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Pelvic inflammatory disease en herpes 
genitalis 

In 1984 bezochten ongeveer 1700 vrouwen in 
Amsterdam hun huisarts met PID, de meesten 
in de leeftijdsgroep 20-44 jaar. Circa 750 
patienten wendden zich tot hun huisarts met 
een primaire herpes genitalis en het aantal 
recidief-consulten bedroeg ongeveer 650. 

Pelvic inflammatory disease 

Inleiding 
Pelvic inflammary disease (PID) is een 
verzame1diagnose, waa£Onder ook sal
pingitis of eileiderontsteking vallen. In 
h~ Nederlands zou men kunnen spre
ken van ontsteking van het kleine bek
ken. 

Uit onderzoek in onder meer Zweden 
en de Verenigde Staten is gebleken dat 
de frequentie van PID de laatste jaren 
nogal is toegenomen. Dit is zeer waar
schijnlijk het gevolg van de toeneming 
van het aantal patienten met een seksu
eel overdraagbare aandoening. Naar 
schatting 60-80 procent van aile gevallen 
van PID wordt ve£Oorzaakt door een 
seksueel overdraagbare micro-organis
me. Chlamydia trachomatis speelt daar
bij de belangrijkste £01, gevolgd door de 
gonokok. Ongeveer 10-20 p£Ocent van 
de vrouwen die een gonokokken- of 
chlamydia-infectie doormaken, krijgen 
op basis daarvan een PID. Over de 
betekenis van mycoplasma hominis als 
oorzaak van PID zijn de meningen ver
deeld. Een minderheid van de gevallen 
van PID wordt ve£Oorzaakt door anae
robe bacterien, die niet seksueel overge
dragen worden. 

PID kan leiden tot afsluiting van de 
tubae en derhalve tot infertiliteit. Uit 
Zweedse onderzoekingen is gebleken 
dat van de v£Ouwen met een episode van 
PID ongeveer 11 procent onvruchtbaar 
is, ten gevolge van tuba-afsluiting. Na 
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twee episoden loopt dit percentage op 
tot 23 p£Ocent en na drie of meer episo
des zelfs tot 54 p£Ocent. 

Een andere be1angrijke complicatie 
van PID is de extra-uteriene graviditeit. 
Voor v£Ouwen die nooit een PID heb
ben gehad, wordt de kans op een ectopi
sche zwangerschap geschat op 1:300. 
Voor v£Ouwen met een PID in de anam
nese is dit risico ongeveer 12 keer zo 
hoog, namelijk 1:25. Een ander gevolg 
van PID kan chronische onderbuikspijn 
zijn. 

Overigens is bekend dat de kans op 
PID bij vrouwen ook samenhangt met 
de gebruikte anticonceptie. Zo is de 
frequentie bij vrouwen die een spira al
tje hebben drie tot vijf keer zo hoog als 
bij pilgebruiksters. 

V£Ouwen die een PID hebben door
gemaakt, hebben een verhoogde kans 
opnieuw een PID op te lopen. Dit zou 
zeer goed verbandkunnen houden met 
het feit dat zij door hun manlijke part
ners opnieuw worden besmet. Geble
ken is dat manlijke partners van vrou
wen met een PID ten gevolge van go
nor£Oe, heel vaak een asymptomatische 
gonorroe hebben. Over Chlamydia tra
chomatis is wat dit betreft niets bekend, 
maar het is aannemelijk dat dat ook 
voorkomt. Contactopsporing bij vrou
wen met een PID ten gevolge van gono
kokken of Chlamydia trachoma tis is 
derhalve van groot belang en zou de 
kans op een recidief-PID kunnen ver
minderen. 

Definitie 
In het peilstationonderzoek is gekozen 
voor de volgende definitie: Patiente die 
komt met acute pijn onder in de buik; 
bij lichamelijk onderzoek, wordt gevon
den: drukpijn in de onderbuik en bij 
vaginaal toucher slingerpijn en pijnlijke 
adnexen. Koorts (> 38 grad en C rec
taal) , leukocytose en een verhoogde be
zinking ondersteunen de diagnose. Cri
terium om patiente mee te tellen is dat 
antibiotic a werden voorgeschreven, 
hetzij door de huisarts, hetzij door de 
gynaecoloog. 

Deze definitie neigt tot een over
schatting van het aantal gevallen. Uit 

verge1ijkende onderzoekingen is be
kend dat bij deze klinische definitie in 
20-30 p£Ocent van de gevallen lapa£O
scopisch geen afwijkingen te zien zijn 
aan de tubae en derhalve ten onrechte 
de diagnose PID werd gesteld. Aan de 
andere kant kan PID zo licht verlopen, 
dat de vrouw niet naar de al'ts gaat, of 
dat het ziektebeeld niet door hem wordt 
herkend. 

Resultaten peilstation-onderzoek 
In 1984 werden door de peilstationart
sen in totaal 171 gevallen van PID ge
meld. Voor aile leeftijdsg£Oepen teza
men was de incidentie 48,7 per 10.000 
vrouwen; de hoogste incidentie werd 
gevonden in de leeftijdsg£Oep 25-34 jaar 
(123,9). Beneden de 15 jaar kwam PID 
niet voor. Verschillen in incidentie per 
seizoen waren er niet. Wei waren er 
verschillen in incidentie per wijk, doch 
of dit een werkelijk verschil is, dan wei 
berust op verschillen in de diagnostiek 
per wijk, is niet na te gaan. 

8espreking 
Bij deze resultaten dient men te beden
ken dat de gebruikte definitie leidt tot 
een overschatting van het aantal geval
len van PID. Er zullen echter ook pa
tienten met PID zijn die zich niet tot de 
huisarts wenden, maar bijvoorbeeld 
naar de geslachtsziektenpolikliniek van 
de GG & GD gaan, waar ze ambulant 
behandeld worden (in 1984: 66 ge
vallen). 

De in 1984 gevonden incidentie (49 
per 10.000 v£Ouwen) komt goed over
een met die in 1983 (42 per 10.000). Dat 
betekent dat in 1984 ongeveer 1.700 
vrouwen met PID bij de Amsterdamse 
huisartsen kwamen, g£Otendeels in de 
leeftijdsg£Oep 20-44 jaar. 

Herpes genitalis 

Inleiding 
Genitale herpes is niet aangifteplichtig 
en er zijn voor Nederland weinig epide
miologische gegevens over deze seksu
eel overdraagbare aandoening beschik
baar. Vandaar dat besloten werd dit 
onderwerp in 1984 (en in 1983) op te 
nemen in het peilstationonderzoek. 

Herpes genitalis wordt veroorzaakt 
door het herpes simplex virus (HSV), 
waarvan twee typen bekend zijn. Het 
HSV-2 vindt men vooral onder de gor
del en het wordt overgedragen via sek-
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sueel contact. HSV-1 ziet men voorna
melijk rond de mond en de primaire 
infectie vindt doorgaans plaats op de 
kinderleeftijd. Door veranderingen in 
seksuele technieken ziet men tegen
woordig ook wei HSV-1-infecties onder 
de gordel en HSV~2 erboven. 

De symptomen van een primaire her
pes genitalis beginnen enkele dagen tot 
een week na het seksuele contact. Op de 
contactplaats ontstaat een jeukende ro
de plek. Dan volgen de typische heldere 
blaasjes die pijnlijk zijn. Later worden 
de blaasjes troebel en gaan ze over in 
zweertjes. De laesies drogen -'indien er 
geen secundaire bacteriele infectie bij
komt - op binnen enkele weken en laten 
geen littekens achter. 

Tijdens de infectie zijn de regionale 
Iymfklieren gezwollen en pijnlijk. Ove
rigens verlopen primaire genitale herpes
infecties in bijna de helft van de gevallen 
zonder enig symptoom. Een enkele 
keer kunnen de symptomen ernstig zijn; 
er kan bijvoorbeeld een blaasparese op
treden. Bij homoseksuele mannen met 
anaal contact kan de primaire infectie 
zich uiten als een herpetische proctitis. 

Na de primaire infectie blijft het virus 
doorgaans latent in de ganglia aanwezig 
en van daaruit recidiveert de infectie 
van tijd tot tijd. De frequentie van deze 
recidieven is per individu zeer verschil
lend. De cellulaire immuniteit speelt 
daarbij de belangrijkste rol, doch de 
precieze oorzaak van deze recidieven is 
niet goed bekend. 

Genitale HSV -l-infecties recidiveren 
minder vaak dan HSV-2-infecties. De 
symptomen van de recidief-infecties 
zijn niet zo hevig als die van de primaire 
infectie en duren ook korter. De reci
dieven kunnen ook asymptomatisch 
verlopen. 

De besmettelijke periode - de tijd dat 
het virus gei'soleerd kan worden - is bij 
een primaire infectie tot ongeveer twee 
weken na het begin van de symptomen 
en bij recidieven ongeveer een week. 

Indien een vrouw een genitale herpes
infectie heeft tijdens de bevalling, kan 
het kind tijdens de passage door het 
baringskanaal besmet worden. Derge
lijke neonatale HSV-infecties veri open 
zeer ernstig met een hoge sterfte . In de 
Verenigde Staten wordt de frequentie 
van herpes neonatorum geschat bp 1 op 
de 7.500 levend geborenen. 

Definitie 
De definitie van herpes genitalis, zoals 
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die gebruikt is in het peilstationonder
zoek, is gebaseerd op het klinische 
beeld. Dit kon zo nodig bevestigd wor
den door een virologische celkweek, 
doch in de praktijk werd hiervan geen 
gebruik gemaakt. Herpes genitalis is 
klinisch redelijk te herkennen, vooral 
wanneer het recidieven betreft. Dat 
neemt niet weg dat er een marge rond de 
cijfers moet worden ingebouwd ten ge
volge van een onjuiste diagnose. 

ResuItaten peilstation-onderzoek 
Er werden door de peilstationartsen in 
totaal 132 gevallen van genitale herpes 
gemeld, waarvan 70 primaire infecties 
en 62 recidieven. Bij de mannen was de 
incidentie voor primaire herpes genita
lis 12,9 en bij de vrouwen 8,0 per 10.000. 
Voor de recidieven waren deze cijfers 
respectievelijk 13,8 en 4,8. De hoogste 
incidentie bij de primaire infecties en de 
recidieven bij de mannen werd gevon
den in de leeftijdsgroep 25-34 jaar en bij 
de vrouwen tussen 20-24 jaar. 

Er waren geen verschillen in de inci
dentie naar jaargetijde. Wei waren er 
grote verschillen in incidentie naar wijk, 
doch het is niet met zekerheid te zeggen 
of dit op werkelijke verschillen berust. 

Bespreking 
De cijfers van 1984 kwamen goed over
een met die uit 1983. Voor de primaire 
infecties was de incidentie voor beide 
geslachten tezamen in 1984 10,3 en in 
198311,9 per 10.000; voor de recidieven 
in 1984 9,1 en in 1983 10,3 per 10.000. 

Uitgaande van een incidentie van on
geveer 11 per 10.000 inwoners voor de 
primaire infecties, betekent dit dat in 
1983/1984 per jaar ongeveer 750 pa
tii,~nten met een primaire herpes genita
lis zich wendden tot een Amsterdamse 
huisarts. Bij de recidief-infecties gaat 
het om ongeveer 650 consulten per jaar. 
Bij deze laatste groep kunnen ook her
halingen zitten, aangezien dit niet apart 
werd opgegeven. 

Men bedenke hierbij dat niet aile 
patienten met een herpes genitalis bij de 
huisarts komen. Sommigen gaan direct 
naar een van de geslachtsziektenpolikli
nieken of worden verwezen naar een 
dermatoloog. 

De leeftijdverdeling van de herpes
genitalispatienten is zoals men die ver
wacht bij een seksueel overdraagbare 
aandoening. De hogere incidentie bij de 
mannen ten opzichte van de vrouwen 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 

het feit dat bij vrouwen de infectie (van 
de cervix) vaker asymptomatisch ver
loopt. 
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Nota bene 

Door het systematisch inschakelen van 
de doktersassistente krijgt de huisarts 
meer tijd beschikbaar voor specifiek 
medisch-inhoudelijk werk waarvoor hij 
eigenlijk is opgeleid. 
Stelling bij: De Haan J. De doktersas
sistente. Delegeren van taken in een 
huisartspraktijk [Dissertatie]. Nijme
gen: Katholieke Universiteit Nijrnegen, 
1986. 
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