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Adviezen voor de praktijk
In haar onderzoek doet Geneviève van Liere een aantal aanbevelingen voor de praktijk van het opsporen
van soa en het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Hieronder zetten we de belangrijkste adviezen
op een rij:
•

In de praktijk heeft het onderzoek al geleid tot de wijziging van het testbeleid op veel soa-poli’s in
Nederland. Zo worden alle swingers en MSM nu standaard op 3 plekken op het lichaam getest: oraal,
genitaal en anaal. Alvorens het testbeleid voor alle vrouwelijke poli-bezoekers aan te passen, wil de
afdeling eerst nader onderzoek doen.

•

Jonge vrouwen onder de 21 jaar worden gemiddeld vaker getroffen door genitale en anale chlamydia
dan vrouwen ouder dan 21 jaar. Jongeren blijven dus een belangrijke doelgroep in het opsporingsbeleid.

•

Het onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om het testbeleid herhaaldelijk te evalueren en waar
nodig aan te passen. Het seksueel gedrag van mensen verandert immers continu en daarmee ook het
risico op soa’s. Met het vroegtijdig opsporen van soa’s wordt verspreiding tegengegaan en worden
klachten voorkomen. De zelftesten die hiervoor worden ingezet, zijn eenvoudig en niet belastend.

•

Genitale chlamydia wordt doorgaans behandeld met 1000 mg azitromycine (1 of 2 tabletten antibiotica), anale chlamydia met een antibiotica-kuur van zeven dagen (doxycycline). Het voordeel
van doxycycline is dat hiermee tegelijkertijd een eventuele genitale chlamydia wordt bestreden,
andersom geldt dat niet. Als iemand alleen azitromycine krijgt, wordt een eventuele onontdekte anale
chlamydia dus niet mee behandeld en kan iemand zichzelf en anderen mogelijk blijven besmetten.
Het is zodoende een optie om mensen bij wie genitale chlamydia wordt vastgesteld meteen met
doxycycline te behandelen. Bij een aantal soa- poli’s in ons land gebeurt dat nu ook. Het nadeel
van deze optie is dat deze kuur therapietrouw vergt en niet past binnen het beleid gericht op het terugdringen van het antibioticagebruik.

•

Vrouwen die de soa-poli bezoeken zouden meteen een genitale en anale swab kunnen afnemen.
Als uit het onderzoek van de genitale swab blijkt dat een vrouw chlamydia heeft, kan vervolgens de
anale swab onderzocht worden. Vrouwen hoeven daar dan niet voor terug te komen.

•

Nader onderzoek is nodig naar de vraag waarom vrouwen met genitale chlamydia vaak ook anale
chlamydia hebben.

•

De afdeling SIM van de GGD Zuid Limburg wil samen met de afdeling Medische Microbiologie van het
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Dat is de kernvraag in het proefschrift van Geneviève van Liere, die
haar proefschrift op maandag 14 december 2015 aan de Universiteit
Maastricht verdedigt. Titel van het proefschrift: ‘Chlamydia tracho-

matis testing policy and control: the neglected role of the anorectal
site’. Geneviève van Liere werkt op de afdeling Seksuele Gezond-

Hoe kan het testbeleid
voor het tijdig opsporen
van de infectieziekte
chlamydia verder
verbeterd worden?

heid, Infectieziekten en Milieu (SIM) van de GGD Zuid Limburg, die
nauw samenwerkt met de afdeling Medische Microbiologie van het
Maastricht UMC+. Als promovendus is ze ondergebracht bij de onderzoeksschool CAPHRI en werd ze
begeleid door prof. dr. Christian Hoebe en dr. Nicole Dukers-Muijrers.
Voor haar onderzoek evalueerde ze het testbeleid van de soa-poli van de GGD Zuid Limburg. Ook deed ze
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* Voor het onderzoek naar genitale chlamydia wordt bij mannen de urine gecontroleerd. Vrouwen doen een eenvoudige zelftest waarbij ze een
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