
Cfr. bcfi.be; apotheek.nl; thuisarts.nl             

Adviesfiche aangeboden door uw online-apotheker: Vaginale 
schimmelinfectie 

Wat is een vaginale schimmelinfectie?

In de vagina leven bacteriën en schimmels. Dat is heel normaal. Tussen de verschillende soorten 
bacteriën en schimmels bestaat een natuurlijk evenwicht. Soms raakt dit evenwicht verstoord. Bepaalde 
schimmels gaan dan overheersen. Er ontstaat een schimmelinfectie.Vrouwen krijgen een vaginale 
schimmelinfectie niet van hun partner. Het is niet besmettelijk en dus ook niet seksueel overdraagbaar. 
Iedereen draagt deze schimmels al op de huid en slijmvliezen.

Symptomen

• jeuk in de vagina;
• witte, soms brokkelig-yoghurtachtige vaginale afscheiding zonder geur;
• een rood, gezwollen en pijnlijk slijmvlies van de vagina;
• pijn of een branderig gevoel, al dan niet bij het plassen of vrijen.

Preventie en niet-medicamenteuze maatregelen

Om schimmelinfecties te voorkomen of het herstel te versnellen, kunt u een aantal dingen doen. 
Probeer de natuurlijke toestand van het vaginale slijmvlies zo weinig mogelijk te verstoren.

• Spoel bij het douchen de schaamstreek van buiten met lauwwarm water af. Dat is voldoende. 
Het is niet nodig om u vaker of beter te wassen. De binnenkant van de vagina reinigt zichzelf.

• Gebruik geen vaginale spoelingen, -zeep, -deodorant of andere middelen zoals tea-tree oil.  
Deze middelen kunnen het slijmvlies van de vagina irriteren. Er is geen bewijs dat ze helpen.

• Ook het gebruik van knoflook, probiotica of yoghurt met Lactobacillus Acidophilus helpt niet.
• Vrijen als de vagina nog droog is, kan het slijmvlies irriteren.  

- Neem de tijd om opgewonden te raken voor geslachtsgemeenschap. 
- Gebruik zo nodig een (neutraal) glijmiddel. 
- Vermijd vaginale seks zolang het slijmvlies van de vagina nog droog is of nog pijn doet.

Behandeling

Als de vermelde niet-medicamenteuze maatregelen onvoldoende resultaat geven dan zijn er 
verschillende antischimmelmiddelen in verschillende toedieningsvormen (vaginale tabletten, vaginale 
ovules of vaginale crèmes) beschikbaar. U gebruikt ze meestal 1 tot 3 dagen. De verschillende 
toedieningsvormen werken even goed. Een medicijn in de vagina aanbrengen werkt het beste op dagen 
waarop u niet ongesteld bent. De vaginale behandeling heeft over het algemeen weinig bijwerkingen: 
soms geeft het een branderig gevoel. Een vaginale crème kunt u ook gebruiken als u zwanger bent of 
borstvoeding geeft. Na inbrengen van het medicijn in de vagina kunnen de klachten nog enkele dagen 
aanhouden.

Let op: Vaginale antischimmelmiddelen kunnen het rubber van een condoom of 
pessarium beschadigen. Als u een antischimmelmiddel in uw vagina aangebracht heeft, is een 
condoom of pessarium dus niet betrouwbaar. Pas 3 dagen na aanbrengen van het 
antischimmelmiddel, beschermt een condoom of pessarium weer zoals het hoort.  

Raadpleeg onmiddellijk je arts als u voor het eerst klachten heeft die passen bij een vaginale 
schimmelinfectie: (witte, brokkelige afscheiding, rood, gezwollen vagina, pijn of een branderig gevoel, al 
dan niet bij het plassen of vrijen); als de huisarts een schimmelinfectie bij u heeft vastgesteld en de 
klachten (met of zonder behandeling) na 2 weken nog niet minder zijn geworden; als de huisarts al 
eens eerder een schimmelinfectie bij u heeft vastgesteld (en een eventuele behandeling toen heeft 
geholpen) en u de klachten herkent en deze na 2 weken nog niet minder zijn geworden; als u zelf 
medicijnen bij de apotheek heeft gekocht en dit onvoldoende geholpen heeft; als de klachten terug 
blijven komen; als u ook andere klachten krijgt (zoals pijn in de onderbuik of koorts); als de vaginale 
afscheiding verandert.


