
Pelvic inflammatory disease 

Sinds 1983 is pelvic inflammatory disease (PID) 
opgenomen in het peilstationonderzoek met een 
identieke definitie. Op die wijze kunnen trends 
worden waargenomen in dit ziektebeeld dat in 
60-80 procent van de gevallen veroorzaakt wordt 
door een seksueel overdraagbaar micro-organis
me, meestal Chlamydia trachomatis of N. Go
norrhoeae. PID is de belangrijkste oorzaak van 
steriliteit bij de vrouw. Men schat dat na een 
episode van PID circa 10 procent van de vrouwen 
onvruchtbaar blijft; na respectievelijk twee en 
drie episoden loopt dit percentage op tot circa 20 
c.q. circa 50 procent. Voorts hebben vrouwen 
die een PID hebben doorgemaakt, een sterk 
verhoogde kans op een extra-uteriene gravidi
teit. 

Bekend is dat de kans op een PID samenhangt 
met de gebruikte anticonceptie en de deelne
mende huisartsen wordt derhalve sinds 1985 
gevraagd dit gegeven ook te'registreren. 

In totaal werden door de peilstationartsen 117 
gevallen van PID gemeld; de jaarincidentie be
droeg 34,8 per 10.000 vrouwen. De hoogste 
incidentie werd gevonden in de leeftijdgroep 25-
34 jaar. Van de 117 opgegeven patienten ge
bruikten er 27 orale anticonceptie; 41 vrouwen 
gebruikten een spiraal, 8 een andere vorm van 
anticonceptie, terwijl41 vrouwen geen anticon
ceptie gebruikten. Evenals vorige jaren zijn er 
aanzienlijke verschillen in incidentie per wijk. 

De incidentie van PID is in 1987 gedaald: in 
1983 bedroeg de PID-incidentie 42 per 10.000 
vrouwen, in 198449, in 1985 51, in 1986 eveneens 
51 en in het verslagjaar 35. 

Voor deze daling zijn verschillende verklarin
gen mogelijk. In de eerste plaats zou de daling 
veroorzaakt kunnen worden door een gedrags
verandering onder invloed van de Aids-dreiging. 
Onderzoek bij homoseksuele mannen heeft een 
dergelijke wijziging in seksuele leefstijl duidelijk 
aangetoond. Duidelijke aanwijzingen voor een 
gedragsverandering bij heteroseksuelen zijn er 
echter nog niet. Een andere verklaring voor de 
dalende PID-incidentie zou de zeer sterke daling 
van de incidentie van gonorroe in Amsterdam 
(en de rest van Nederland) kunnen zijn. 

Evenals in de voorgaande jaren werden de mees
te PID-gevallen gezien bij vrouwen die een spi
raal gebruikten; terwijl volgens een schatting van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 1982 
slechts 8 procent van de vrouwen tussen de 18 en 
27 jaar deze vorm van anticonceptie gebruikt, 
gebruikte 35 procent van de vrouwen met PID 
een spiraal als anticonceptie. 

Bron Jaarverslag 1987 GG en GD Amsterdam. 
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EPIDEMIOLOGISCHE NOTITIES 

Urethritis bij mannen 

De epidemiologie van seksueel overdraagbare 
aandoeningen (SOA) is de laatste jaren gediffe
rentieerder geworden. Het aantal gevallen van 
syfilis, een van de twee aangifteplichtige SOA, 
neemt sinds enkele jaren zowel in Amsterdam als 
in de rest van Nederland af. Deze afname komt 
vooral voor rekening van de homoseksuele man
nen en is het gevolg van de ingrijpende gedrags
verandering die bij deze groep heeft plaatsge
vonden onder invloed van Aids. Uit gegevens 
van de geslachtsziektenpoliklinieken blijkt ech
ter dat sinds 1986 onder heteroseksuelen het 
aantal gevallen van syfilis aan het stijgen is, een 
trend die eerder al in de Verenigde Staten is 
waargenomen. Het aantal gevallen van gonor
roe, de andere (anoniem) aangifteplichtige 
SOA, neemt af sinds 1981, zowel voor vrouwen 
als voor mannen. 

Aangezien lang niet aile gevallen van gonor
roe worden aangegeven, werd besloten dit on
derwerp in 1986 op te nemen in het Amsterdam
se peilstationonderzoek. Daarbij werd gekozen 
voor de ruimere definitie urethritis bij mannen, 
waaronder ook Chlamydia-trachomatis-infectie 
en post- en non-gonokokken-urethritis vallen. 
Aangezien de huisarts niet altijd gonorroediag
nostiek verricht, werd dienaangaande onder
scheid gemaakt bij de melding. Zowel gonorroe
als Chlamydia-infecties verlopen bij vrouwen 
vaak asymptomatisch, zodat de diagnose in de 
huisartspraktijk veelal moeilijk is. 

In totaal werden door de registrerende huis
artsen 407 gevallen van urethritis bij mannen 
gemeld. Bij 73 viel de gonorroediagnostiek posi
tief uit, bij 134 negatief, en in 200 gevallen werd 
geen diagnostiek van gonorroe verricht. De inci
dentie bedroeg 129 per 10.000 mannen voor 
urethritis in totaal, voor gonorroe-positieve 
urethritis 23 per 10.000, voor gonorroe-nega
tieve urethritis 43 per 10.000 en 'diagnostiek niet 
verricht' 63 per 10.000. De hoogste incidentie 
werd gezien in de leeftijdgroepen 20-24 en 25-34 
jaar. Er waren geen opvallende seizoenverschil
len, maar wei grote verschillen in incidentie naar 
buurt. 

De incidentie van acute urethritis was in 1987 
lager dan in 1986: 129 versus 152 per 10.000 
mannen. Deze daling lijkt voornamelijk op reke
ning te komen van de gonorroe: de incidentie 
voor gonorroe-positieve urethritis bedroeg in 
1987 23 per 10.000 en in 1986 31 per 10.000, 
terwijl de incidentie van gonorroe-negatieve 
urethritis in 1987 gelijk bleef (44 tegen 43 per 
10.000). Deze gegevens komen redelijk overeen 
met de cijfers van de geslachtsziektenpolikli
nieken van de Amsterdamse GG en GD. 

De zeer sterke daling van het aantal gonorroe-

gevallen is een landelijk verschijnsel. Deze da
ling wordt volgens de gegevens van de geslachts
ziektenpoliklinieken niet aileen gezien bij homo
seksuele mannen, maar eveneens bij heterosek
suelen. Aangezien bij deze laatste groep nog 
weinig aanwijzingen zijn voor een gedragsveran
dering zoals die heeft plaatsgevonden bij de 
homoseksuele mannen, moet ook gedacht wor
den aan andere verklaringen, zoals verminderde 
virulentie van de gonokok of een ander antibioti
cabeleid. 

Evenals in 1986 blijkt dat de deelnemende 
huisartsen in de he 1ft van de gevallen van acute 
urethritis bij mannen geen gonorroediagnostiek 
verrichten. Kennelijk wordt in die gevallen be
handeld op basis van het klinische beeld. 

Bron Jaarverslag 1987 GG en GD Amsterdam. 

OPROEP 

Evaluatieonderzoek POR 

Tien jaar geleden is in Nederland de probleem
georienteerde registratie ('problem oriented re
gistration', POR) gei'ntroduceerd. Sindsdien is 
er de nodige ervaring opgedaan met dit registra
tiesysteem. Het verzamelen en systematiseren 
van deze ervaringen zal naar verwachting leiden 
tot een doelmatiger gebruik en tot het bijstellen 
van het ontwerp. In het bijzonder kunnen deze 
ervaringen van belang zijn voor de verdere ont
wikkeling van programmatuur ten dienste van 
het geautomatiseerd opslaan van medische gege
yens op een wijze zoals met de POR wordt 
beoogd. 

De bedoelde evaluatie wint aan waarde naar
mate meer POR-gebruikers in Nederland hun 
medewerking verlenen. Daartoe deze oproep: 
maak u bekend als POR-gebruiker (ook als u een 
geautomatiseerd systeem gebruikt) door uw 
naam en volledige adres schriftelijke of monde
ling op te geven aan het NHG-bureau, t.a.v. mw. 
Weyman. U ontvangt dan een enqueteformulier. 
De aldus verkregen gegevens zullen anoniem 
worden behandeld. 

Het ligt in de bedoeling de resultaten van deze 
enquete te presenteren op het komende NHG
congres. 
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