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Casuïstiekbespreking 
Een 22-jarige vrouw komt na een behandeling voor chlamydia weer bij de huisarts i.v.m. klachten. 

Lees de casus voor handvatten voor het bespreken van sekstechnieken. 

Partnerwaarschuwing 

Partnerwaarschuwing, testen en eventueel behandelen zijn essentieel bij een soa-consult. In de 

huisartsenpraktijk kunt u verschillende hulpmiddelen gebruiken voor partnerwaarschuwing. 

Actieve hiv-opsporing 
Landelijk zijn er zo’n 900 nieuwe hiv-diagnoses per jaar. Een deel van de mensen met hiv komt te laat 

in zorg, met een gevorderde hiv-infectie. Lees meer over hoe huisartsen actief hiv kunnen opsporen. 

PrEP 
Het kan voorkomen dat een cliënt u een PrEP-vraag stelt. Mensen met een hoog risico op hiv, kunnen 

PrEP-medicijnen slikken om een hiv-infectie te voorkómen. Lees meer over PrEP. 

Nu Niet Zwanger  
Nu Niet Zwanger biedt ondersteuning aan kwetsbare (potentiële) ouders en helpt hen een keuze te 

maken m.b.t. kinderwens en anticonceptie. Lees hier meer over het project. 

FIOM 
FIOM is specialist op het gebied van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Cliënten die 

behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunt u doorverwijzen naar FIOM. 

Centrum Seksueel Geweld Rotterdam 
Slachtoffers van een aanranding of verkrachting, ongeacht leeftijd, sekse, afkomst met of zonder 

verblijfstatus, kunnen 24/7 terecht bij het CSG. Meer weten over het CSG Rotterdam? 
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Casuïstiekbespreking  
Een 22-jarige vrouw komt na een behandeling voor chlamydia met 1 gr 

Azithromycine (vaginale PCR chlamydia) weer bij de huisarts in 

verband met blijvende branderigheid bij het plassen en opnieuw 

afscheiding. Zij was 18 dagen eerder langs geweest vanwege klachten 

van toegenomen vaginale afscheiding en branderigheid bij het 

plassen. Er was geen onderbuikspijn, afwijkende geur, koorts of 

schuim. Lichamelijk onderzoek toonde echter veel vloeibare witte 

afscheiding aan. Naast de behandeling raadt de huisarts aan om de 

nieuwe partner te testen.  

 

Uit een nieuwe test blijkt de PCR positief voor chlamydia. Dan volgt een telefonisch adviesgesprek 

met de GGD. De patiënte heeft haar behandeling goed ingenomen en heeft geen bijwerkingen 

ervaren. Het is echter onduidelijk of zij de termijn van “7 dagen geen seks” gerespecteerd had. 

Daarnaast is het onduidelijk of de vaste partner gewaarschuwd, getest en behandeld is en wanneer 

het laatste sekscontact met deze partner was. Voor zover de huisarts weet was dit de enige 

sekspartner. Tot slot is het onduidelijk of er anaal sekscontact is geweest. Uiteindelijk blijkt dat 

patiënte het eerste seksuele contact gehad heeft 8 dagen na behandeling. Ze heeft deze partner 

echter niet gewaarschuwd over de chlamydia, omdat ze zich schaamde. Ook dacht ze dat hij zonder 

klachten geen soa kon hebben. Daarnaast bleek zij frequent anaal sekscontact te hebben gehad. Zij 

was hier heel open over, maar wist niet dat dit uit zou maken voor de behandeling.   

 

Nabespreking  

Heeft deze cliënte nu blijvende klachten door opnieuw een chlamydia-infectie? De klachten kunnen 

passen bij chlamydia, maar ook veroorzaakt worden door een candida of bacteriële vaginose. Dat de 

PCR opnieuw positief is, zegt daarnaast niets over een infectie, omdat de PCR tot 6 weken na 

behandeling positief kan blijven door de detectie van (dood) DNA-restmateriaal. Toch is het mogelijk 

dat er ook anaal chlamydia aanwezig was met een risico op behandelfalen met eenmalig 

azitromycine. De patiënt had dan behandeld moeten worden met Doxycycline 2dd 100 mg 7 dagen. 

Omdat de partner niet behandeld is geweest, kan ook een pingponginfectie hebben plaatsgevonden.  

 

Om deze verwarringen te voorkomen, is het belangrijk om vanaf het eerste consult al sekstechnieken, 

en dus te testen lichaamslocaties en partnerwaarschuwing te bespreken. Hiervoor heeft de seksHAG 

(NHG) een beslisboom ontwikkeld. Handvatten voor het bespreken van sekstechnieken worden 

gegeven in de Multidisciplinaire Richtlijn in Deel 3 (MDR). Partnerwaarschuwingen bespreken begint 

bij het eerste consult met de vraag: stel dat je een soa hebt, hoe denk je dan je partners te 

waarschuwen? Ook is het belangrijk dat patiënten worden gemotiveerd om zich te onthouden van 

seks totdat de soa-uitslag bekend is. In de MDR samenvattingskaart staat informatie over 

behandeling, nacontroles en periodes voor partnerwaarschuwing. 

 

https://sekshag.nhg.org/sites/default/files/content/sekshag/uploads/webversie_beslisboomkaart_sekshag_2019_-_a4.pdf
https://www.soaaids.nl/files/2019-07/multidisciplinair-richtlijn-soa-2018-update-2019.pdf
https://www.soaaids.nl/files/2019-07/MDR-samenvattingskaart.pdf
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Partnerwaarschuwing 
Partnerwaarschuwing, testen en eventueel behandelen zijn essentieel 

bij een soa-consult. Dit blijkt uit de cijfers van het Centrum Seksuele 

Gezondheid. Het vindpercentage van soa is onder gewaarschuwden 

zeer hoog: 33% van degenen die gewaarschuwd zijn voor een soa 

hebben één of meerdere soa. Van vrouwen die voor gonorroe 

gewaarschuwd zijn is dit 40%. Tien procent van de mannen die seks 

hebben met mannen die voor syfilis gewaarschuwd zijn hebben syfilis. 

Tot slot is het aandeel gewaarschuwden van alle consulten in het 

Centrum Seksuele Gezondheid in 2018 iets gestegen naar 23%. 

  

Als huisarts kunt u twee hulpmiddelen gebruiken voor partnerwaarschuwingen: de website 

partnerwaarschuwing.nl en contactstroken. Voor de website kunt u zich aanmelden. U kunt dan codes 

aanmaken die u kunt meegeven aan de patiënt. Hij of zij kan vervolgens inloggen op de website en 

waarschuwt partners via een standaard-e-mail of -sms, indien gewenst anoniem. De partner ontvangt 

een bericht met een eigen code en kan daarmee zien voor welke soa hij of zij gewaarschuwd is. Meer 

informatie vindt u hier. Professionals kunnen ook contactstroken downloaden via deze site. Op de 

strook worden de gediagnosticeerde soa en de noodzaak van diagnostiek en behandeling genoemd. 

Er worden geen gegevens van de patiënt (ook geen gecodeerde) op de contactstrook vermeld. De 

patiënt geeft of stuurt de contactstroken aan zijn/haar partners.  

 

Soms kan het waarschuwen van partners ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld bij weerstand van de patiënt 

of wanneer het om meerdere partners gaat. Het team Soa & Seksualiteit van de GGD Rotterdam-

Rijnmond kan patiënten en huisartsen ondersteunen bij partnerwaarschuwing. Een voorwaarde hierbij 

is dat de patiënt toestemming geeft om zijn/haar naam en telefoonnummer aan de GGD te 

verstrekken. Ook is het belangrijk dat de patiënt weet dat partner(s) anoniem gewaarschuwd kunnen 

worden. Ter verificatie is daarvoor de testuitslag nodig die gefaxt kan worden naar Team Soa & 

Seksualiteit (faxnummer 010 - 489 00 00). Een verpleegkundige neemt contact op met de patiënt om 

te bepreken hoe en welke partners gewaarschuwd kunnen worden. Mét toestemming van de patiënt. 

Telefonisch is de achterwachtverpleegkundige bereikbaar onder nummer 06 - 225 208 79. 

 

Actief opsporen van hiv-infecties 
Op het Centrum Seksuele Gezondheid vinden wij vooral hiv bij mannen die seks hebben met mannen 

(MSM), in 2018 was dit bij 36 MSM. Een derde hiervan was geïnfecteerd in de laatste 6 maanden. Dit 

blijkt uit het jaarverslag 2018 en bijbehorende infographic. Dat betekent dat er nog steeds transmissie 

van hiv is. Landelijk zijn er ongeveer 900 nieuwe hiv-diagnoses per jaar. 48% van de mensen met hiv 

komt te laat in zorg, met een gevorderde hiv-infectie. Tegelijk is bekend dat in de regio Rotterdam-

Rijnmond nog ongeveer 300 mensen hiv hebben, maar dat niet weten. Het is belangrijk om actiever te 

gaan opsporen, omdat een effectieve behandeling nog mogelijk is. Bovendien levert een tijdige 

behandeling ook voordelen op: het verhindert transmissie en de levensverwachting verbetert met 10 

jaar. Ook vermindert een directe behandeling bij acute hiv-infectie de virale reservoirs. Proactief testen 

op hiv kan gedaan worden bij de risicogroepen. Dat zijn mannen die seks hebben met mannen, 

mensen afkomstig uit soa/hiv-endemisch gebied, mensen die seksueel contact hebben tegen betaling 

en partners van iemand uit de risicogroep. Zie hiervoor ook de beslisboom soa-testen.  

 

Diagnostiek bij een acute hiv-infectie  

Voor het vroegtijdig opsporen van een acute hiv-infectie, waarbij iemand zeer infectieus is, is de 

herkenning van symptomen belangrijk. Klachten bij een acute hiv-infectie zijn: koorts, gewichtsverlies, 

lymfadenopathie, orale schimmelinfectie, een Pfeifferachtig beeld met zware griep zonder hoesten en 

neusverkoudheid), en soms huiduitslag of diarree. Het is belangrijk om bij klachten die passen bij een 

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/soa-seksualiteit/jaarcijfers/Jaarcijfers-2018-rapport.pdf
http://www.partnerwaarschuwing.nl/
https://partnerwaarschuwing.nl/partnerwaarschuwing-voor-professionals
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/soa-seksualiteit/jaarcijfers/Jaarcijfers-2018-rapport.pdf
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/soa-seksualiteit/jaarcijfers/Infographic-jaarcijfers-2018.pdf
https://sekshag.nhg.org/sites/default/files/content/sekshag/uploads/webversie_beslisboomkaart_sekshag_2019_-_a4.pdf
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hiv-infectie niet te wachten met testen. De huidige vierde generatie hiv-testen heeft een kortere 

windowfase. Bij verdenking van een acute hiv-infectie kan een spoed RNA-test aangevraagd worden 

bij het STAR-SHL. Bij een negatieve uitslag moet zo nodig de hiv-test na één week herhaald worden. 

In het geval van een acute hiv-infectie moet de patiënt zo snel mogelijk verwezen worden naar een 

hiv-behandelcentrum.  

 

Preventieve maatregelen tegen hiv-infectie 

Bij een hoogrisico-contact kan er binnen 72 uur na blootstelling hiv-postexpositieprofylaxe (PEP) 

gegeven worden. Daarover kunt u overleggen met de arts van Centrum Seksuele Gezondheid. 

Overdag is het CSG te bereiken via 010 - 443 80 21; buiten kantoortijden en in het weekend via  

010 - 433 99 66. Meer informatie vindt u hier.  

 

Als het hoogrisico-contact meer dan 72 uur geleden is en de cliënt geen klachten heeft, raden wij een 

hiv-test aan na 3 weken en na 3 maanden. Bij klachten die passen bij hiv adviseren wij om direct te 

testen. Een andere effectieve maatregel tegen hiv-infectie is Pre-expositie-profylaxe (PrEP). Daarover 

kunt u in het volgende stuk (PrEP) meer lezen. Tot slot kunt u de GGD vragen om nascholing over 

thema’s betreffende soa/hiv en seksuele gezondheid uit te voeren binnen een Farmacotherapeutisch 

overleg. Ook werken wij mee met door het STAR-SHL aangeboden diagnostische toetsoverleggen 

(DTO’s), ook voor soa-diagnostiek. Zie hiervoor het scholingsprogramma voor zorgverleners. 

 

PrEP 
PrEP is het slikken van medicijnen om een hiv-infectie te voorkómen. 

Het is bedoeld voor mensen met een hoog risico op hiv. In de praktijk 

gaat dit vooral over mannen die seks hebben met mannen (MSM) die 

het onvoldoende lukt om consequent condooms te gebruiken. Als 

PrEP goed geslikt wordt, biedt het een erg effectieve bescherming 

tegen hiv, maar niet tegen andere soa. 

 

Sinds zomer 2016 bestaat er een nationale PrEP-richtlijn (geüpdatet in 2019) en mag PrEP door elke 

arts in Nederland voorgeschreven worden. Per augustus 2019 is bovendien een nationale regeling 

ingegaan, waarmee GGD’en tegen een gereduceerd tarief PrEP mogen verstrekken aan de 

doelgroep. Het aantal plekken is echter beperkt en ontoereikend. De GGD probeert daarom de 

beschikbare medicatie zo eerlijk mogelijk te verdelen en richt zich op de meest kwetsbare patiënten. 

Daardoor is het mogelijk dat een PrEP-verzoek door ruimtegebrek wordt afgewezen, terwijl er wel een 

medische reden is om PrEP te slikken. 

 

Het kan voorkomen dat een cliënt zich tot u wendt met een PrEP-vraag. Soms loopt een patiënt hiv-

risico zonder dit zelf door te hebben, of zonder op de hoogte te zijn van PrEP. Als hulpverlener heeft u 

hierin dus ook een signalerende functie. Als u benieuwd bent of uw cliënt een indicatie heeft voor 

PrEP, raadpleeg dan onze website voor professionals. Daar vindt u veel informatie, inclusief een 

handig stappenplan als u besluit PrEP-zorg te gaan verlenen.  

 

Wanneer een patiënt niet getest wil worden bij het huisartsenlaboratorium, kunt u de patiënt voor de 

soa- en hiv-diagnostiek verwijzen naar ons Centrum Seksuele Gezondheid (afhankelijk van de 

beschikbaarheid van testplekken). De testuitslagen kunnen meegegeven worden aan de patiënt. Op 

deze manier kunnen GGD en huisarts ook samenwerken in PrEP-zorg. Indien u ideeën heeft over 

eventuele samenwerking: suggesties zijn van harte welkom. 

 

https://www.soapoli.nl/gezonde-seks/pep/index.xml
https://www.star-mdc.nl/zorgverleners/snel-betrouwbaar-en-dichtbij/scholingsprogramma/
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/prep
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Nu Niet Zwanger  
Het project Nu Niet Zwanger biedt ondersteuning aan kwetsbare 

(potentiële) ouders en helpt hen een keuze te maken met betrekking 

tot zwangerschap en anticonceptie. Kwetsbaar houdt in dat er sprake 

is van ernstige psychische problematiek, verstandelijke beperking, 

verslavingsproblematiek, schuldenproblematiek et cetera, en vaak 

een combinatie hiervan. Het gaat om mensen voor wie de komst van 

(nog) een kind de huidige leefomstandigheden en persoonlijke 

situatie nog complexer zou maken of bijvoorbeeld leidt tot 

uithuisplaatsing. Vaak is er zoveel aan de hand in het gezin dat het 

regelen van adequate anticonceptie hen niet lukt.  

Met de betreffende cliënt kijken wij wat er nodig is om aan de kinderwens te voldoen of dat het 

mogelijk beter is om een zwangerschap uit te stellen. Door het gesprek aan te gaan kan de cliënt 

(man of vrouw) tot een vrijwillige, gemotiveerde keuze komen en bieden wij ondersteuning waar nodig 

bij het organiseren van anticonceptie indien client dit wenst. Een groot deel van deze mensen is al 

bekend bij de hulpverlening, dus trainen wij ook hulpverleners van instellingen in Rotterdam waar 

kwetsbare cliënten in zorg zijn. Zo zijn zij in staat om volgens deze methodiek het gesprek over 

kinderwens, seksualiteit en anticonceptie te voeren met hun cliënten.  

 

Als huisarts kunt u kwetsbare cliënten die ondersteuning nodig hebben bij het maken van een keuze 

over zwangerschap en anticonceptie, uiteraard met hun toestemming, bij ons aanmelden via: 

nunietzwangermo@rotterdam.nl. Indien financiën een obstakel zijn om met anticonceptie te starten 

kan vanuit het project de anticonceptie worden vergoed. Dit project is sinds begin 2017 actief in 

Rotterdam en wordt gecoördineerd vanuit de GGD Rotterdam-Rijnmond. Op dit moment kunnen 

alleen mensen woonachtig in Rotterdam aangemeld worden bij NNZ. Het project wordt landelijk 

uitgerold door GGD GHOR. De GGD hoopt dit project in de toekomst ook in de andere gemeenten in 

het werkgebied Rotterdam-Rijnmond te kunnen gaan uitrollen. Lees meer op onze website. 

 

FIOM 
De organisatie FIOM zet zich in als specialist op het gebied van 

ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. FIOM biedt 

feitelijke en neutrale kennis over de mogelijkheden bij een 

ongewenste zwangerschap. Dat zorgt ervoor dat iedere vrouw die 

ongewenst zwanger is zelf een weloverwogen besluit kan nemen 

over het wel of niet uitdragen van haar zwangerschap en daarbij 

een keuze maakt die past bij haar leven, haar waarden en haar 

toekomst. Het nemen van een dergelijk besluit vermindert de kans 

op psychosociale problemen in een later stadium. 

 

FIOM is het eerste punt dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn kunnen bellen. In dat telefoon-

gesprek wordt gescreend welke vorm van hulpverlening gewenst is: online, telefonisch of face-to-face 

contact. Indien een vrouw behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, maakt het FIOM een afspraak 

bij de GGD-verpleegkundige. Daarnaast biedt FIOM iedereen de mogelijkheid om op zoek te gaan 

naar biologische familie en afstammingsinformatie, omdat iedereen het recht heeft om te weten van 

wie hij of zij afstamt. 

 

FIOM werkt sinds 2016 samen met de regionale Centra voor Seksuele Gezondheid (GGD) in de hulp 

aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Bij de GGD kunnen vrouwen terecht voor een keuzehulp-

gesprek. Samen met de grootstedelijke FIOM-bureaus (Den Haag, Amsterdam en Utrecht) vormen zij 

een landelijk netwerk voor keuzehulp. Professionals die getraind zijn door FIOM voeren in dat netwerk 

mailto:nunietzwangermo@rotterdam.nl
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/nu-niet-zwanger/
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alle keuzehulp uit. Cliënten die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen worden 

doorverwezen naar FIOM, via www.fiom.nl. 

 

Centrum Seksueel Geweld Rotterdam 
Slachtoffers van een aanranding of verkrachting kunnen, ongeacht 

leeftijd, sekse, afkomst met of zonder verblijfstatus, 24/7 terecht bij 

het Centrum Seksueel Geweld Rotterdam. Het centrum, dat sinds 

2015 operationeel is, richt zich met name op slachtoffers in de eerste 

8 dagen na een zedenincident. De eerste week na een incident 

kunnen er namelijk nog sporen worden veiliggesteld en verschillende 

medische en psychische interventies worden ingezet zoals soa/hiv-

preventie, voorkomen van zwangerschap en psycho-educatie. 

Binnen het centrum wordt er intensief samengewerkt door 

verschillende forensische, medische en psychologische disciplines. 

 

Slachtoffers krijgen na aanmelding bij het CSG een casemanager toegewezen die gedurende 

maximaal 6 maanden de hulpverlening coördineert. In 2018 hebben 355 cliënten zich gemeld bij het 

CSG en zijn er veel adviezen gegeven aan professionals. Medewerkers van het CSG verzorgen naast 

hun dagelijkse werkzaamheden deskundigheidsbevorderingen en presentaties voor professionals. Bij 

het CSG wordt er gewerkt met de meldcode. 

 

Slachtoffers kunnen 24/7 bellen naar 0800 - 0188 voor hulp en ondersteuning. Professionals kunnen 

tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag bellen naar 06 - 413 120 80 voor casus-overleg, advies 

en doorverwijzing. Buiten kantooruren kan er gebeld worden naar 0800 - 0188. Raadpleeg de website 

centrumseksueelgeweld.nl of mail naar rotterdam@centrumseksueelgeweld.nl voor meer informatie.  

 

 

 

http://www.fiom.nl/
mailto:centrumseksueelgeweld.nl
mailto:rotterdam@centrumseksueelgeweld.nl

