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In de NHG-Standaard Fluor vaginalis die in augustus 2005 is gepubliceerd, wordt de diagnostiek en het beleid
beschreven bij vrouwen in de reproductieve levensfase met klachten van vaginale jeuk, fluor en/of irritatie door
gebruikelijke niet-seksueel overdraagbare oorzaken.1
Inleiding. Fluor vaginalis kan vrijwel zonder uitzondering in de eerste lijn worden behandeld. Bij een bacteriële vaginose
of infectie met Candida albicans is de behandeling afhankelijk van de ernst van de klachten. Asymptomatische
kolonisatie met Candida albicans komt bij 15-20% van alle vrouwen voor.
Candida albicans. Bij hinderlijke klachten door een eerste infectie met Candida albicans adviseert men op grond van
effectiviteit, gebruiksgemak, bijwerkingen en kosten een ééndaagse kuur. Gestart wordt met eenmalig een vaginale
tablet clotrimazol van 500 mg of een vaginale capsule miconazol 1200 mg. Bij uitwendige jeuk wordt zonodig
gecombineerd met clotrimazol- of miconazolcrème. Deze therapiekeuze baseert men op een systematisch
literatuuroverzicht uit de Cochrane-bibliotheek2 waarin orale en vaginale behandelmethoden van Candida-vaginitis
worden vergeleken en waaruit geen significant verschil in effectiviteit blijkt. Op grond van de prijs en de overweging dat
bij orale behandeling de bijwerkingen ernstiger kunnen zijn en meer gevolgen kunnen hebben, wordt gekozen voor een
vaginale kuur.3 Vanwege effectiviteit, gebruiksgemak en prijs kiest men voor een ééndaagse vaginale kuur met een
imidazoolpreparaat.
?
Bij falen van de behandeling kan worden gekozen uit de volgende mogelijkheden: vaginale tabletten clotrimazol 1 dd
100 mg gedurende 6 dagen, vaginale tabletten clotrimazol 1 dd 200 mg gedurende 3 dagen, vaginale capsules
miconazol 1 dd 400 mg gedurende 3 dagen of vaginale crème (100 mg, 20 mg/g) miconazol 1 dd gedurende 7-14 dagen.
Ditzelfde schema kan ook worden gebruikt bij zwangerschap en lactatie. Orale behandeling met fluconazol of itraconazol
wordt uitsluitend geadviseerd als vaginale behandeling niet wordt verdragen of als de vrouw hier een sterke voorkeur
voor heeft. Deze middelen zijn gecontraïndiceerd tijdens zwangerschap.
?
Bij een recidiverende Candida-infectie is de behandeling dezelfde, echter bij frequente recidieven kan worden gekozen
voor een profylactische behandeling met één vaginale tablet clotrimazol 500 mg4 of vaginale capsule miconazol 1200
mg op dag vijf van de menstruatie, gedurende 3-6 maanden. Ook kan worden overwogen medicatie op voorraad te
houden, zodat de vrouw bij hinderlijke klachten meteen kan beginnen. Het openlaten van beide mogelijkheden baseert
men op een onderzoek waaruit blijkt dat er minder klachten optreden bij het profylaxeregiem, in vergelijking met
zelfbehandeling.5 Daartegenover staat een kleiner medicatiegebruik bij de zelfbehandeling en een grotere voorkeur van
de vrouw voor deze zelfbehandeling in vergelijking met het profylaxeregime. Orale behandeling met fluconazol is ook
effectief bij vrouwen met recidiverende vaginale Candida-infecties.6 Dit wordt echter vooralsnog niet aangeraden, omdat
er geen vergelijkend onderzoek is met een lokale behandeling met dezelfde behandelfrequentie, en omdat de totale
hoeveelheid medicatie die in een half jaar wordt geadviseerd veel groter is dan bij een vaginale behandeling van
eenmaal per vier weken met clotrimazol of miconazol, waardoor de behandeling met fluconazol ook veel duurder is.
Bacteriële vaginose. Bij hinderlijke klachten door een bacteriële vaginose wordt een eenmalige kuur van vier tabletten
metronidazol 500 mg geadviseerd, waarbij de partner niet hoeft te worden meebehandeld. Deze keuze baseert men op
een meta-analyse waarbij geen significant verschil bleek te bestaan tussen de effectiviteit van één enkele dosis en een
kuur bestaande uit vier tabletten gedurende 5 of 7 dagen.7 Uit een systematische literatuuroverzicht bleek dat
partnerbehandeling niet effectief is bij het voorkómen van recidieven.8 De vaginale behandeling van bacteriële vaginose
met clindamycine of metronidazol vond men niet genoeg onderzocht en onpraktisch vanwege het ontbreken van een
geregistreerde vaginale toedieningsvorm van clindamycine. Op grond van effectiviteit, prijs en gebruiksgemak is
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gekozen voor een eenmalige orale kuur met metronidazol 2 g. Metronidazol is mutageen en de maximale behandelduur
is 10 dagen.
?
Ook bij een zwangerschap en tijdens de borstvoedingsperiode is de mate waarin de vrouw hinder van klachten ervaart
bepalend voor de beslissing tot behandelen, waarbij ook de eendaagse metronidazolkuur de voorkeur heeft. Bij
borstvoeding kan deze kuur meteen na de laatste (nacht)voeding worden ingenomen en is onderbreken van
borstvoeding niet nodig. Bij falen of recidief wordt een kuur van metronidazol 2 dd 500 mg gedurende 7 dagen
geadviseerd.
Onverklaarbare fluorklachten. Bij onverklaarde fluorklachten stelt de huisarts de vrouw gerust door te wijzen op het
gunstige beloop en natuurlijke variatie. Bij hevige jeuk kan een indifferente crème of een proefbehandeling voor een
Candida-infectie worden overwogen. Om irritatie te voorkómen, wordt geadviseerd het gebruik van spoelingen,
deodorant, hygiënische doekjes en zaaddodende middelen te vermijden. Wanneer de klachten na vier weken nog steeds
bestaan, wordt verder onderzoek geadviseerd.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave.
Een wijziging is dat bij vrouwen die frequent last hebben van recidieven, naast de vierwekelijkse profylaxe, ook kan
worden gekozen voor zelfbehandeling op geleide van de klachten. Lichamelijk onderzoek en microscopische diagnostiek
kunnen in dat geval achterwege blijven. Een Candida-infectie of bacteriële vaginose hoeft alleen te worden behandeld bij
hinderlijke klachten.
Plaatsbepaling
In de NHG-Standaard Fluor vaginalis wordt op heldere wijze het beleid weergegeven. Vertrouwde en lokaal toepasbare
middelen met een bewezen effectiviteit, waarmee ruime ervaring is opgedaan en waarvan het bijwerkingenpatroon
vaststaat, hebben de voorkeur. Lokale behandeling heeft bovendien de voorkeur in verband met mogelijke interacties
met imidazolen als deze systemisch worden toegediend. De vertrouwde middelen zijn in het algemeen ook de middelen
met de geringste kosten. Clindamycine vaginale crème is weliswaar goedkoper, maar wordt in de Standaard niet
aangeraden, omdat er geen geregistreerde toedieningsvorm bestaat. Hiermee wordt het 'unlicensed'-gebruik, waaronder
wordt verstaan het gebruik van een geneesmiddel in een andere farmaceutische vorm dan waarvoor registratie heeft
plaatsgevonden (Gebu 2000; 34: 142), van dit middel tegengegaan. Clindamycinecrème is echter wel uitgebreid
onderzocht (Gebu 1998; 32: 3-4) en lijkt een goed alternatief voor metronidazol oraal. De crème kan in de apotheek
worden bereid. Orale kuren met ketoconazol hebben, vanwege het risico van acute levercelnecrose, geen voorkeur.
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