> Gonorroe is in Nederland een veel voorkomende soa, die
veel voorkomt bij mannen die seks hebben met mannen.
Deze soa wordt veroorzaakt door een bacterie (Neisseria
gonorrhoeae of gonokok). Een niet-behandelde gonorroe kan
ernstige gevolgen hebben. Gonorroe is goed te behandelen
met antibiotica.

Mannen
Mannen merken wel bijna altijd dat ze gonorroe hebben
opgelopen. Ze kunnen dan de volgende klachten krijgen:
- Een ‘druiper’: (veel) pusachtige afscheiding uit de plasbuis die
geel of groen van kleur is
- Pijn of irritatie bij het plassen
- Irritatie of jeuk rond de anus
- Slijmerige of pus-achtige afscheiding bij de ontlasting

Wat merk je van gonorroe?
De bacterie kan een infectie veroorzaken van:

- Keelontsteking of opgezette klieren in de hals

> Een onbehandelde gonorroe kan dieper het lichaam in gaan en
zich naar de bijballen of prostaat uitbreiden.

- de plasbuis
- de vagina en baarmoedermond
- de anus of
- de keel
Enkele dagen tot weken na besmetting kun je de eerste
verschijnselen opmerken.

Behandeling van gonorroe
Gonorroe is goed te behandelen met een injectie met een

Vrouwen

antibioticum. Soms is nacontrole nodig. Tot een week na het begin

Vrouwen die gonorroe hebben opgelopen, merken dat niet altijd.

van de kuur kan gonorroe nog besmettelijk zijn. Het is dan beter

Als ze het wel merken kunnen ze last hebben van:

om geen seksueel contact te hebben of in ieder geval een condoom
te gebruiken.

- Meer vaginale afscheiding, die vies ruikt of pusachtig lijkt
- Bloedverlies tussen twee menstruaties door

> Zolang de soa niet is behandeld, kun je er anderen mee besmetten.

- Pijn of irritatie bij het plassen
- Irritatie of jeuk rond de anus
- Slijmerige of pus-achtige afscheiding bij de ontlasting
- Keelpijn

> Een onbehandelde gonorroe kan dieper het lichaam in gaan
en zich naar de eileiders en de onderbuik uitbreiden. De ontstoken
eileiders kunnen dicht gaan zitten. Hierdoor heb je meer kans op
een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en onvruchtbaarheid.
Zwangere vrouwen met een onbehandelde gonorroe lopen het
risico op te vroege geboorte van de baby. Bij de geboorte kan de
baby ook worden besmet en zo een oogontsteking krijgen.

Meer informatie over gonorroe
vind je op: soaaids.nl/gonorroe

Partners waarschuwen
Vertel je sekspartner(s) dat je gonorroe hebt opgelopen. Als
je klachten hebt de partner(s) van de laatste 4-6 weken. Anders
de partners van het afgelopen halfjaar. Zij kunnen zich dan met
hun partners laten onderzoeken, ook als ze geen klachten hebben.
Dit is belangrijk, vooral voor je eigen gezondheid, maar ook om
verdere verspreiding van gonorroe te voorkomen.

> Zie je er tegenop om je partner(s) zelf te waarschuwen?
Vraag dan de GGD om dit (discreet) voor je te doen. Je kunt ook
gebruik maken van partnerwaarschuwing.nl.

Aids Soa Infolijn
Heb je een vraag over gonorroe die deze folder niet behandelt?

> Bel de Aids Soa Infolijn: 0900 204 204 0 (10ct p.m.)
Maandag en dinsdag: 10.00 – 18.00 uur.
Woensdag t/m vrijdag: 14.00 – 18.00 uur.

> Stuur een e-mail naar de Aids Soa Infolijn:
Sense@soaaids.nl je krijgt binnen twee werkdagen antwoord.

> Of bezoek het chatspreekuur op Soatest.nl
Maandag t/m donderdag: 13.30 – 15.30 uur.
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