
 

Richtlijnen voor anti-infectieuze behandeling in ziekenhuizen BVIKM 2017 

GONORROE: 
NIET GECOMPLICEERDE INFECTIE (URETHRITIS, CERVICITIS, PROCTITIS, 
PROSTATITIS, FARYNGITIS EN ANDERE NIET GENITALE INFECTIES) 
 

• Klinische aspecten en commentaren 
o Urethritis (vaak met purulent verlies), cervicitis, proctitis, faryngitis, …. 
o Vaak asymptomatisch wanneer het gaat om faryngitis of proctitis, soms wanneer het gaat om vaginitis, zel-

den wanneer het gaat om urethritis. 
o Urethritis moet gedocumenteerd worden. 
o Alle patiënten moeten worden gescreend voor andere SOA (met inbegrip van HIV infectie). 
o Meldingsplichtige infectie in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
o Nationaal Belgisch referentiecentrum: ITG, Antwerpen. 

 
• Betrokken pathogenen 

o Neisseria gonorrhoeae. 
o Zeer vaak gelijktijdige infectie door Chlamydia trachomatis. 

 
• Empirische anti-infectieuze behandeling 

o Regimes. 
� Resultaten van rechtstreeks onderzoek (nog) niet gekend. 

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

� Resultaten van rechtstreeks onderzoek gekend (infectie door Neisseria gonorrhoeae bevestigd). 
� Eerste keuze: ceftriaxone + azithromycine. 
� Alternatieven. 

▲ Spectinomycine + azithromycine. 
▲ Ceftriaxone (indien de patiënt geen azithromycine mag nemen). 

o Standaard posologieën. 
� Azithromycine: éénmalige dosis van 2 g po. 
� Ceftriaxone (in deze indicatie terugbetaald door het RIZIV voor ambulante patiënten): éénmalige do-

sis van minstens 500 mg iv of im. 
� Doxycycline: 200 mg po q24h of 100 mg po q12h. 
� Spectinomycine: éénmalige dosis van 2 g im. 

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

o Opmerkingen. 
� De resistentie van Neisseria gonorrhoeae tegen fluoroquinolones neemt wereldwijd toe. Bijgevolg 

kan deze klasse van antibiotica niet meer gebruikt worden voor de empirische behandeling van 
gonorroe (tenzij vooraf werd aangetoond dat de betrokken stam gevoelig is). 

� De MIC waarden van ceftriaxone voor Neisseria gonorrhoeae nemen toe en therapeutisch en micro-
biologisch falen werden gerapporteerd bij (oro)faryngeale dragers. (Eénmalige) dosissen tot 1 g zijn 
mogelijks nodig voor de eradicatie van de pathogenen en de genezing van deze patiënten. 

� Spectinomycine is weinig doeltreffend in geval van (oro)faryngeale pathologie. 
� Azithromycine: een éénmalige dosis van 1 g po is doeltreffend voor de eradicatie van Chlamydia tra-

chomatis, maar niet voor die van Neisseria gonorrhoeae. Vandaar de aanbeveling van IUSTI om bij 
adolescenten en volwassenen 2 g po toe te dienen. Azithromycine mag in deze indicatie nooit in mo-
notherapie worden gebruikt. 


