Trichomonas
Wat is…
Trichomonas is een eencellig organisme, groter dan een bacterie. Net als andere seksueel
overdraagbare aandoeningen wordt Trichomonas bij gemeenschap overgedragen. Ook bij
lesbische vrouwen is overdracht mogelijk. Er ontstaat een ontsteking van de vagina en/of de
plasbuis.

Gevolgen
Een Trichomonas-infectie is alleen in de vagina en/of de blaas of plasbuis aanwezig en veroorzaakt
geen eileiderontsteking. Er zijn dan ook geen gevolgen voor uw algemene gezondheid.

Onderzoek
Trichomonas is meestal gemakkelijk onder de microscoop zichtbaar. Soms wordt Trichomonas
gevonden bij onderzoek van de urine, of bij een uitstrijkje naar baarmoederhalskanker. Ook een
kweek van de vagina of de urine kan Trichomonas aantonen.

Behandeling
Behandeling is eenvoudig: een eenmalige dosis tabletten verhelpt de infectie. Gebruik op de dag
van behandeling geen alcohol, want u kunt dan misselijk worden.

Seksuele contacten
Veel artsen schrijven tegelijkertijd ook behandeling van uw partner voor omdat de kans groot is
dat deze de infectie ook heeft, en omdat Trichomonas soms moeilijk aan te tonen is bij mannen.
Zolang uw partner niet behandeld of onderzocht is, kunt u beter afzien van gemeenschap (tenzij
uw partner een condoom gebruikt) of van seksueel contact met een vrouw (waarbij Trichomonas
via vaginaal vocht kan worden overgedragen).

Zwangerschap
Trichomonas heeft geen gevolgen voor de zwangerschap of voor het kind. Behandeling tijdens de
zwangerschap kan geen kwaad, maar evenals bij gebruik van andere medicijnen wordt vaak
geadviseerd pas met de behandeling te beginnen na de eerste drie tot vier maanden, als alle
organen van het kind zijn aangelegd.

Symptomen
Een infectie met Trichomonas geeft vaak geen klachten. Soms duurt het jaren voordat klachten
ontstaan; een enkele keer ontstaan zij pas na de overgang. Bij een ontsteking van de vagina is
vaak schuimende, onaangenaam ruikende afscheiding aanwezig. Soms zijn de schaamlippen
geïrriteerd en pijnlijk, waardoor ook het plassen pijn doet. Bij de man kunnen afscheiding en
irritatie van de eikel en de voorhuid optreden, maar vaak hebben mannen geen klachten.

Oorzaken
Trichomonas wordt veroorzaakt door micro-organismen en worden door seksueel contact
overgedragen.

