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Situering: Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen 
Eerste Lijn (www.ebp-guidelines.be) 
Waarom ?

▪ 20 jaar ontwikkeling van richtlijnen voor de eerste lijn – meer dan 50 vooral 
monodisciplinaire de novo richtlijnen 

▪ Oprichting werkgroep in 2014 – multidisciplinair 
▪ Multidisciplinaire, transmurale en geïntegreerde zorg 
▪ Regelmatige updating van richtlijnen is cruciaal 
▪ Ook ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen 
▪ Financiering door RIZIV 

Hoe?
▪ Updating via ADAPTE procedure 
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Acute keelpijn (herziening 2017) 

Hoe komen tot een diagnose ?
• Via anamnese en klinisch onderzoek 
• NIET via bijkomend onderzoek – klinisch niet relevant om diagnose van 

GABHS-angina te stellen – EN ook geen ideale test (Centor criteria, 
keelkweek, streptest, CRP) 

3 aandachtspunten: 
• Andere pathologie  (mononucleosis, peritonsillaire abces, epiglottitis)
• Risicogroep (oncologische pt, acuut reumatisch lijden, immuundeficiëntie, 

GABHS in gesloten gemeenschap, toxisch syndroom, recidieven ≥5 per jaar 
gedurende 2 jaar , hartkleplijden en recente prothese chirurgie) 

• Ernstig zieke patiënt: forse algemene ziekteverschijnselen (hoge koorts, 
ernstige malaise, bedlegerig) , abnormaal verloop, combinatie van ernstige 
klachten en bevindingen bij KO (moeilijk openen mond, slikbelemmering, 
speekselvloed) 



Acute keelpijn (herziening 2017) 

Alarmsymptomen bij acute 
keelpijn en redenen voor 
verwijzing

▪ Ernstige stridor 

▪ Respiratoire insufficiëntie

▪ “Ernstige” slikklachten

CAVE: 

▪ Vermijd onderzoek van keel bij 
ademhalingsmoeilijkheden

Bij(vermoeden van) epiglottitis en 
duidelijke tekens van hoge 
luchtwegobstructie en cyanose, 
bewustzijnsverlies  -overgaan tot 
(naald)coniotomie.



Acute keelpijn (herziening 2017) 

Geef de voorlichting dat het in de regel geen zin heeft om antibiotica te 
starten bij acute keelpijn (GRADE 1A)

Welke patiënten komen wel  in aanmerking voor antibiotica ?
Overweeg antibiotica bij 
▪ Ernstig zieke patiënten
▪ Risicopatiënten  
Maar weeg af tov nevenwerkingen, effect op commensale flora, risico op 
resistentie, medicalisering, kostprijs (GRADE 2C) 

Welke antibioticum ? 
• Fenoxymethylpenicilline (=peniV) 3 000 000 IE /d in 3 giften gedurende 7d

(GRADE 1A) 
• Alternatief oa bij peni-allergie: 

bij niet IgE-gemedieerde allergie: cefadroxil of cefalexine 
bij IgE gemedieerde allergie: clarithromycine, azithromycine, roxithromycine



Acute keelpijn (herziening 2017) 

Symptomatische behandeling ?

▪ Paracetamol max 4 x 1 g (volw) en max 60 mg/kg/d (ki) 

▪ Ibuprofen als alternatief 3 x 400 mg (volw) en 7-10 mg/kg x 3 
(kind) , maar cave nevenwerking, co-morbiditeit en 
concomitante medicatie 

Follow-up 

• Normaal niet nodig

• Wel follow-up als klachten niet verbeteren of verslechteren

• Denk aan peritonsillair abces, syndroom van Lemierre, 
mononucleosis, leukemie 



Cystitis bij de vrouw (herziening 2016) 

Ongecompliceerde urineweginfectie (UWI) 

UWI bij gezonde volwassen niet zwangere vrouwen – zonder 
antecedenten of tekenen van urologische afwijkingen – en waarbij 
andere oorzaken (oa gynecologische) uitgesloten zijn

Gecompliceerde urineweginfecties
Acute pyelonefritis

Asymptomatische bacteriurie (bij zwangeren en ouderen) 

Risicofactoren ?

• Vrouwen met voorgeschiedenis van UWI

• Seksueel actieve vrouwen

• Vrouwen met diabetes mellitus

• Vrouwen met urine incontinentie 



Cystitis bij de vrouw (herziening 2016) 
Klachten 
▪ Typische klachten voor aanwezigheid van cystitis: dysurie, kortdurend en 

hevige klachten, herkenning, vaker moeten plassen, loze aandrang
▪ Klachten die voorspellend zijn voor afwezigheid van cystitis: vaginale klachten, 

langere duur, SOA risico
▪ Klachten wijzend op pyelonefritis: koorts, algemene malaise, lage rug- of 

flankpijn 

Technisch onderzoek
▪ Niet nodig 

indien herkend vanuit vorige episode
bij plotse hevige dysurie en afwezigheid van vaginale klachten en geen 
SOA risico  (1B) 

▪ Verder dipstick onderzoek: 
nitriet +                 cystitis diagnose (1A) 
nitriet - en LE -  cystitis uitgesloten (2C) 
bij twijfel               toch behandelen of verder onderzoek :           

urinekweek  of dipslide (1C) 
evt ook microscopisch onderzoek + telkamer 



Cystitis bij de vrouw (herziening 2016) 

Geen enkele niet-medicamenteuze behandeling is effectief, ook niet 
cranberry producten (GRADE 1A)

Welke medicamenteuze behandeling  ?

▪ Zelflimiterende aandoening – dus evt bij milde of matig ernstige 
klachten afwachten of uitgesteld AB voorschrift (2B) 
evt ibuprofen 3 x 400 mg dd 

▪ In de regel antimicrobieel middel (1A) 
▪ Bij diabetes cystitis altijd behandelen met antimicrobieel middel 

Welke antimicrobieel middel 
• Vrouw zonder diabetes: Nitrofurantoine 100 mg 3 x/d ged 3-5 dagen (1B)

Alternatief : Trimethoprim 300 mg (magistraal!) 1dd (2A) ged 3d  of 
Fosfomycine éénmalig (2B) 

• Vrouw met diabetes: 
Nitrofurantoine 100 mg 3x/d  of Trimethoprim 300 mg 1 dd ged 7 d  (1C)



Cystitis bij de vrouw (herziening 2016) 

Recidiverende cystitis 
drie of meer episodes ged 12 md of 2 episodes ged ltste 6 md 

Profylaxe bij recidiverende cystitis?

▪ Veel drinken, blaas geheel ledigen, mictie niet uitstellen, blaas ledigen na 
seksueel contact, sperma dodende crème bij condooms of pessaria gebruik 

▪ Bij postmenopauze: vaginaal toegdiende oestrogenen 

▪ Andere behandelingen niet aanbevolen als profylaxe (cranberry, oraal 
toegediende oestrogenen, …) 

Behandeling bij recidiverende cystitis ? 

• Zelfbehandeling bij herkenning van klachten 

• Postcoïtale profylaxe: nitrofurantoïne 50-100 mg binnen 2 u na coitus 

• Continue antimicrobiële profylaxe: nitrofurantoïne 50 of 100 mg  ‘s avonds  
maar niet bij nierinsufficiëntie en cave bij ouderen in WZC



Vulvovaginitis en vaginose (herziening 2016) 

Hoe komen tot een diagnose ?
Stapsgewijs : 6 stappen 
• Gedetailleerde anamnese: klachten van afscheiding, jeuk, irritatie, 

pijn, branderig gevoel, lokalisatie, duur en eerdere episodes, 
geneesmiddelengebruik, zelfzorg, intieme hygiëne 

• Seksuele anamnese
• Klinisch onderzoek om ernstige pathologie uit te sluiten (tenzij bij 

reeds gekende vaginale candidose): inspectie van vulva en perineum 
bij vermoeden van SOA, opstijgende infectie of recidiverende 
klachten ook speculumonderzoek, ppv

• pH meting – indien  <4,5   sluit BV en Trichomonas vag uit (1B)
• Aminetest- indien positief goede aantoner van BV en uitsluiter van 

Candida (1B) 
• Microscopisch onderzoek - meest betrouwbaar(1B)

Alternatief : vaginaal uitstrijkje voor Grampreparaat of kweek 



Vaginitis en vaginose (herziening 2016) 

Behandeling vulvovaginitis tgv 
candidiasis 

▪ Enkel bij klachten: Lokale of orale 
behandeling (met azole) (1B)

▪ Bij recidiverende candidavaginitis, 
profylactische behandeling ged 6 md 
(1B)

▪ Niet door Candida albicans 
veroorzaakte candidiasis : 
boorzuurgelules (600 mg 1 dd ged 
14 dagen) (1C)

▪ Cave lokale producten en rubberen 
voorbehoedsmiddelen (1C) 

▪ Evt anticonceptiemethode wijzigen 
Vermijden van vaginale douches en 
irriterende producten (2C)



Vaginitis en vaginose (herziening 2016) 

Behandeling bacteriële vaginose

▪ Enkel bij klachten: Metronidazol 
2 x 500/d ged 7 d
Alternatief: Clindamycinecrème  
of metronidazole ovules (1A)

▪ Bij recidiverende BV: 
profylactische behandeling met 
metronidazole ovules 2x/wk  ged 
4-6 md (2B)

▪ Bij koperspiraaltje, wijzig 
anticonceptie (2C)

▪ Vermijden intieme zepen en 
sprays, tampons (1C)

Behandeling trichomonas vaginalis
▪ Metronidazole 2g eenmalig + 

seksuele partner(s) (1A)



Vaginitis en vaginose (herziening 2016) 

Behandeling bij klachten in zwangerschap ?

▪ Vulvovaginale candidiasis : lokale imidazoles (2A), vermijd 
orale behandeling (1C) 

▪ Bacteriële vaginose: metronidazole 250 mg 3x/d ged 7 d 
(2A)  reductie van laattijdig miskraam (1A) 

▪ Trichomonas vaginalis : 2g metronidazole- éénmalig (2B)

Screening 

• Doe geen actieve screening naar asymptomatische BV (2C)

• Bij hoogrisicozwangerschappen: gynecologisch advies
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