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In deze uitgave vindt u de samenvattingskaart die behoort 
bij de nieuwste en geheel herziene versie van de multidisci-
plinaire richtlijn (MDR) Seksueel Overdraagbare Aandoe-
ningen (SOA).1 De papieren versie van de samenvattings-
kaart verschijnt hiermee voor de laatste keer. Met de voordelen 
die digitalisering biedt hebben we gemeend om de essentie 
van de richtlijn in het vervolg via een mobiele app te ontslui-
ten. De MDR SOA APP kunt u downloaden via de Appstore 
(voor de iPhone en iPad) of via Google Playstore (voor 
Androidbestuurde mobiele apparaten). Wij realiseren ons dat 
de papieren samenvattingskaart door een aantal gebruikers 
zal worden gemist, maar zijn er van overtuigd dat de MDR 
SOA APP in het gebruik minstens even veel gemak en ge-
bruiksvriendelijkheid zal bieden. Een bijkomend voordeel 
van de MDR SOA APP is dat updates en verbeteringen veel 
gemakkelijker zijn door te voeren dan in een papieren versie 
die slechts eens in de paar jaar verschijnt. We staan open voor 
suggesties, opmerkingen en verbetering voor de volgende 
versie van de MDR SOA APP.
De richtlijn waarop de samenvattingskaart is gebaseerd is 
tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging 
voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en de Neder-
landse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), 
met financiële steun van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch 
Specialisten (SKMS), en de inbreng van 9 overige medische 

beroepsverenigingen wiens leden in hun dagelijkse praktijk 
regelmatig geconfronteerd worden met SOA; dit zijn het  
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Werkgroep 
Artsen Seksuele gezondheid en SOA (WASS), de Nederlandse 
Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB), de Nederlandse 
Internisten Vereniging (NIV), het Nederlands Oogheelkundig 
Gezelschap (NOG), de Nederlandse Vereniging voor Kin- 
dergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie 
en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse Vereniging voor 
Urologie (NVU). Daarnaast hadden de volgende instanties 
zitting in de werkgroep die zich over deze richtlijn heeft  
gebogen: de HIV Vereniging, het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu (RIVM), SOA Aids Nederland,  
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), en 
de Nederlandse Vereniging Infectieziektebestrijding (NVIB).  
In aanvulling op de vorige versie van 2012 zijn de volgende 
hoofdstukken toegevoegd: scabiës, Mycoplasma genitalium, 
het SOA-consult, en een hoofdstuk gericht op SOA bij man-
nen die seks hebben met mannen (MSM) en hoogrisico- 
groepen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: 
biomedische interventies ter voorkoming van hiv-transmissie 
zoals pre-expositieprofylaxe (PreP) en post-expositieprofylaxe 
(PEP), hepatitis C, en HPV-gerelateerde anuskanker.
De richtlijn is opgebouwd uit 3 delen: deel A. SOA-gerela-
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teerde syndromen, deel B. speciale verwekkers en aandoe-
ningen, en deel C. procedures. In deel A worden syndromen 
met bijbehorende klachten besproken: uretritis, fluor en  
vaginitis, epididymitis, ‘pelvic inflammatory disease’, bala- 
noposthitis, proctitis, genitale ulcera en inguinale lymfade-
nitis. In deel B worden de in Nederland meest voorkomende 
verwekkers van SOA behandeld: Chlamydia trachomatis- 
infectie inclusief lymfogranuloma venereum, gonorroe, syfilis, 
herpes genitalis, HPV-infecties en anogenitale wratten en 
scabiës. Deze hoofdstukken kennen een vaste opbouw: be-
schrijving van de ziekte, diagnostiek, besmetting, desinfectie, 
epidemiologie, behandeling, primaire preventie en verdere 
maatregelen naar aanleiding van een geval. Als addendum is 
er een hoofdstuk gewijd aan Mycoplasma genitalium.
In deel C komen vier procedurele hoofdstukken aan bod: 
het SOA-consult, SOA bij MSM en hoogrisicogroepen, SOA- 
screening bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij 
kinderen en partnerwaarschuwing.
De richtlijn pretendeert niet compleet te zijn, maar geeft een 
overzicht van de in Nederland meest voorkomende SOA  
en de consensus handelwijze. Op diverse plaatsen is aan  
de hand van tevoren opgestelde uitgangsvragen, en in een  

beperkt aantal gevallen ook met behulp van specifiek hierop 
gericht literatuuronderzoek, getracht de medicus practicus 
houvast te geven in zaken die controversieel of onduidelijk 
zijn. Wij hopen dat de samenvattingskaart, MDR SOA APP, 
en de richtlijn net als voorgaande versies nuttige handvatten 
zullen zijn voor zorgverleners die te maken hebben met de 
diagnostiek en behandeling van SOA.
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