
Niet-specifieke 
ontstekingen  

van de plasbuis
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Een plasbuisontsteking is een ontsteking van het slijmvlies 
aan de binnenkant van de plasbuis. De plasbuis van de 
man loopt van de blaas tot aan de opening in de eikel. Een 
ontsteking van de plasbuis wordt meestal veroorzaakt door 
bacteriën. Vaak gaat het om een seksueel overdraagbare 
aandoening (soa). Chlamydia en gonorroe komen het meest 
voor. Soms zijn er andere ziekteverwekkers in het spel. In 
veel gevallen lukt het niet om een precieze oorzaak van de 
klachten te vinden. 

Om bij klachten een chlamydia- of gonorroe-infectie uit te 
sluiten, wordt daar in elk geval op getest. Als de testuitslagen 
na één week geen chlamydia of gonorroe laten zien, spreken 
we van een niet-specifieke plasbuisontsteking.

Klachten

Een ontsteking van de plasbuis kan zorgen voor heldere 
afscheiding, pijn bij het plassen of jeuk in het uiteinde van de 
plasbuis. 

Mogelijke gevolgen van een 
plasbuisontsteking

In het algemeen geeft een plasbuisontsteking lichte klachten 
en zijn er geen ernstige gevolgen. Een enkele keer treedt er 
een bijbalontsteking op. 



Onderzoek

De diagnose wordt gesteld door laboratoriumonderzoek 
te doen van de urine of de afscheiding uit de plasbuis. Zijn 
daar ontstekingscellen in te zien, dan is er sprake van een 
plasbuisontsteking. Er wordt dan gezocht naar mogelijke 
oorzaken, zoals chlamydia of gonorroe. Soms wordt er 
een herpesinfectie of trichomonas gevonden. Als er geen 
duidelijke ziekteverwekkers worden gevonden, dan is de 
diagnose: ‘niet-specifieke plasbuisontsteking’. 

Behandeling

De behandeling bestaat uit een korte antibioticakuur. Tot 
één week na het beëindigen van deze kuur mag iemand geen 
seksueel contact hebben. De antibiotica zijn werkzaam tegen 
de meest voorkomende verwekkers van plasbuisontstekingen, 
dus ook chlamydia.

Partnerwaarschuwing

Als iemand een niet-specifieke plasbuisontsteking heeft, 
moeten ook al zijn sekspartner(s) uit de afgelopen vier weken 
worden gewaarschuwd. Die moeten worden onderzocht 
en ook meteen worden behandeld. In 30-60 procent van de 
gevallen wordt bij de vrouwelijke partners van mannen met 
klachten, toch nog een chlamydia-infectie gevonden. 

Controle

Als de klachten drie weken na de antibioticakuur niet zijn 
verbeterd of als de klachten juist toenemen, is er opnieuw 
contact met een huisarts of soa-polikliniek nodig. Zijn de 
klachten verdwenen, dan hoeft de urine niet opnieuw op 
bacteriën te worden onderzocht.
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Voor meer vragen over soa’s, bel de Aids Soa Infolijn

0900 – 204 204 0 (0,10 ct pm)
ma t/m wo 10.00u tot 20.00u 
do en vrij  14.00u tot 20.00u
of mail naar: infolijn@soaaids.nl 

Meer informatie 

Meer informatie over soa’s is te vinden op de website van  
Soa Aids Nederland. Soa Aids Nederland is het expertisecentrum 
op het gebied van hiv-infectie en andere soa’s. Op www.soaaids.nl 
staat uitgebreide informatie over hiv infectie en andere soa’s. 
Voor jongeren is er de informatiesite www.sense.info.  

Soa Aids Nederland spant zich in om de informatie in al haar voorlichtings materiaal 
zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk aan te bieden. Toch aanvaardt Soa Aids 
Nederland geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de 
folder. De informatie in onze folders mag nooit worden beschouwd als vervanging 
van een consult of een persoonlijk bezoek aan arts of specialist.




