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MUCOPURULENTE (ENDO)CERVICITIS 
 

• Klinische aspecten en commentaren 
o Pathologie. 

� Purulent of mucopurulent endocervicaal exsudaat dat zichtbaar is in het endocervicaal kanaal of op 
een endocervicaal uitstrijkje. 

� Aanhoudende bloedingen die gemakkelijk geïnduceerd kunnen worden door voorzichtig een watten-
drager in de toegang tot de cervix te schuiven. 

� Vaak asymptomatisch, sommige patiënten klagen van abnormaal vaginaal verlies of vaginale bloe-
dingen buiten de menses. 

o Azithromycine mag in deze indicatie nooit in monotherapie worden gebruikt. Een éénmalige dosis van 1 g 
po is doeltreffend voor de eradicatie van Chlamydia trachomatis, maar niet voor die van Neisseria gono-
rrhoeae. Vandaar de IUSTI aanbeveling voor het toedienen van een éénmalige dosis van 2 g po. 

o Ceftriaxone: in deze indicatie door het RIZIV terugbetaald voor ambulant gebruik. 
 

• Betrokken pathogenen 
o Neisseria gonorrhoeae. 
o Chlamydia trachomatis. 
o Mycoplasma genitalium. 
o Trichomonas vaginalis. 
o Herpes simplex virus. 

Vaak is het onmogelijk een pathogeen te identificeren. 
 

• Empirische anti-infectieuze behandeling 
o In de meeste gevallen wordt er geen empirische, maar alleen een gedocumenteerde behandeling gegeven. 

In afwachting van de resultaten van het microbiologisch onderzoek, kan een behandeling eventueel worden 
opgestart indien er overtuigend bewijs aanwezig is van bepaalde infecties (infecties bij de partner, aanwe-
zigheid van Gram-negatieve kokken in cervicale secreties, …). 

o Het kan ook verstandig zijn patiënten te behandelen die waarschijnlijk niet zullen terugkeren voor opvolging 
(behandeling met dekking van Neisseria gonorrhoeae + Chlamydia trachomatis). 

� Regimes. 
� Eerste keuze: ceftriaxone + azithromycine. 
� Alternatief: spectinomycine + doxycycline. 

� Standaard posologieën. 
▫ Azithromycine: éénmalige dosis van 2 g po. 
▫ Ceftriaxone: éénmalige dosis van minstens 500 mg iv of im. 
▫ Doxycycline: 200 mg po q24h of 100 mg po q12h. 
▫ Spectinomycine: éénmalige dosis van 2 g im. 

� Totale duur van de adequate (empirische + gedocumenteerde) anti-infectieuze behandeling. 
▫ Azithromycine, ceftriaxone, spectinomycine: éénmalige dosis. 
▫ Doxycycline: 7 dagen. 


