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PELVIC INFLAMMATORY DISEASE, SALPINGITIS, TUBO-OVARIEEL ABCES 
 

• Klinische aspecten en commentaren 
o ‟Pelvic inflammatory diseaseˮ (PID) verwijst naar een acute infectie van één of meerdere inwendige geni-

tale organen van de vrouw (uterus en/of eileiders en/of ovaria). Vaak zijn ook de aangrenzende bekken-
organen betrokken. Dit resulteert in endo(myo)metritis, salpingitis, oophoritis, peritonitis, perihepatitis, tubo-
ovarieel abces …. 

o Diagnose. 
� Moeilijk omwille van de grote variabiliteit van de tekens en symptomen (geen gouden standaard). 

Vaak is de symptomatologie subtiel en matig. 
� Zwangerschapstest, screening voor SOA (met inbegrip van HIV infectie). 
� Specifieke additionele onderzoeken (niet noodzakelijk bij alle patiënten met PID). 

� Endometriale biopsie (histopathologisch bewijs van endometritis). 
� Transvaginale echografie of MRI om verdikkingen, met vloeistof gevulde eileiders, vochtopho-

pingen in het bekken, tubo-ovariële abcessen aan het licht te brengen. Doppler om bekkenin-
fecties te detecteren. 

� Laparoscopie voor de detectie van andere anomalieën die compatibel zijn met PID. 
� De meerderheid van de patiënten met PID heeft ofwel mucopurulent cervicaal verlies, ofwel zijn bij 

rechtstreeks onderzoek van een zoutoplossing van de vaginale vloeistof WBC te zien. Wanneer het 
vaginaal verlies er normaal uitziet en er geen WBC worden in aangetroffen, is PID weinig waar-
schijnlijk en moet naar andere oorzaken van bekkenpijn worden gezocht. 

Laattijdige diagnose en behandeling dragen bij tot de inflammatoire sequelen ter hoogte van de bovenste 
genitale tractus. 

o Ambulante behandeling is beperkt tot patiënten met een milde of matige pathologie (temperatuur < 38 °C, 
< 11.000 WBC/mm3, weinig of geen tekens van peritonitis, actieve darmgeluiden) en in staat orale medica-
tie in te nemen. 

o Hospitalisatie is aangewezen in geval van: 
� ernstige pathologie. 
� onzekere diagnose (onmogelijkheid om een extra-uteriene zwangerschap of een appendicitis uit te 

sluiten). 
� onmogelijkheid om een goede therapietrouw en een correcte follow-up binnen de 72 uur te garande-

ren. 
� bekkenabces of tubo-ovarieel abces met duidelijke peritonitis. 
� zwangerschap. 
� HIV infectie. 
� aanwezigheid van een IUD (risico hoofdzakelijk gelimiteerd tot de eerste 3 weken na het inbrengen). 
� onmogelijkheid om orale medicatie in te nemen. 
� therapeutisch falen na 48 uur geschikte anti-infectieuze behandeling. 
� IgE gemedieerde allergie voor penicillines. 

 
• Betrokken pathogenen 

Meestal polymicrobiële infectie. 
o Chlamydia trachomatis. 
o Neisseria gonorrhoeae (± 35% van de gevallen worden gelijktijdig veroorzaakt door Chlamydia trachoma-

tis). 
o Anaëroben [aangetroffen in de vagina en geassocieerd met bacteriële vaginose (Bacteroides spp., anaë-

robe Gram-positieve kokken), maar waarschijnlijk minder belangrijk dan vroeger werd aangenomen]. 
o Enterobacteriaceae. 
o Groep B streptokokken (Streptococcus agalactiae). 
o Streptococcus pneumoniae. 
o Mycoplasma hominis. 
o Mycoplasma genitalium. 

� 2 tot 15% van de gevallen (afhankelijk van de risicogroep). 
� Meer indolent ziekteverloop (in vergelijking met PID door Neisseria gonorrhoeae). 
� Wordt actueel in de meeste Belgische ziekenhuizen niet gezocht en niet in aanmerking genomen bij 

de samenstelling van het regime. Nochtans bewijzen recente gegevens dat de kans op therapeu-
tisch falen met doxycycline verviervoudigd is indien deze pathogeen aanwezig is. Doxycycline heeft 
maar een povere activiteit tegen deze pathogeen (genezingspercentage varieert van 17 tot 92%) en 
zelfs de resistentie tegen azithromycine neemt toe (40% in Denemarken en > 30% in Nederland). 
Azithromycine is doeltreffender dan doxycycline (genezingspercentage van 61 tot 100%), maar moxi-
floxacine lijkt het beste antibioticum te zijn. 

o Ureaplasma urealyticum. 
o Human cytomegalovirus. 
o Herpes simplex virus. 
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• Empirische anti-infectieuze behandeling 
o Regimes (moeten steeds Neisseria gonorrhoeae en Chlamydia trachomatis dekken, zelfs wanneer deze 

pathogenen niet worden aangetroffen). 
� Initiële behandeling. 

� Ernstige pathologie. 
▲ Eerste keuze: amoxicilline-clavulanaat + ceftriaxone + doxycycline. 
▲ Alternatieven (weinig gegevens beschikbaar). 

∆ Amoxicilline-clavulanaat + azithromycine. 
∆ Azithromycine + metronidazole. 
∆ Azithromycine + ornidazole. 

� Milde of matige pathologie (grotendeels orale behandeling gezien de resultaten in dit geval 
equivalent zijn aan die van een parenterale behandeling). 

▲ Ceftriaxone + doxycycline + metronidazole. 
▲ Ceftriaxone + doxycycline + ornidazole. 
▲ Ceftriaxone + azithromycine + metronidazole. 
▲ Ceftriaxone + azithromycine + ornidazole. 

� Na falen van de initiële behandeling. 
� Moxifloxacine + ceftriaxone + metronidazole. 
� Moxifloxacine + ceftriaxone + ornidazole. 

o Standaard posologieën. 
� Amoxicilline-clavulanaat: (2 g amoxicilline + 200 mg clavulanaat) iv q8h of (1 g amoxicilline + 200 

mg clavulanaat) iv q6h. 
� Azithromycine. 

� Ernstige pathologie: oplaaddosis van 500 mg po op dag 1, gevolgd, vanaf dag 2, door 250 mg 
po q24h. 

� Milde of matige pathologie: 1 g po 1 x per week. 
� Ceftriaxone: éénmalige dosis van minstens 500 mg iv of im. 
� Doxycycline: 200 mg po q24h of 100 mg po q12h. 
� Metronidazole. 

� Ernstige pathologie: 500 mg iv q8h of 1,5 g iv q24h. 
� Milde of matige pathologie: 500 mg po q8h. 

� Moxifloxacine: 400 mg po q24h. 
� Ornidazole. 

� Ernstige pathologie: 1 g iv q24h. 
� Milde of matige pathologie: 1 g po q24h. 

o Totale duur van de adequate (empirische + gedocumenteerde) anti-infectieuze behandeling. 
� Amoxicilline-clavulanaat: 14 dagen (iv gedurende 4 dagen en verder po tot de patiënte koortsvrij is 

gedurende minstens 48 uur). 
� Azithromycine: 7 tot 14 dagen. 
� Ceftriaxone: éénmalige dosis. 
� Doxycycline, moxifloxacine: 14 dagen. 
� Metronidazole, ornidazole: 14 dagen (in geval van ernstige pathologie, iv gedurende 4 dagen en 

verder po tot de patiënte koortsvrij is gedurende minstens 48 uur). 


