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H
aast iedere vrouw krijgt weleens
met een (vulvo)vaginale infectie
te maken. De twee meest voorko-
mende zijn bacteriële vaginose en
vulvovaginale candidiase, met als
boosdoeners respectievelijk bac-

teriën en een eencellige schimmel (ook gist ge-
noemd). Gelukkig zijn dat veeleer onschuldige,
makkelijk te behandelen infecties. Alleen keren ze
bij sommige vrouwen regelmatig terug, wat best
storend kan zijn. Het komt er dan op aan na te gaan
wat de infectie telkens weer in de hand werkt.

Bacteriën uit balans
In een gezonde vagina floreren welbepaalde

bacteriën, in welbepaalde verhoudingen. Samen
vormen zij een goed functionerend ecosysteem dat
de vagina beschermt tegen ‘natuurlijke belagers’,
zoals menstruatiebloed en sperma. De voornaamste
‘beschermers’ onder de bacteriën zijn de lactobacil-
len. Zij produceren allerlei stoffen met een anti-
microbieel effect, waaronder waterstofperoxide en
melkzuur. Het melkzuur houdt het vaginale milieu
zuur: de zuurtegraad of pH blijft (bij vrouwen van
vruchtbare leeftijd) binnen de zone van 3,8 tot 4,5.
Potentieel ziekteverwekkende bacteriën kunnen in
dit zure milieu minder goed gedijen. 

Na elke ‘aanval van belagers’ herstelt de vagi-
nale flora zich normaal vrij snel. Maar onderdrukte
potentiële ziekteverwekkers winnen weleens veld
als de gelederen van de gunstige lactobacillen zijn
uitgedund. “We spreken dan van een bacteriële
vaginose”, zegt professor Bernard Spitz, gynaeco-
loog in UZ Leuven. “Sommigen kennen deze infec-
tie misschien nog als gardnerella. Die term raakte in

ten liggen. Spitz: “We denken bij vaak terugke-
rende vaginale klachten bijvoorbeeld ook aan een
mogelijke allergie voor latexcondooms, bepaalde
huidaandoeningen, mechanische prikkeling door
een ‘vreemd lichaam’ zoals een contraceptieve ring
of een vergeten tampon, chemische prikkeling door
intieme verzorgingsproducten, enzovoort.”

Binnen het gamma van de intieme verzorgings-
producten worden vaginale douches doorgaans
ontraden door gynaecologen. Niet zozeer vanwege
de Amerikaanse studie die concludeerde dat vagi-
nale douches het risico op eierstokkanker verho-
gen, want zoals Gezondheid en Wetenschap toe-
lichtte, kan die studie een oorzakelijk verband niet
hard maken (*). “We raden vaginale douches een-
voudig af omdat ze overbodig zijn en de vaginale
flora uit evenwicht kunnen brengen, met een
verhoogd risico op infecties als gevolg”, zegt Spitz.

Intieme hygiëne
De vagina reinigt zichzelf. Een goede intieme

hygiëne beperkt zich dus tot het reinigen van de
uitwendige intieme zone: de schaamlippen en de
huid rond de vaginale en de anale opening, met
water en eventueel een zeep of was-emulsie.
“Welke zeep of was-emulsie precies, doet er niet
veel toe, zolang ze de huid en de slijmvliezen niet
irriteren”, zegt Spitz. Praktisch gezien wordt
meestal een reinigingsproduct aanbevolen dat zuur
tot licht alkalisch is, aangezien de uitwendige
intieme zone, afhankelijk van de precieze locatie,
een pH van 4,8 tot 8 heeft. De meeste (veelal syn-
thetische) zepen en was-emulsies ‘voor intieme
hygiëne’ voldoen hieraan. Behalve die producten
kun je ook een klassieke milde glycerinezeep
gebruiken. Wat je ook gebruikt, spoel altijd goed
na met water en dep de huid droog.

Dat de speciale zepen en was-emulsies ‘voor
intieme hygiëne’ vaginale infecties kunnen tégen-
gaan, daarvoor zijn geen harde bewijzen. Hetzelfde
geldt voor de orale ‘probiotica’ – voedingssupple-
menten bestaande uit natuurlijke micro-organismen
die de vaginale flora beschermen. Anderzijds is het
evenmin onomstotelijk bewezen dat het dragen van
inlegkruisjes, synthetisch ondergoed en nauw
aansluitende kleding vulvovaginale schimmelinfec-
ties kunnen veroorzaken. “Maar”, zo besluit Spitz,
“als je heel vaak geplaagd zit met dit soort infecties,
loont het wellicht om de intieme zone zo koel en
droog mogelijk te houden, en bijvoorbeeld je
superstrakke jeans in te ruilen voor een wat losser
model.” b

wanneer je ‘de pil’ gebruikt of zwanger bent, ben je dus ook wat
vatbaarder voor een vaginale schimmelinfectie. Die kan zich
overigens ook uitstrekken tot op de schaamlippen. Vandaar dat
we dan spreken van een vulvovaginale schimmelinfectie, of in
medische termen: vulvovaginale candidiase.”

De verantwoordelijke boosdoener is meestal de eencellige
schimmel (gist) candida albicans. Die behoort tot de normale flora
van het maag-darmstelsel, maar kan zijn weg vinden naar de
vagina, waar hij zonder symptomen aanwezig kan blijven. “Er
ontstaat maar een probleem als hij de kans krijgt te gaan woeke-
ren”, legt Spitz uit. “Hij wint bijvoorbeeld makkelijker veld als
de vaginale flora verstoord is door een behandeling met antibio-
tica. Ook mensen met diabetes mellitus of een verminderde
afweer zijn vatbaarder.”

Visgeur of jeuk?
Een bacteriële vaginose en vulvovaginale candidiase zijn

goedaardige aandoeningen. Ze doen op zich geen kwaad en
kunnen na verloop van tijd spontaan verdwijnen. Een behande-
ling is dus maar nodig als iemand verveeld zit met de sympto-
men. “In het geval van bacteriële vaginose gaat het om de typi-
sche waterige, witgrijze
vaginale afscheiding met
onaangename visgeur”, zegt
Spitz. “En vulvovaginale
candidiase gaat gepaard met
een witte, brokkelige, niet-
geurende vaginale afschei-
ding en jeuk, en mogelijk
ook met een branderig
gevoel en pijn bij het vrijen
en het plassen.”

Voor de behandeling van
de infecties zijn er geneesmiddelen die langs de mond worden
ingenomen en geneesmiddelen die vaginaal, en zo nodig ook op
de schaamlippen, worden aangebracht. “Qua doeltreffendheid
zijn de orale en lokale behandeloptie gelijkwaardig”, zegt Spitz.
“Alleen zijn sommige van de orale geneesmiddelen tegenaange-
wezen bij zwangere vrouwen.”

Ga beter niet zelfdokteren, ook al zijn de meeste van de
geneesmiddelen vrij verkrijgbaar. “Je moet er zeker van zijn dat
het inderdaad maar om een onschuldige infectie als bacteriële
vaginose of vulvovaginale candidiase gaat”, legt Spitz uit. “Want
bij een infectie met een seksueel overdraagbare parasiet of bacte-
rie kun je weleens gelijksoortige klachten hebben. Dat soort
infecties vraagt om een andere behandeling. Ook de partner moet
dan altijd, zelfs als hij geen klachten heeft, worden behandeld om
verspreiding van de ziektekiem tegen te gaan.” Laat de diagnose-
stelling dus over aan je huisarts of gynaecoloog.

Vaginale douche
Behalve door ziektekiemen kan de vagina ook door niet-infec-

tieuze belagers worden geplaagd. Ze kan ontstoken en bijgevolg
makkelijker geïnfecteerd raken. Het komt er dus op aan na te
gaan welke factoren allemaal mee aan de basis van vaginale klach-

onbruik, want vandaag weten we dat niet noodzakelijk de bacte-
rie gardnerella vaginalis aan de basis van de infectie ligt. Ook
andere bacteriën kunnen de schuldige zijn, en vaak zijn er meer-
dere soorten tegelijk in het spel.”

Woekerende schimmel
Het vrouwelijke hormoon oestrogeen helpt, eenvoudig

gesteld, de lactobacillen gevoed – en dus het vaginale milieu zuur
– te houden. “Vandaar dat oestrogeenhoudende contraceptie in
zekere mate beschermt tegen bacteriële vaginose”, legt Spitz uit.
“Schimmels daarentegen verkiezen net een zuur milieu om zich
te vermenigvuldigen. Bij verhoogde oestrogeenspiegels, zoals

Vaginale infecties
meestal onschuldig

maar vervelend

“Vaginale douches 
zijn overbodig en

kunnen zelfs 
infecties in de hand

werken.”

(*) http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-
de-loep/verhogen-vaginale-douches-het-risico-op-eierstokkanker.

Goed geïnformeerd over de
boosdoeners en de risicofactoren sta je

sterker om de twee meest
voorkomende, veelal onschuldige

vaginale infecties beter te bedwingen. 
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