Chlamydia conjunctivitis
Conjunctivitis is een ontsteking van het dunne slijmvlies op het wit van het oog, de
conjunctiva. Een conjunctivitis, veroorzaakt door een infectie met chlamydia wordt een
chlamydia conjunctivitis genoemd. Een chlamydia conjunctivitis wordt vrijwel altijd seksueel
overgedragen en bestaat vaak in combinatie met een ontsteking van de geslachtsorganen. De
bacterie die de ontsteking veroorzaakt, chlamydia trachomatis, nestelt zich in de cellen van het
slijmvlies. In het oog wordt de infectie meestal overgebracht door de hand van de patiënt zelf
of door een besmette partner.
Verschijnselen
Bij een chlamydia-infectie van het oog ontstaat roodheid met meestal ook pusachtige
afscheiding. Meestal is er één oog ontstoken, soms ook beide ogen. De ogen kunnen prikken,
branderig zijn, ’s morgens dichtgeplakt zitten of gevoelig zijn voor licht. Omdat de infectie vaak
pas laat wordt herkend, bestaan de klachten vaak al enkele weken tot maanden en hebben
gewone antibioticumzalf of -druppels niet geholpen. De meeste mensen hebben behalve een
ooginfectie ook een chlamydia-infectie van de geslachtsorganen. Dit kan leiden tot wat meer
afscheiding of een branderig gevoel bij het plassen, maar vaak zijn er weinig klachten en
bestaat de infectie ongemerkt.
Diagnose
Een oogarts kijkt allereerst het oog na met de spleetlamp. Behalve de ontsteking en zwelling
van de conjunctiva zijn er soms ook verschijnselen van de ontsteking in het hoornvlies.
Om de diagnose met zekerheid vast te stellen, wordt met een wattenstokje wat materiaal van
het oogslijmvlies geveegd. Via een PCR-test kan in het laboratorium dan DNA van de chlamydia
worden aangetoond.
Behandeling
Een chlamydia-infectie is goed te behandelen met antibiotica. Omdat er doorgaans ook sprake
is van infectie van de geslachtsorganen, wordt er een antibioticum per tablet gegeven. Het is
belangrijk om ook de seksuele partner(s) te behandelen, ook als zij (nog) geen klachten
hebben.
Belangrijk
Een chlamydia-infectie is besmettelijk. Was daarom steeds goed de handen en deel geen
zakdoeken of handdoeken met anderen. Het is verstandig om tijdens een oogontsteking geen
contactlenzen te dragen en na een oogontsteking zachte contactlenzen en/of make-up te
vernieuwen.
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DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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