
ZWANGERSCHAP & KRAAMBED 

Fluor vaginalis tijdens de zwangerschap 

Inleiding 

De huisarts ziet geregeld vrouwen met 
klachten over afscheiding en sommigen 
van hen zullen zwanger zijn. De huisarts 
moet dan rekening houden met de even
tuele gevolgen van een gynaecologische 
infectie voor de zwangerschap. Opstijgen
de infecties kunnen leiden tot intra-ute
riene vruchtdood, aangeboren afwijkin
gen of het voortijdig op gang komen van 
de baring. Besmetting van de vrucht tij
dens de passage door het baringskanaal 
kan neonatale infecties veroorzaken. Ook 
complicaties in het kraambed kunnen een 
gevolg zijn van al voor de bevalling be
staande gynaecologische infecties. Verder 
moet bij de therapiekeuze rekening wor
den gehouden met de gevolgen voor de 
vrucht. 

Tijdens de zwangerschap treden diverse 
veranderingen op die van invloed kunnen 
zijn op het ontstaan van vaginale infecties: 
de immunologische afweer vermindert, de 
schedewand wordt hypertrofisch, meer 
doorbloed en rijker aan glycogeen. Met 
name Candida-soorten varen daar wel 
bij .1 Door de sterkere doorbloeding van de 
vaginawand neemt de hoeveelheid fysio
logische fluor toe. Veel zwangere vrou
wen ervaren deze versterkte afscheiding 
als een normaal verschijnsel, dat hoort bij 
het zwanger-zijn. Verloskundigen in de 
eerste lijn geven ook voorlichting in deze 
richting en verwijzen pas naar de huisarts 
bij duidelijke jeuk- of irritatieklachten en 
een afwijkende geur ofkleurvan de fluor. 

Naast versterkte fysiologische fluor 
zijn de meest voorkomende oorzaken van 
fluor vaginalis tijdens de zwangerschap 
dezelfde als daarbuiten: Candida-infec
ties en bacteriële vaginose. De seksueel 
overdraagbare aandoeningen (SOA) tri 
chomoniasis, Chlamydia en gonorroe vol
gen op afstand, maar mogen vanwege hun 
potentiële gevolgen voor de zwanger
schap en de neonaat niet worden gemist. 
Fluor vaginalis is geen risicofactor voor 
een neonatale infectie met groep-B-strep
tokokken.2 

In deze bijdrage bespreek ik de belang
rijkste oorzaken van niet-fysiologische 
fluor vaginalis tijdens de zwangerschap en 
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Zwangere vrouweD raadplegen de huis
arts geregeld wegens klachten over 
fluor vaginalis. De oorzaken zijn 
dezelfde als bij niet-zwangere vrouwen, 
maar klachten ten gevolge van 
Candida-infecties komen tijdens de 
zwangerschap vaker voor. De 
diagnostiek van fluorklachten tijdens de 
zwangerschap verschilt niet van de 
gebruikelijk diagnostische procedures. 
De therapie moet echter worden 
aangepast aan de specifieke situatie: 
• 'Fysiologische' fluor: uitleg over 

toename van vaginale afscheiding 
tijdens de zwangerschap. 

• Candida: behandelen op geleide van 
de klachten met miconazol of 
clotrimazol lokaal; de meest 
effectieve behandelingsduur is 
mogelijk langer dan buiten de 
zwangerschap. 

• Bacteriële vaginose: alleen 
behandelen bij hinderlijke klachten 
met metronidazol oraal of 
clindamycine lokaal; clindamycine 
oraal is een duur, maar veilig 
alternatief. 

• Trichomoniasis: behandelen met 
oraal metronidazol is gewenst, ook 
van de partner(s), maar uitstel van de 
behandeling tot na de bevalling is 
mogelijk. 

• Chlamydia: altijd oraal behandelen 
met erytromycine of amoxicilline; 
azitromycine is een alternatief; 
partnerbehandehng is obligaat. 

• Gonorroe: altijd behandelen, met 
cephalosporine intramusculair of 
oraal, of op geleide van kweek + 
resistentie; partner(s) mee
behandelen. 

Screenen op vaginale infecties om 
zwangerschapcomplicaties te 
voorkomen, lijkt vooralsnog niet zinvol. 
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hun behandeling. De diagnostiek van 
fluorklachten tijdens de zwangerschap 
verschilt niet van de 'normale ' diagnosti
sche procedures bij deze klachten3 en blijft 
daarom buiten beschouwing. 

Vulvovaginale candidiasis 

Een infectie met Candida-soorten is de 
meest voorkomende oorzaak van klachten 
over fluor vaginalis tijdens de zwanger
schap. Dragerschap komt voor bij 19-38 
procent van de zwangere vrouwen, tegen 
15-20 procent bij niet-zwangeren.4-7 

Zwangerschap is een van de factoren 
waardoor asymptomatisch dragerschap 
kan veranderen in een symptomatische 
ontsteking. De symptomen zijn meestal 
niet zo uitgesproken dat de diagnose à vue 
kan worden gesteld. Onderzoek van de 
fluor is dan nodig. 

De aandoening blijft beperkt tot de ano
genitale regio en de vagina. Kolonisatie 
met Candida heeft geen gevolgen voor de 
zwangerschap. De indicatie voor behan
deling wordt dan ook alleen gevormd door 
klachten , waarbij men moet bedenken dat 
spontane genezing zeker mogelijk is, ook 
tijdens de zwangerschap. 7 

Een lokale behandeling verdient de 
voorkeur, vanwege de potentieel schade
lijke effecten van systemische middelen. 
Vaginale antimycotica worden in slechts 
geringe mate geresorbeerd vanuit de vagi 
na.8 Op basis van vermindering van de 
klachten als uitkomstmaat ( en dus niet het 
negatief worden van gistkweken) bleken 
miconazol en clotrimazol effectiever dan 
nystatine.9 

Behandeling 
De keuze voor een doseringsschema is las
tig: de eenmalige dosering tijdens de 
zwangerschap is alleen onderzocht in on
gecontroleerde onderzoeken; daarbij wer
den genezingspercentages >75% gevon
den. Langer durende, maar lager gedo
seerde behandelingen zijn beter geëva
lueerd; daarbij bleek een kuur van een 
week effectiever dan een van vier dagen 
(90 versus 50 procent Candida-vrij na be
handeling). Dit komt mogelijk doordat het 
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milieu in de schede tijdens de zwanger
schap extra gunstig is voor Candida-in
fecties. Op grond van deze gegevens valt 
te overwegen om te beginnen met een een
daagse standaardkuur. Als dat niet helpt, 
kan men alsnog kiezen voor een langere 
behandeling met een lagere dosering per 
dag. 

Miconazol en clotrimazol zijn in Ne
derland geregistreerd voor gebruik tijdens 
de zwangerschap. Of hierbij wordt geko
zen voor vaginale tabletten, crèmes, tam
pons of ovules, hangt vooral af van de 
voorkeur van dokter en patiënt. Bij vulvai
re klachten is het raadzaam (ook) met een 
crème te behandelen. 

Onbekend is of behandeling van Candi
da tijdens de zwangerschap enige invloed 
heeft op het vóórkomen van spruw bij de 
baby. 

Bacteriële vaginose 

Bacteriële vaginose heeft als kenmerkend 
symptoom een onwelriekende geur van de 
afscheiding, maar kan ook asymptoma
tisch aanwezig zijn. Het syndroom is niet 
zozeer een ontsteking, als wel een versto
ring van de vaginale flora. In een obstetri
sche populatie zou de prevalentie 5-25 
procent bedragen, afhankelijk van de toe
gepaste diagnostische criteria, de onder
zochte populatie en de aan- of afwezigheid 
van symptomen. 1 o, 11 Spontaan herstel is 
niet zeldzaam. 

Lange tijd is gedacht dat bacteriële va
ginose een vervelend maar onschuldig 
verschijnsel was, dat alleen behandeling 
behoefde bij duidelijke klachten. Inmid
dels is gebleken dat vrouwen met een bac
teriële vaginose een verhoogde kans heb
ben om prematuur te bevallen, ook na cor
rectie voor andere factoren waarvan be
kend is dat ze samenhangen met vroegge
boorte, voortijdig breken van de vliezen 
en chorioamnionitis. 6, 12- 17 De risico's zijn 
niet sterk verhoogd - de odds ratio's varië
ren van 1,4 tot 2,8, met de laagste waarden 
in de onderzoeken met de meeste deel
neemsters - maar zijn wel consistent in 
alle onderzoeken. Het pathofysiologische 
mechanisme waarlangs bacteriële vagino-
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se zwangerschapscomplicaties zou ver
oorzahn, is vooralsnog onduidelijk. 

Desondanks hebben deze bevindingen 
geleid tot een stroom van onderzoeken 
naar het effect van de behandeling van 
bacteriële vaginose tijdens de zwanger
schap op de genoemde complicaties. De 
resultaten van deze onderzoeken zijn sa
mengevat in een systematische review van 
de Cochrane Collaboration: hoewel alle 
behandelingen zeer effectief waren ten 
aanzien van het verdwijnen van de bacte
riële vaginose, was het effect op zwanger
schapscomplicaties teleurstellend: alleen 
vrouwen die eerder prematuur waren be
vallen, hebben mogelijk baat bij een be
handeling met orale medicatie in die zin 
dat de kans op een volgende premature 
partus afnam. Vaginale medicatie ( clinda
mycine-crème) had geen effect. 18 Of er ef
fecten zijn op de gezondheid van het kind 
of op complicaties in het kraambed, is niet 
onderzocht. 

Er is dus geen evidence dat het screenen 
en behandelen van zwangere vrouwen 
premature bevallingen voorkomt, en deze 
conclusie wordt bevestigd door de recent 
beschikbaar gekomen gegevens uit een 
grote trial onder zwangere vrouwen met 
een asymptomatische bacteriële vaginose: 
oraal rnetronidazol had geen effect op het 
optreden van vroeggeboorte, voortijdig 
breken van de vliezen, intra-uteriene in-

fecties, infecties in het kraambed, neona
tale sepsis of opname van de neonaat op de 
intensive care. 19 

Behalve met zwangerschapscomplica
ties is bacteriële vaginose in verband ge
bracht met endometritis en salpingitis na 
een abortus provocatus of een sectio cae
sarea. 20,2 1 Er zijn enige aanwijzingen dat 
behandeling voorafgaand aan een abortus 
een vermindering van infectieuze compli
caties oplevert; voor andere gynaecologi
sche ingrepen tijdens de zwangerschap is 
dit niet onderzocht. 22 

De conclusie is simpel: de enige indica
tie voor de behandeling van een bacteriële 
vaginose tijdens de zwangerschap is het 
bestaan van hinderlijke klachten. 

Behandeling 
• Metronidazol oraal in een dosering van 
2 gram ineens of2 dd 500 mg gedurende 1 
week is de effectieve standaardbehande
ling. Hoewel metronidazol veilig lijkt tij
dens de zwangerschap, wordt in het Far
macotherapeutisch Kompas 2000 nog 
steeds gewaarschuwd voor toepassing in 
deze periode. 23•24 

• Clindamycine oraal is een veilig middel 
tijdens de zwangerschap, maar is voor de 
indicatie bacteriële vaginose slechts in één 
trial onderzocht. 18 Het is bovendien duur. 
• Vaginale toediening van metronidazol 
in de vorm van een 0,75% vaginale crème 
(1-2 dd 5 gram gedurende 3-7 dagen) of 
vaginale tabletten van 500 mg (1 dd gedu
rende 7 dagen) is buiten de zwangerschap 
een effectieve behandelingsvonn.10 Gege
vens over toepassing tijdens de zwanger
schap zijn beperkt. In Nederland zijn al
leen vaginale tabletten op de markt. 
• Het effect van clindamycine in een 2 
procent vaginale crème ( 1 dd 5 gram gedu
rende I week) op bacteriële vaginose, is 
goed gedocumenteerd, ook tijdens de 
zwangerschap. Dit preparaat is in Neder
land alleen te verkrijgen als apotheekbe
reiding; het merkartikel is om prijstechni
sche redenen uit de markt genomen. In de 
VS maant men tot voorzichtigheid bij het 
gebruik van clindamycine-crème tijdens 
de zwangerschap, omdat er enige aanwij
zingen zijn voor een verhoogde kans op 
prematuriteit en neonatale infecties.25 ,26 
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Trichomoniasis 

Een infectie van de vagina met het eencel
lige organisme Trichomonas vaginalis 
kan klachten geven van groengele afschei
ding, irritatie en een onaangename geur, 
ook tijdens de zwangerschap.27 Veel infec
ties zijn evenwel asymptomatisch. Het is 
niet duidelijk of zwangerschap het symp
tomatisch worden van een latent aanwezi
ge infectie kan beïnvloeden. De prevalen
tie van trichomoniasis bij zwangere vrou
wen varieert van 2 tot 50 procent, afhan
kelijk van de onderzochte populatie en de 
gebmikte diagnostische methoden. 28,29 

Bij niet-zwangere vrouwen gaat tricho
moniasis niet gepaard met ernstige morbi
diteit. Meebehandelen van de partner(s) is 
geïndiceerd en onderzoek naar andere 
SOA's is aan te bevelen. Tijdens de 
zwangerschap ligt de situatie iets gecom
pliceerder: er zijn aanwijzingen dat tricho
monasinfecties de kans op een premature 
partus en/of een dysmatuur kind verho
gen.30 Behandelen van de trichomoniasis 
tijdens de zwangerschap is effectief in die 
zin dat de trichomonaden verdwijnen, 
maar het is onbekend (want weinig onder
zocht) of dit enig effect heeft op het ver
loop van de zwangerschap.31 Op dit mo
ment wordt een grote trial uitgevoerd. 

Behandeling 
Metronidazol oraal is middel van eerste 
keus, ook tijdens de zwangerschap. De do
sering is 2 gram ineens of3 dd 250 mg ge
durende 1 week. Het succespercentage 
van een lokale, intravaginale, behandeling 
is te laag om als alternatief te kunnen fun
geren.32 Gezien het bovenstaande is uit
stellen van de behandeling tot na de beval
ling te verdedigen. 

Chlamydia trachomatis 

Chlamydia trachomatis (CT) is een intra
cellulair levende bacterie die wordt over
gebracht door seksueel contact en in eerste 
instantie een cervicitis of urethritis ver
oorzaakt. Naar schatting 70 procent van de 
vrouwen blijft asymptomatisch na be
smetting. Fluor vaginalis kan optreden als 
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De kern 

• Denk bij fluorklachten tijdens de 
zwangerschap aan versterkte 
'fysio logische' fluor, Candida
infecties en bacteriële vaginose. 

• Vergeet de SOA's niet: deze 
kunnen tijdens de zwanger
schap, in het kraambed en bij 
de neonaat ernstige 
complicaties geven. 

• Houd bij de keuze van de 
medicamenteuze therapie 
rekening met de gevolgen voor 
de vrucht. 

gevolg van de vermeerderde of verander
de afscheiding bij een cervicitis. De preva
lentie van C. trachomatis bij Nederlandse 
zwangeren wordt geschat op 0,5-4 pro
cent. 33-35 

Buiten de zwangerschap is het vinden 
van een verhoogd aantal leukocyten in de 
afscheiding een aanwijzing dat er sprake 
kan zijn van een Chlamydia-cervicitis.36 

Deze 'clue' gaat tijdens de zwangerschap 
verloren, doordat dan het aantal leukocy
ten in het cervicale secreet verhoogd is.37 

Of Chlamydia een spontane abortus kan 
veroorzaken, is nauwelijks onderzocht. 
Wel kan een CT-infectie een pelvic in
jlammato,y disease veroorzaken na een 
abortus provocatus. Meer onderzoeksge
gevens zijn er over de relatie van 
CT-infecties met prematuriteit en dysma
turiteit. Daaruit komt echter geen consis
tent beeld naar voren: het wachten is op de 
resultaten van een groot multicen
ter-onderzoek uit de VS naar de relatie tus
sen CT-infecties en zwangerschapscom
plicaties.38 De kans op een infectie in het 
kraambed ( endometritis) lijkt wel ver
groot als Chlamydia aanwezig is in de 
tractus genitalis. 39 

Infecties van de moeder kort na de be
valling (<2 dagen) komen meer voor bij 
bacteriële vaginose dan bij Chlamydia. 40 

Het duidelijkst zijn de gevolgen van een 
maternale CT-infectie voor de morbiditeit 

van de pasgeborene. Tijdens de passage 
door een geïnfecteerd baringskanaal raakt 
de neonaat besmet, met als meest bekende 
gevolgen conjunctivitis en pneumonie.4 1 

De conjunctivitis manifesteert zich na 
5-14 dagen en de pneumonie na 1-3 maan
den. De symptomen van de conjunctivitis 
zijn zeer wisselend in ernst en of er op ter
mijn schadelijke gevolgen zijn, is niet ge
heel duidelijk. De pneumonie zal vaak 
worden gemist, doordat deze zich uit als 
een hardnekkige hoest zonder koorts. 
Ernstig is dat niet, omdat de aandoening 
veelal vanzelf overgaat. 

Behandeling 
• Doxycycline is gecontraïndiceerd tij
dens de zwangerschap en over de veilig
heid en werkzaamheid van azitromycine 
bij zwangeren is nog onvoldoende be
kend. Daarom is de standaardbehandeling 
van Chlamydia bij zwangeren erytromyci
ne 4 dd 500 mg gedurende 7 dagen. 
Amoxicilline 500 mg 3 dd gedurende 7 da
gen is echter waarschijnlijk even effectief 
en wordt beter verdragen.42 

• Als zowel erytromycine als amoxicilli
ne gecontraïndiceerd zijn, is azitromycine 
1 gram ineens een goed alternatief, met als 
grote voordeel de eenmalige dosering. 
• Partners moeten altijd meebehandeld 
worden. 

Gonorroe 

Een infectie met Neisseria gonorrhoeae 
komt in Nederland veel minder vaak voor 
dan een CT-infectie. Gegevens over de in
vloed van gonorroe op het verloop van de 
zwangerschap zijn schaars en casuïstisch. 
De belangrijkste complicatie van gonor
roe - conjunctivitis bij de neonaat - treedt 
op na de bevalling. Het aantal gemelde ge
vallen is in Nederland minder dan 10 per 
jaar.35 

In het kraambed kan een pelvic injlam
matory disease optreden ten gevolge van 
een onbehandelde gonorroe. 

Behandeling 
• Behandeling tijdens de zwangerschap 
geschiedt met ceftriaxon 125 mg intra-
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musculair in één dosis. Cefixim 400 mg 
oraal in één dosis is waarschijn lijk net zo 
goed. 
• Qui no lonen en tetracyclines zijn gecon
traïndiceerd. 
• Amoxici ll ine is een prima behandeling 
als uit het antibiogram is gebleken dat de 
gonokokken daarvoor gevoelig zijn.43 

• Partnerbehandeling is obligaat. 
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