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Benodigd Onderzoeksmateriaal: 1. Morgenurin-Erststrahl (PCR)

Onderzoek Resultaat Eenheid Uitgangswaarden Ref.waarden

Infektionsserologie

Candida albicans (RT-PCR) negativ . negativ

Candida glabrata (RT-PCR) negativ . negativ

Candida krusei (RT-PCR) negativ . negativ

moleculaire Biologie

Chlamydia trachomatis (RT-PCR) positiv negativ

Mycoplasma genitalium (RT-PCR) negativ negativ

Mycoplasma hominis (RT-PCR) negativ negativ

Neisseria gonorrhoeae (RT-PCR) i. Urin negativ negativ

Trichomonas vaginalis (RT-PCR) i. Urin negativ negativ

Ureaplasma parvum (RT-PCR) negativ negativ

Ureaplasma urealyticum (RT-PCR) negativ negativ

Molekularbiologie - Befundinterpretation

Opmerking:

Urogenitale infecties kunnen de overdracht van seksueel overdraagbare aandoenin-
gen en schimmelinfecties bevorderen. Een onderzoek en eventueel medebehande-
ling van de partner wordt sterk aanbevolen.

Chlamydia trachomatis (Realtime PCR detectie)

Een positief resultaat duidt op een actieve infectie met chlamydia trachomatis.
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Onbehandelde infecties kunnen bij mannen leiden tot urethritis, vervolgens tot
epididymitis (ontsteking van de bijbal) en eventueel onvruchtbaarheid.
Infecties met chlamydia trachomatis behoren tot de meest voorkomende seksueel over-
draagbare aandoeningen ter wereld. De infecties komen vaak al in de jongvolwassenenleeftijd
voor en blijven meestal onopgemerkt, omdat urogenitale chlamydia-infecties bij de helft van
de mannen en ca. 70-80% van de vrouwen asymptomatisch verlopen en maandenlang kun-
nen aanhouden. Naast urogenitale infecties veroorzaakt chlamydia trachomatis klinische sym-
ptomen zoals lymphogranuloma venereum, trachoom, conjunctivitis resp. neonatale infecties.

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te
nemen met een arts of therapeut. Voor inhoudelijke vragen over de testen en/of
uitslagen, dus niet voor behandeladviezen of een uitvoerig consult, kunt u contact
opnemen met ons gratis telefonische spreekuur. Kijk op medivere.nl bij spreekuur
voor de tijden en telefoonnummers.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.
Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening
geldig.

De met * gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze geaccrediteerde laboratoria partners.
** Accreditatie in voorbereiding
2


