eileiders
verplaatsen en een eileiderontsteking veroorzaken. Een plotselinge (acute) eileiderontsteking
geeft klachten als algemeen ziek zijn, pijn in de onderbuik en koorts. Maar een eileiderontsteking
kan ook sluimerend verlopen, zonder klachten.
Na een eileiderontsteking is soms de kans op een zwangerschap verminderd en de kans op een
buitenbaarmoederlijke zwangerschap verhoogd. Toch zijn de meeste vrouwen na een behandelde
eileiderontsteking normaal vruchtbaar, en is de kans op een normale zwangerschap vele malen
groter dan de kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Zwangerschap
Een zwangere kan een niet-behandelde Chlamydia-infectie tijdens de bevalling overdragen aan
haar kind, dat daardoor een oogontsteking of een longontsteking kan krijgen. Behandeling tijdens
de zwangerschap met een voor het ongeboren kind onschadelijk antibioticum voorkomt zo’n
ontsteking.

