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Campagne mist doel: meer Friezen met geslachtsziekte
Er zijn weer meer
Friezen positief ge-
test op een soa. Er
voltrekt zich een
stille ramp onder
jonge mensen,
waarschuwt arts
Jan Weel van Izore.

GOOS BIES

H
et aantal mensen dat via
de huisarts positief getest
is op chlamydia is vorig
jaar in Friesland met

meer dan 15 procent gestegen. Nooit
eerder zijn in een jaar zoveel vrou-
wen boven de vijfentwintig jaar po-
sitief getest op deze seksueel over-
draagbare aandoening (soa). Gonor-
roe, bij mannen bekend als druiper,
is meer dan 40 procent meer waar-
genomen bij de tests, meldt Weel
van medisch microbiologisch labo-
ratorium Izore in Leeuwarden. On-
der mannen zelfs met bijna 70 pro-
cent. ,,We houden gonorroe sinds
2003 bij. Zoveel positieve tests heb-
ben we nog nooit gehad.”

Bij Izore worden mensen getest
na doorverwijzing van de huisarts.
Vorig jaar zijn er ruim achtduizend
tests uitgevoerd, ongeveer gelijk aan
de voorgaande vijf jaren. Het gaat
om zo’n driekwart van het totale
aantal tests op soa’s die in Friesland
worden gedaan. GGD Fryslân, waar
risicogroepen als jongeren, swingers
(mensen met veel wisselende con-
tacten), prostituees en homoseksu-
elen zich anoniem kunnen laten tes-
ten, deelt de zorgen. Ook daar is een
toename waargenomen van chla-

mydia, met bijna 17 procent. Het
aantal gonorroe-gevallen is wel afge-
nomen, maar ligt nog steeds aan-
zienlijk hoger dan in 2015 en de jaren
daarvoor, meldt arts infectieziekten
Paul Tan. De stijging is ook landelijk
waarneembaar, zegt hij.

De gesignaleerde verspreiding
van geslachtsziekten blijft toene-
men, ondanks dat de gezondheids-
dienst GGD sinds 2012 nadrukkelij-
ker campagne voert voor veilig vrij-
en en de campagnes zich richten op
steeds jongere mensen, vanaf der-

tien jaar. Sinds dat jaar zijn dokters-
assistenten ingeschakeld voor het
bespreekbaar maken van soa’s en
hebben steeds meer huisartspraktij-
ken een soa-spreekuur. Dat kan ook
een deel van de verklaring voor de
toename van positieve tests zijn. As-
sistenten vragen gerichter door naar
de plek waar de bacterie kan zitten.

Eén van de oorzaken van de toe-
name van geslachtsziekten lijkt de
succesvolle behandeling van het vi-
rus hiv te zijn. Hiv leidt zonder be-
handeling tot de dodelijke ziekte

aids. ,,Sinds 2008 wordt ervoor ge-
pleit alle hiv te behandelen, en
sindsdien zie je het aantal besmet-
tingen met chlamydia, syfilis en go-
norroe bijna loodrecht stijgen in de
grafieken”, zegt Weel, die verwijst
naar een wetenschappelijk artikel in
het internationale vakblad The Lan-

cet. De GGD ziet die ontwikkeling
ook. Tan: ,,De angst voor een dodelij-
ke ziekte is verdwenen. Meer men-
sen zijn weer onveilig gaan vrijen.”

De ongerustheid over mogelijke
geslachtsziekten is wel degelijk

groot, heeft Izore afgelopen jaar ge-
merkt. De website Soatestdoen.nl is
in het eerste hele jaar dat die in de
lucht was 110.000 keer bezocht.
,,Terwijl we vooraf 10.000 bezoekers

al knap hadden gevonden.” Via de si-
te werden zo’n vierhonderd anonie-
me tests gedaan, bijna allemaal van
buiten Friesland.

Sinds mei worden vrouwen met
chlamydia in Friesland met een
zwaardere kuur behandeld, die ze-
ven dagen duurt in plaats van één
dag. De reden daarvoor is onder
meer dat tegenwoordig zo’n 70 pro-
cent van de vrouwen die deze bacte-
rie draagt in de vagina, deze ook
heeft in de anus, zo is uit onderzoek
in Limburg en Den Haag gebleken.

Geslachtsziekten zijn vervelend,
maar tot nu toe goed behandelbaar.
,,Een pilletje en het is weer over, dat
is de teneur”, weet Weel. ,,Maar zo
blijven de jongeren elkaar ziek ma-
ken en houden ze de ellende in
stand.” Chlamydia kan leiden tot on-
vruchtbaarheid. Gonorroe komt in
absolute aantallen veel minder vaak
voor, maar dreigt resistent te raken
tegen antibiotica. GGD-arts Tan
heeft het over een verandering van
seksueel gedrag, vooral onder jonge-
ren. ,,Het lijkt wel of er een nieuw

soort seksuele revolutie gaande is,
waarbij bewust meer risico wordt
genomen.”

Tan verwacht dat gedragsveran-
dering een enorme uitdaging wordt.
,,Dat gaat ons op korte termijn niet
lukken.” Weel heeft wel een idee hoe
chlamydia, de meest voorkomende
geslachtsziekte, de wereld uit te hel-
pen is. ,,Als iedereen die seksueel ac-
tief is gelijktijdig een behandeling
met doxycycline begint, dan moord
je de fabriek in een week uit. Maar
krijg dat maar eens voor elkaar.”

Meer mensen
vrijen onveilig
omdat angst voor
hiv is verdwenen

Chlamydia
Chlamydia komt vooral onder jonge-

ren voor en is in Nederland de wijdst

verbreide geslachtsziekte. Je kunt

chlamydia alleen krijgen door seks

met iemand te hebben die de bacterie

heeft. De chlamydia-bacterie zorgt

voor besmetting van de plasbuis, de

anus of de baarmoedermond. Het

zorgt voor jeuk, afscheiding, pijn bij

het plassen en koorts. Verwaarlozing

van chlamydia kan leiden tot ernstige

klachten, zoals ontstekingen of chro-

nische buikpijn. Vrouwen kunnen

minder vruchtbaar worden. Bij zwan-

gere vrouwen kan chlamydia een oog-

of longonsteking veroorzaken bij de

baby.

Gonorroe
Gonorroe is een seksueel overdraag-

bare aandoening die wordt veroor-

zaakt door een bacterie. De bacterie

besmet de slijmvliezen van de penis,

de vagina, de anus, de keel of de

ogen. De erg besmettelijke bacterie

komt voor bij beide geslachten, maar

vooral bij mannen die seks hebben

met mannen. Vrouwen merken vaak

weinig tot niets van de bacterie. Bij

mannen zorgt de bacterie voor pijn,

jeuk, ontstekingen en pus-achtige

afscheiding uit de plasbuis, de zoge-

naamde druiper. Bijna alle seksuele

handelingen kunnen voor besmetting

zorgen.

Toename van de geconstateerde geslachtsziektes chlamydia en

gonorroe in Friesland tussen 2005 en 2017
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Jan Weel (op de achtergrond) en Age Jan Stellingwerff aan het werk met soa-tests in het laboratorium van Izore. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN


