
Inleiding 

Infectieziekten (synoniem: infecties) zijn ziekten veroorzaakt
door levende micro-organismen. Niet alle ziekmakende micro-
organismen kunnen van de ene op de andere mens worden over-
gedragen; in dat geval zijn de patiënten niet besmettelijk. Een
deel van de infectieziekten wordt veroorzaakt door micro-orga-
nismen die huid en slijmvliezen bewonen (koloniseren), wanneer
de verdedigingsmechanismen tegen deze micro-organismen
falen. Intacte huid en slijmvliezen vormen het belangrijkste ver-
dedigingsmechanisme tegen het binnendringen van micro-orga-
nismen. Sommige micro-organismen zijn in staat door een
intacte barrière te dringen, andere kunnen dat alleen door een
beschadigd oppervlak. Of daarna al of niet ‘ziekte’ ontstaat,
hangt af van de humorale en cellulaire verdedigingsmechanis-
men van de gastheer tegen de micro-organismen (zie hoofdstuk
5). Het hiervoor reeds gesignaleerde ziekmakend vermogen van
micro-organismen (ook wel pathogeniteit genoemd) kan worden
gedefinieerd als het vermogen van een micro-organisme te con-
curreren met de omgevende microflora, weefsel te beschadigen
en de verdedigingsmechanismen van de gastheer te doorbreken.
De pathogeniteit van een micro-organisme wordt gerelateerd
aan het aantal individuen dat ziek wordt na met het micro-orga-
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nisme in contact te zijn gekomen. Het zal duidelijk zijn dat wan-
neer de verdedigingsmechanismen van de gastheer niet optimaal
functioneren, ook weinig-pathogene micro-organismen infecties
kunnen veroorzaken. 
Men kan de infectieziekten microbiologisch indelen naar de
aard van de verwekkers (figuur 6.1).
Voor dit hoofdstuk is grotendeels gekozen voor een klinische
indeling. In paragraaf 6.2 e.v. zullen achtereenvolgens worden
besproken: a koorts, b septische ziektebeelden, c meningitis en
encefalitis, d infectieuze gastro-enteritis, e infectieziekten met
exanthemen, f infecties gepaard gaand met lymfeklierzwelling,
g infecties met geelzucht, h opportunistische infecties, i zieken-
huisinfecties, j bioterrorisme, k protozoaire ziekten, l wormin-
fecties en m importziekten. Voor een bespreking van luchtweg-
infecties en urineweginfecties wordt verwezen naar paragraaf
16.11 en paragraaf 14.7. 
Deze indeling heeft een aantal nadelen: 1 een aantal infectie-
ziekten is in meer dan één categorie onder te brengen (bijvoor-
beeld meningitis kan gepaard gaan met exantheem); 2 de
beschrijving van virusinfecties, bacteriële infecties enzovoort
loopt door elkaar. Niettemin sluit de gehanteerde indeling aan
op de behoefte van de medicus practicus. In tabel 6.1 zijn ten
behoeve van de differentiële diagnostiek de potentiële verwek-
kers bij een aantal symptomen geplaatst.
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Figuur 6.1 Verwekkers van infectieziekten.



Kernpunten

• Of een infectie ontstaat hangt af van de pathogeniteit
van het micro-organisme en de kwaliteit van de afweer.

• Men kan de infectieziekten microbiologisch indelen naar
de aard van de verwekkers.

6.1 De principes van antimicrobiële
therapie

Antimicrobiële therapie is gericht tegen micro-organismen en is
derhalve een causale therapie. Voordat men antimicrobiële the-
rapie instelt, dient men daarom aannemelijk te maken dat het
om een infectieziekte gaat. Dit zal op grond van anamnestische
en fysisch-diagnostische gegevens, alsmede op grond van de
bevindingen bij aanvullend onderzoek (laboratorium- en rönt-
genonderzoek) moeten gebeuren. 
Besluit men dat het om een infectie gaat en dat therapie moge-
lijk en zinvol is, dan wordt het vervolgens belangrijk vast te stel-
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Tabel 6.1 Enkele symptomen en symptoomcomplexen veroorzaakt door virussen, Rickettsiae, Mycoplasma, Chlamydiae en Legionellae.

symptomen ziekteverwekkers o.a.

(bovenste) luchtweginfectie (para-)influenzavirus 

adenovirus 

RS-virus 

rhinovirus 

enterovirus 

Hantaan-virus 

Coxiella burnetii

Mycoplasma pneumoniae

Legionella sp.

Chlamydia psittaci

Chlamydia pneumoniae

angina, faryngitis Epstein-Barr-virus 

(para-)influenzavirus 

adenovirus 

RS-virus 

rhinovirus 

enterovirus 

Chlamydia pneumoniae

meningitis serosa (para-)influenzavirus 

adenovirus 

RS-virus 

rhinovirus 

enterovirus 

Mycoplasma pneumoniae

(meningo-)encefalitis bofvirus 

herpes-simplex-virus 

varicella-zoster-virus 

mazelenvirus 

arbovirus 

humaan immunodeficiëntievirus

huidexantheem (maculopapuleus) enterovirus 

mazelenvirus 

rubellavirus 

adenovirus 

parvovirus B19 

humaan herpesvirus 6 

humaan immunodeficiëntievirus 

Rickettsiae

symptomen ziekteverwekkers o.a.

huidexantheem (vesiculeus) varicella-zoster-virus 

herpes-simplex-virus 

Coxsackie-virus A 

enterovirus type 71

artritis parvovirus B19

artralgie rubellavirus

stomatitis, gingivitis, herpes-simplex-virus 

ulcera slijmvliezen Coxsackie-virus A 

varicella-zoster-virus

conjunctivitis, conjunctivale herpes-simplex-virus 

vaatinjectie adenovirus 

denguevirus 

Hantaan-virus 

rubellavirus 

mazelenvirus 

entrovirus type 70 

Chlamydia trachomatis

(gastro-)enteritis kinderen enterovirus 

rotavirus 

adenovirus type 40 en 41 

Noro-virus

hepatitis hepatitis-A-, -B-, -C-, -D-, -E-

virus 

cytomegalovirus 

Epstein-Barr-virus 

Coxiella burnetii

lymfeklierzwellingen Epstein-Barr-virus 

cytomegalovirus 

adenovirus 

rubellavirus 

humaan immunodeficiëntievirus

immuundeficiëntie humaan immunodeficiëntievirus

hemorragische cystitis adenovirus

nierinsufficiëntie Hantaan-virus



len welke de verwekker is. Dit betekent meestal dat men mate-
riaal voor microbiologisch onderzoek afneemt en zich daarna
bezint op een behandeling, gericht tegen de meest waarschijn-
lijke verwekker. Heeft men met een bacteriële infectie van doen,
dan is er een uitgebreid aanbod aan antimicrobiële middelen,
meestal aangeduid als antibiotica. Het arsenaal aan middelen
werkzaam tegen virussen en tegen schimmels is de laatste jaren
sterk toegenomen. Om historische redenen worden hierna eerst
de antibiotica besproken. 

6.1.1 De piramide van de antibiotische therapie 

Men moet beseffen dat het bij antibiotische therapie om een
aantal interacties gaat tussen de therapie, de verwekker van de
infectie (de pathogeen), de gastheer (de patiënt) en de commen-
sale flora. Tezamen vormen deze grootheden en hun interacties
een piramide, zoals weergegeven in figuur 6.2.

Een belangrijke interactie tussen verwekker en gastheer wordt
gevormd door de virulentie van de verwekker. Virulentie of aan-
valskracht hangt nauw samen met pathogeniteit. De gastheer
stelt zich tegen micro-organismen te weer met behulp van de
verdedigingsmechanismen (gastheerweerstand), zoals bespro-
ken in hoofdstuk 5, Immunopathologie. Defecten in de afweer-

Kernpunten

• Antimicrobiële therapie is gericht tegen micro-organis-
men en is derhalve een causale therapie.

• Om antimicrobiele therapie in te stellen, moet men de
verwekker kennen of vermoeden.

mechanismen verhogen de risico’s op het ontstaan van infecties.
Bovendien zullen infecties bij stoornissen in de afweer in het
algemeen ernstiger verlopen. Dit is voor de keuze en de dosering
van de antimicrobiële middelen van belang, aangezien deze mid-
delen dan de defecten in de afweer moeten compenseren. Uit
dierexperimenteel onderzoek is duidelijk dat in afwezigheid van
functionerende granulocyten hogere doses antibiotica en andere
doseringsschema’s nodig zijn voor een therapeutisch effect.
Voor de keuze van de initiële antimicrobiële therapie is het van
belang zich te realiseren dat bepaalde defecten in de afweer pre-
disponeren voor bepaalde infecties (zie paragraaf 6.10).
De interacties tussen pathogene en commensale micro-organis-
men kunnen worden omschreven als kolonisatie en kolonisatie-
resistentie. Kolonisatieresistentie is het vermogen van commen-
sale micro-organismen om kolonisatie met andere, meestal
potentieel pathogene micro-organismen tegen te gaan. Een goed
voorbeeld van kolonisatieresistentie is het microbiologisch
evenwicht in de dikke darm. De anaëroben in de darm kunnen
uitgroeien tot concentraties van 1011 per gram darminhoud en
laten niet toe dat de aëroben uitgroeien tot meer dan 107 of 108

per gram. Dit antagonisme berust waarschijnlijk op competitie
om nutriënten. Dat de anaëroben de aëroben in hun uitgroei hin-
deren, blijkt wanneer de anaëroben met behulp van antibiotica
worden geëlimineerd; in dat geval groeien de aëroben uit tot
1011 per gram. In dat geval kunnen ook aëroben vanuit het voed-
sel en de omgeving de darm koloniseren. Uit het voorgaande zal
duidelijk zijn geworden dat we met het geven van antimicrobië-
le therapie belangrijke verschuivingen in de microflora van de
gastheer teweeg kunnen brengen. De mate waarin de kolonisa-
tieresistentie wordt aangetast verschilt per antibioticum en dit
kan van belang zijn voor bepaalde categorieën patiënten, zoals
patiënten met een ernstig verminderde weerstand. In hoeverre
beïnvloeding van de kolonisatieresistentie echter bijdraagt tot
het probleem van de vorming van bacteriële resistentie tegen
antibiotica, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten, is niet dui-
delijk. 
Activiteit van antimicrobiële middelen enerzijds en resistentie
van micro-organismen tegen deze middelen anderzijds worden
vaak met de resultante van beide aangeduid, dat wil zeggen

DE PRINCIPES VAN ANTIMICROBIËLE THERAPIE 121

Intermezzo 6.1 

Soms is de werkzaamheid
van een nieuw geneesmiddel
zonder meer duidelijk 

Mold for infections
A marvelous mold that saves lives when sulfa drugs fail was
described in the British Lancet last month by Professor
Howard Walter Florey and colleagues of Oxford. The healing
principle, called penicillin, is extracted from the velvety-
green Penicillium notatum, a relative of the cheese mold.
Although it does not kill germs, the mold stops the growth
of streptococci and staphylococci with a power ‘as great or
greater than that of the most powerful antiseptics known’.
Once the germs are checked, the body’s white blood cells
finish them.
Tried in ten different cases for a variety of infections, the
mold produced effective results in nine.
(TIME, September 15, 1941) 
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Figuur 6.2 Interactie tussen de gastheer (de patiënt), de pathogeen, de

commensale flora en de therapie.



gevoeligheid of ongevoeligheid. Bij de keuze van antimicrobiële
therapie zullen we ons waar mogelijk laten leiden door gegevens
van kweek en gevoeligheidsbepaling in vitro. Hierbij moet ech-
ter wel worden aangetekend dat de kwantitatieve gegevens van
de gevoeligheidsbepaling (minimaal remmende concentraties of
een afgeleide daarvan) niet zonder meer naar de in-vivosituatie
mogen worden vertaald. Slechts voor weinig infecties zijn de
noodzakelijke effectieve concentraties van antibiotica in vivo
bekend. Om deze kennis te vergroten, zijn goede dierexperi-
mentele en klinische onderzoeken nodig. Niettemin zijn de in-
vitrogegevens van groot belang voor het therapeutisch handelen. 
Bij elke in te stellen antimicrobiële therapie moet de clinicus
zich ervan bewust zijn dat hij bijdraagt aan de resistentievor-
ming, niet alleen op het niveau van de flora van de patiënt, maar
ook van de microflora in de omgeving. Voor een bespreking van
de mechanismen van resistentievorming wordt verwezen naar
de leerboeken over medische microbiologie. Hoewel over deze
mechanismen de laatste jaren zeer veel bekend is geworden, is
het relatieve belang van de verschillende mechanismen voor het
resistentieprobleem zowel bij de patiënt als in zijn omgeving
niet goed bekend. Wel is vast komen te staan dat er een relatie
bestaat tussen het totale gebruik van een bepaald antibioticum in
een ziekenhuis en de hoeveelheid resistente stammen die in de
loop van de tijd worden geïsoleerd. Wereldwijd is er grote zorg
over de toename van resistente bacteriën (tabel 6.2).
Een restrictief antibioticabeleid leidt tot een minder snelle toe-
name van resistentievorming. 

Een belangrijke interactie tussen patiënt en antimicrobieel
geneesmiddel vindt plaats in de vorm van farmacokinetiek. Om
in vivo werkzaam te kunnen zijn, moet het toegediende antibio-
ticum de plaats van de infectie in voldoende concentratie berei-
ken. Farmacokinetische parameters bepalen samen met de
intrinsieke werkzaamheid van het antimicrobiële middel het uit-
eindelijke effect op de infectie. De hoogte van de dosering en de
doseringsintervallen worden grotendeels op grond hiervan
bepaald. Het is bij de behandeling van een infectie steeds nodig
zich af te vragen of de infectie zich afspeelt in een zogenoemd
diep compartiment (bijvoobeeld de liquorruimte, de hersenen,

het skelet, de prostaat), en men moet zich realiseren dat er wat
dit betreft grote verschillen in werkzaamheid tussen de diverse
antimicrobiële middelen bestaan. Ook voor de toxiciteit van
geneesmiddelen is de farmacokinetiek van groot belang. De cli-
nicus dient zo veel kennis van de farmacokinetiek te hebben dat
hij bij een gestoorde nierfunctie of afwijkende lichaamssamen-
stelling veilig maar effectief kan doseren. 
De toxiciteit van de antimicrobiële geneesmiddelen loopt sterk
uiteen. Enerzijds zijn er de voor de bacterie selectief toxische
penicillinen en cefalosporinen, anderzijds kennen we de voor de
mens en bacterie zeer toxische aminoglycosiden (tabel 6.3). Een
gedetailleerde beschrijving van de potentiële bijwerkingen van de
verschillende middelen valt buiten het bestek van dit hoofdstuk. 

Kernpunten

• Defecten in de afweermechanismen verhogen de risico’s
op het ontstaan van infecties.

• Kolonisatieresistentie is het vermogen van commensale
micro-organismen om kolonisatie met andere, meestal
potentieel pathogene micro-organismen tegen te gaan.
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Tabel 6.2 Belangrijke resistente bacteriën.

– meticillineresistente Staphylococcus aureus

– meticillineresistente coagulasenegatieve stafylokokken,

bijv. Staphylococcus epidermidis

– penicillineongevoelige pneumokokken 

– vancomycineresistente enterokokken 

– resistente gonokokken 

– ampicillineresistente Haemophilus influenzae

– multiresistente Enterobacteriaceae

– resistente Salmonellae

– resistente Shigellae

– multiresistente Mycobacterium tuberculosis

Tabel 6.3 Overzicht van belangrijke klassen antibiotica.

antibiotische groep representant werkingsmechanisme bacteriostatisch/-cide belangrijke bijwerkingen

penicillinen amoxicilline remming celwandsynthese bactericide allergie

cefalosporinen cefuroxim remming celwandsynthese bactericide allergie

tetracyclinen doxycycline remming eiwitsynthese bacteriostatisch schade voor vrucht, groeiend gebit

en bot

aminoglycosiden gentamicine remming eiwitsynthese bactericide ototoxiciteit, nefrotoxiciteit

macroliden erytromycine remming eiwitsynthese bacteriostatisch nausea

lincomycinen clindamycine remming eiwitsynthese bacteriostatisch pseudo-membraneuze colitis

rifamycinen rifampicine remming eiwitsynthese bactericide hepatotoxiciteit

glycopeptiden vancomycine remming celwandsynthese bactericide rodeneksyndroom, ototoxiciteit

sulfonamiden sulfamethoxazol remming para-aminobenzoëzuur bacteriostatisch allergie, beenmergremming

trimethoprim trimethoprim remming dihydrofolaatreductase bacteriostatisch beenmergremming

chinolonen ciprofloxacine remming gyrase bactericide nausea, onrust, achillestendinitis

nitrofuranen nitrofurantoïne remming koolhydraatsynthese bactericide neuropathie



6.1.2 Initiële antimicrobiële therapie en
aanpassing ervan 

De criteria voor de keuze van een antimicrobieel middel zijn
weergegeven in tabel 6.4.
Deze keuzecriteria hebben niet alleen geldigheid voor de initiële
therapie, maar ook – en wellicht a fortiori – voor de aanpassing
van de therapie wanneer gegevens van kweek en gevoeligheid
bekend worden. Dikwijls kan de initiële therapie al sterk wor-
den vereenvoudigd op grond van de eerste kweekgegevens (deze
aanpassing van de therapie wordt in de Angelsaksische litera-
tuur tegenwoordig ‘streamlining’ genoemd).

6.1.3 Combinatie van antibiotica 

Het combineren van antibiotica heeft een verbreding van het
spectrum tot gevolg, waardoor de kans op het verschijnen van
resistente micro-organismen wordt vergroot. Bovendien werken
combinaties van antibiotica niet zelden antagonistisch. Hierbij
moet men zich realiseren dat de kennis van synergisme en anta-
gonisme van antimicrobiële middelen, vooral waar het de in-
vivosituatie betreft, zeer beperkt is. Aangezien het combineren
van antibiotica meestal niet tot dosisverlaging leidt, zal bij
gebruik van combinaties de toxiciteit in het algemeen worden
vergroot. Ook is het moeilijker te beoordelen welk middel voor
een eventuele bijwerking (bijvoorbeeld een exantheem) verant-

• Antimicrobiële therapie brengt belangrijke verschuivin-
gen in de microflora van de gastheer teweeg.

• Bepaling van de antimicrobiële gevoeligheid geeft rich-
ting aan de behandeling.

• Antimicrobiële therapie draagt bij aan resistentievor-
ming.

• Onderscheid resistentievorming van de flora van de
patiënt en van de omgevingsflora.

• Farmacokinetische parameters bepalen samen met de far-
macodynamie van het antimicrobiële middel het uiteinde-
lijke effect op de infectie.

• De toxiciteit van de antimicrobiële geneesmiddelen loopt
sterk uiteen.

woordelijk is. Het heeft dus slechts in een beperkt aantal
omstandigheden zin antimicrobiële middelen te combineren.
Deze omstandigheden zijn:
– Indien synergisme tussen de middelen wordt beoogd. Onze

kennis van synergisme in vivo is gering. Enkele voorbeelden
van synergisme zijn: de combinatie van penicilline en een
aminoglycoside bij infecties door enterokokken, de combina-
tie van trimethoprim en sulfamethoxazol (co-trimoxazol), de
combinatie van amfotericine B en 5-flucytosine bij crypto-
kokkenmeningitis. Zowel bij co-trimoxazol als bij de combi-
natie amfotericine B met 5-flucytosine is dosisverlaging van
de afzonderlijke componenten van de combinatie mogelijk.

– Indien we resistent worden van de verwekker van de infectie
willen voorkomen. Het resistent worden van de verwekker
van de infectie tijdens de behandeling kan het gevolg zijn van
een eigenschap van de bacterie (bijvoorbeeld M. tuberculo-
sis), van het antimicrobiële middel (bijvoorbeeld rifampicine,
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Tabel 6.4 Criteria voor de keuze van een antimicrobieel middel.

men kiest voor het middel dat

– actief is tegen de (vermoede) verwekker (tabel 6.5) 

– goed doordringt op de plaats van de infectie

– weinig toxisch is 

– weinig aanleiding geeft tot het verschijnen van resistente micro-

organismen bij de patiënt en in zijn omgeving 

– op de gewenste wijze kan worden toegediend

– het goedkoopst is

Tabel 6.5 Antibiotica van eerste keuze bij enkele bacteriële verwekkers.

grampositieve kokken

Streptococcus pneumoniae benzylpenicilline*

hemolytische streptokokken benzylpenicilline*

vergroenende streptokokken benzylpenicilline

enterokokken amoxicilline met

aminoglycoside**

Staphylococcus aureus flucloxacilline***

gram-negatieve kokken

Neisseria meningitidis benzylpenicilline

Neisseria gonorrhoeae

– penicilline-gevoelig amoxicilline

– penicilline-ongevoelig 2e/3e generatie cefalosporine of

fluorochinolon

gram-positieve staven

Clostridium perfringens benzylpenicilline

Clostridium tetani benzylpenicilline

Clostridium difficile metronidazol

Listeria monocytogenes amoxicilline

gram-negatieve staven

Haemophilus influenzae

– geen bètalactamasevormer amoxicilline

– bètalactamasevormer amoxicilline-clavulaanzuur

Eschericha coli amoxicilline-clavulaanzuur

Salmonelila typhi/paratyphi fluorochinolon

andere Enterobacteriaceae afhankelijk van gevoeligheids-

bepaling

Pseudomonas aeruginosa ceftazidim of piperacilline met

aminoglycoside

Bacteroides fragilis metronidazol

* Bij milde infecties kan met feneticilline (per os) worden behandeld.

** Bij milde infecties kan met amoxicilline (per os) worden behandeld.

*** Tenzij meticillineresistent (MRSA), dan vancomycine of teicopla-

nine.



erytromycine, trimethoprim; dit zijn middelen die ‘eentraps-
resistentie’ kunnen bewerkstelligen), of van een combinatie
van beide (bètalactamase-inductie bij Enterobacter spp.
onder invloed van nieuwere cefalosporinen).

– Bij ernstige infecties, voordat verwekker en antibiogram
bekend zijn, ter verbreding van het spectrum.

– Bij menginfecties. Een voorbeeld is de aërobe en anaërobe
mengflora in een intra-abdominaal of pulmonaal abces.

6.1.4 Beoordeling van het effect van de therapie 

Indien het geïsoleerde micro-organisme inderdaad de verwekker
van de infectie is, en de gevoeligheidsbepaling is juist, dan kan
doorgaans binnen één tot drie dagen een gunstige reactie op de
ingestelde therapie worden verwacht. De snelheid van de reac-
tie hangt samen met gastheerfactoren, met de verwekker en met
de gekozen therapie. Zo kan men bij een patiënt met een min of
meer normale gastheerweerstand en een pneumokokkenpneu-
monie binnen 24 uur na het begin van penicillinetherapie een
temperatuurdaling verwachten. De reactie op behandeling bij
een stafylokokkensepsis of bij buiktyfus laat ondanks een juiste
therapie veel langer op zich wachten. 
De parameters voor het resultaat van de therapie verschillen
uiteraard per patiënt. De subjectieve toestand van de patiënt, het
klinische beeld, het temperatuurbeloop, de bezinking en het
leukocytenaantal, resultaten van röntgenonderzoek en van
microbiologisch onderzoek kunnen ons leiden bij de beoorde-
ling. Aan de hand van deze parameters en van klinische ervarin-
gen zal de behandelingsduur worden bepaald (zie verder).
Indien het behandelingsresultaat niet in overeenstemming is met
de verwachting, moet naar een oorzaak hiervoor worden
gezocht en moet niet direct op een ander antibioticum worden

Kernpunt

• In een beperkt aantal omstandigheden heeft het zin anti-
microbiële middelen te combineren.

overgegaan. De punten die men op dat moment moet overwegen
zijn weergegeven in tabel 6.6.

6.1.5 De duur van de therapie 

Met behulp van de reeds genoemde parameters en op grond van
klinische ervaringen met soortgelijke infecties kan in het alge-
meen de duur van de behandeling worden bepaald. Slechts bij
uitzondering zullen we ons laten leiden door resultaten van
geavanceerde onderzoeksmethoden (zoals isotopendiagnostiek). 
Wanneer men de behandelingsduur zoals die voor verschillende
infectieziekten wordt aangegeven beziet, dan valt op dat voor
een aantal infecties de geadviseerde behandelingsduur de laatste
jaren korter is geworden (bijvoorbeeld zeven dagen in plaats van
veertien dagen). In de preoperatieve antibiotische profylaxe is
de korte duur een wezenlijk element: alleen kortdurende profy-
laxe is noodzakelijk en resistentievorming wordt zoveel moge-
lijk voorkomen. 

6.1.6 Antivirale therapie 

De afgelopen decennia zijn de mogelijkheden van antivirale the-
rapie duidelijk uitgebreid, mede door het aidsonderzoek. De
belangrijkste antivirale middelen zijn weergegeven in tabel 6.7.

6.1.7 Antifungale therapie 

De afgelopen jaren is het arsenaal antifungale geneesmiddelen
voor behandeling van diepe mycosen met de weinig toxische
azolen fluconazol, itraconazol, voriconazol en met echinocan-
dine uitgebreid (tabel 6.8). De liposomale vormen van amfoteri-
cine B zijn minder toxisch dan het aloude amfotericine B; de
prijs van deze middelen is dermate hoog dat ze uitsluitend bij
een grote kans op nefrotoxiciteit worden gebruikt.

Kernpunten

• Doorgaans kan binnen één tot drie dagen een gunstige
reactie op de ingestelde therapie worden verwacht.

• Klinische variabelen en ervaring bepalen de behande-
lingsduur.

• De geadviseerde behandelingsduur is de laatste jaren kor-
ter geworden.
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Tabel 6.6 Oorzaken van onvoldoende reactie op therapie.

1 de duur van de behandeling is te kort geweest voor een klinisch

effect

2 de klinische of microbiologische diagnose is onjuist

3 de therapie is onjuist geweest:

a verkeerd antibioticum gekozen

b de infectie wordt onvoldoende bereikt, doordat

– de dosis te laag is

– de resorptie na orale toediening slecht is

– de infectiehaard moeilijk bereikbaar is, als gevolg van

• vascularisatiestoornis

• abces of empyeem

• corpus alienum

• infectie in moeilijk bereikbaar compartiment
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Tabel 6.7 Antivirale middelen.

antiviraal herpes varicella- Epstein- cytome influenza- respiratoir hepatitis- hepatitis- humaan werking toxiciteit

middel simplex zoster- Barr- galovirus A-virus syncytiaal B-virus C-virus immuno- op virus

virus virus virus deficiëntie door 

virus remming van

aciclovir + + ± DNA-poly- CZS-toxiciteit

merase

valaciclovir + + ± ± DNA-poly- CZS-toxiciteit;

merase hemolytisch-uremisch

syndroom

famciclovir + + ± ± DNA-poly- hoofdpijn, nausea

merase

ganciclovir + + ± + DNA-poly- leukopenie,

merase trombopenie, anemie

cidofovir + + + + DNA-poly- nefrotoxiciteit,

merase leukopenie

amantadine + ontmanteling CZS-toxiciteit

virus-RNA

zanamivir + neuramini- gering (wordt per

dase inhalatie toegediend)

ribavirine + + + mRNA en exantheem,

eiwitsynthese bronchospasme (bij

aërosoltherapie)

foscarnet + + + + ± DNA-poly- nefrotoxiciteit,

merase/RT* hypocalciëmie

zidovudine + RT anemie, leukopenie,

myopathie

didanosine + RT pancreatitis, neuropa-

thie, melkzuuracidose

zalcitabine + RT neuropathie,

pancreatitis, muscosale

ulceraties

lamivudine + + RT hoofdpijn,

neuropathie, melk-

zuuracidose

stavudine + RT neuropathie,

beenmergremming,

melkzuuracidose

nevirapine + RT exantheem, koorts

abacavir + RT anafylaxie

efavirenz + RT CZS-toxiciteit

indinavir + protease hyperbilirubinemie,

nefrolithiasis

saquinavir + protease dyspepsie, diarree,

lipodystrofie

ritonavir + protease braken, hyperlipo-

proteïnemie,

lipodystrofie

nelfinavir + protease diarree

interferon-alfa + + ± eiwitsynthese

‘griep’, koorts,

moeheid, beenmerg-

remming

* Reverse transcriptase.



6.2 Infectieziekten met koorts 

Koorts is een toestand van verhoogde lichaamstemperatuur
waarbij het ‘setpoint’ in de hypothalamus verhoogd is. Toestan-
den van verhoogde lichaamstemperatuur waarbij het setpoint
niet verhoogd is, worden aangeduid met de term hyperthermie.
De pathogenese van koorts is weergegeven in figuur 6.3. Exo-
gene pyrogenen (koortsverwekkende stoffen), zoals bacteriële
producten, stimuleren cellen van het mononucleaire fagocyten-
systeem (monocyten en macrofagen) en wellicht ook andere cel-
len (onder andere lymfocyten en ‘natural killer’-cellen) tot de
secretie van endogene pyrogenen. De belangrijkste endogene
pyrogenen zijn de cytokinen interleukine-1 (IL-1), interleukine-
6 (IL-6) en de tumornecrosefactor (TNF), eiwitten die in staat
zijn de prostaglandinesynthese in de area preoptica van de hypo-
thalamus aan te zetten. Daarnaast stimuleren deze eiwitten de
productie van de zogenoemde acutefase-eiwitten in de lever
(onder andere C-reactieve proteïne, fibrinogeen en complement-
factoren) via interleukine-6 en verhogen ze de functie van T- en
B-lymfocyten en granulocyten. De verhoging van het setpoint in
de hypothalamus geeft reflectoir aanleiding tot verminderde
warmteafgifte (onder andere door vasoconstrictie in de huid) en
verhoogde warmteproductie door rillen. 

Klinisch is de registratie van de lichaamstemperatuur van groot
belang; veel ziekten (niet alleen infectieziekten) hebben een
kenmerkend koortstype. Voorbeelden hiervan zijn Pel-Ebstein-
koorts bij de ziekte van Hodgkin en de koortstypen bij onder
andere malaria, brucellose, buiktyfus, mazelen, sepsis en tuber-
culose. Bij de bespreking van de betreffende ziektebeelden
wordt hierop nader ingegaan. Ook voor de beoordeling van het
effect van een antimicrobiële therapie is observatie van het tem-
peratuurbeloop van belang. 
Of koorts een nuttige reactie is, is nog steeds niet geheel duide-
lijk. Waarschijnlijk verschilt het nuttig effect bij verschillende
infectieziekten. In Nederland wordt terecht meer terughoudend-
heid betracht bij het voorschrijven van antipyretica dan elders.
Aangezien koorts veelal op een virale infectie berust, is het
voorschrijven van antibiotica bij koorts zonder begeleidende
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Tabel 6.8 Middelen voor behandeling van diepe schimmelinfecties.

fungostaticum Candida spp. Cryptococcus neoformans Aspergillus spp. andere schimmels toediening toxiciteit

amfotericine B* S S S S i.v. nefrotoxiciteit, koorts,

hypokaliëmie, anemie

5-flucytosine S** S R R i.v./os beenmergremming

fluconazol S** S R R i.v./os hepatotoxiciteit (gering)

itraconazol S S S S/R i.v./os hepatotoxiciteit (gering)

voriconazol S R S R i.v./os hepatotoxiciteit (gering)

echinocandine S R S R i.v. geringe toxiciteit, tot dus-

ver verwaarloosbaar

* De liposomale preparaten zijn minder toxisch maar zeer kostbaar.

** C. glabrata weinig gevoelig.

S: gevoelig; R: ongevoelig.

Intermezzo 6.2 

Een somber
toekomstperspectief?
Wereldwijd is er een sterke toename van de
resistentie van micro-organismen tegen

antimicrobiële middelen. Dit geldt niet alleen in ziekenhui-
zen, waar multiresistente gramnegatieve bacteriën, MRSA en
vancomycine-resistente enterokokken ernstige nosocomiale
infecties veroorzaken, maar ook buiten het ziekenhuis.
Resistente pneumokokken en ook MRSA komen daar nu als
verwekkers van infecties voor. Er bestaat grote vrees voor
verspreiding van voor vancomycine verminderd gevoelige
Staphylococcus aureus. In ontwikkelingslanden zien we
onder meer een toename van de resistentie van Salmonella
spp. en verspreiding van de zeer resistente Mycobacterium
tuberculosis.
Het probleem is des te nijpender omdat er de laatste jaren
vrijwel geen nieuwe antibiotica aan het therapeutisch arse-
naal zijn toegvoegd. Hiervoor zijn enkele verklaringen. In de
eerste plaats lijken de natuurlijke bronnen van antibiotica
uitgeput. Ook de variaties op de bestaande middelen leveren
niet veel meer op. De hoop was gevestigd op de ontdekking
van nieuwe aangrijpingspunten door de kennis van micro-
biële en humane genomen, maar tot dusver is ook hier de
opbrengst zeer gering. Belangrijker is wellicht het feit dat
de meeste farmaceutische industrieën zich afwenden van de
ontwikkeling van antibiotica. Dit heeft te maken met de
geringe ‘return of investment’: men moet zeer grote (relatief
kansarme) investeringen doen voor de ontwikkeling van
geneesmiddelen die slechts voor kortdurende behandelingen
worden ingezet. Uit commercieel oogpunt kan men dergelij-
ke investeringen beter doen voor middelen die op grote
schaal langdurig worden gebruikt (middelen tegen hart- en
vaatziekten, antidiabetica enzovoort). De toekomst is dus
somber… 



verschijnselen en zonder dat men een waarschijnlijke diagnose
heeft gesteld in het algemeen niet geïndiceerd. 
Febris e causa ignota. Koorts door onbekende oorzaak (febris e
causa ignota, febris e.c.i.) is een belangrijk klinisch probleem.
In het algemeen spreekt men pas van febris e.c.i. wanneer de
koorts minstens drie weken bestaat en er na één week intensief
onderzoek in het ziekenhuis geen oorzaak wordt gevonden. Uit
grote onderzoeken blijkt in 20 tot 40% van de gevallen een
infectie verantwoordelijk te zijn voor de koorts, in 5 tot 30% een
neoplasma en in 10 tot 20% een niet-infectieuze inflammatoire
ziekte (vasculitis, reumatische ziekte, sarcoïdose, ziekte van
Crohn). Familiaire Middellandse-Zeekoorts en febris factitia
zijn zeldzame oorzaken. Meer dan 10% blijft onverklaard.
Figuur 6.4 toont de resultaten van een Nederlands onderzoek
naar de oorzaken van febris e.c.i. Bij de diagnostiek moet men
zich behalve door het koortstype ook door de eventuele begelei-
dende verschijnselen laten leiden. Een nauwgezette anamnese
en herhaald lichamelijk onderzoek leiden nogal eens tot de
oplossing van het probleem. De moderne beeldvormende tech-
nieken (echografie, scintigrafie, computertomografie en MRI)
zijn van grote waarde bij de diagnostiek van febris e.c.i. 

Kernpunten

• Er is onderscheid tussen koorts en hyperthermie.
• Koorts is een onderdeel van de acutefasereactie.
• Veel ziekten hebben een kenmerkend koortstype.
• Aan de begeleidende verschijnselen (‘potentially diagnos-

tic clues’) moet bij de analyse van febris e.c.i. veel aan-
dacht worden besteed. 

6.3 Sepsis 

Aanwezigheid van bacteriën in de bloedbaan (bacteriëmie) is
een toestand die al of niet met ernstige ziekteverschijnselen
gepaard gaat. Volgens de klassieke definitie is sepsis (synoniem:
septicaemia) een ernstig klinisch ziektebeeld, waarbij de bloed-
baan geïnfecteerd is met bacteriën of schimmels. Bij de
algemene verschijnselen van sepsis (koorts, koude rilling,
bloeddrukdaling, granulocytose of juist granulocytopenie, trom-
bocytopenie) spelen de eerdergenoemde mediatoren IL-1, IL-6
en TNF waarschijnlijk een belangrijke rol. Het complementsys-
teem, vasoactieve aminen, de stollingscascade en het fibrinoly-
tische systeem worden direct of indirect geactiveerd. In ernstige
gevallen kan een zogenoemde septische shock ontstaan (zie
paragraaf 11.3). Behalve infectie van de bloedbaan is er een
meer of minder duidelijke porte d’entrée (een huid- of slijm-
vlieslaesie) voor de micro-organismen, of er is een primaire
infectiehaard (bijvoorbeeld in de urinewegen of in de galwe-
gen). Het onderzoek zal zich hierop moeten richten. Bovendien
moet men bedacht zijn op het ontstaan van strooihaarden (in
botten, gewrichten, endocard, hersenen en hersenvliezen, nie-
ren, lever, milt, longen). Het vermogen om tot strooihaarden
aanleiding te geven, is vooral een eigenschap van grampositieve
kokken (met name Staphylococcus aureus en streptokokken) en
van Salmonellae (zie paragraaf 6.6.3). Een onderliggende ziek-
te (leukemie, diabetes), voorafgaande medicamenteuze behan-
deling (corticosteroïden, cytostatica) of een medische ingreep
(blaaskatheter, intravasculaire lijn, operatie) vergroot de kans op
het ontstaan van sepsis en als zodanig is sepsis een typisch ziek-
tebeeld van de medische vooruitgang. De verschijnselen van
sepsis (tabel 6.9) ziet men ook zonder dat er micro-organismen
in de bloedbaan aanwezig zijn bij intra-abdominale abcessen,
pancreatitis, ernstig trauma en brandwonden. Deze ziektebeel-
den leiden tot dezelfde soort cytokinemie als de klassieke bac-
teriële sepsis. Men spreekt derhalve van sepsissyndroom of van
systemisch inflammatoire responssyndroom (SIRS). Onderzoek
naar de mogelijkheden om deze schadelijke gegeneraliseerde
ontstekingsreactie te remmen is tot dusver klinisch niet succes-
vol. 
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Tabel 6.9 Sepsissyndroom.

– koorts of hypothermie

– tachycardie

– tachypnoe

– tekenen van onvoldoende weefselperfusie

• verminderde cerebrale functie

• arteriële hypoxie

• verhoogde plasmalactaatconcentratie

• urineproductie < 30 ml (of < 0,5 ml/kg lichaamsgewicht)/uur

– vermoeden op aanwezigheid van infectie

Verwekkers. Alle pathogene bacteriën kunnen sepsis veroorza-
ken. Met het oog op de initiële antimicrobiële therapie moet
men vermoedens omtrent de meest waarschijnlijke verwekkers
formuleren op grond van de antwoorden op de volgende vragen.
– Komt de patiënt van huis of betreft het een opgenomen

patiënt? In het eerste geval zijn de meest waarschijnlijke ver-
wekkers Staphylococcus aureus, streptokokken (inclusief
pneumokokken), meningokokken en Escherichia coli. Bij de
ziekenhuis- of verpleeghuispatiënt liggen behalve E. coli ook
andere aërobe gramnegatieve staven voor de hand (zie para-
graaf 6.11).

– Is er een waarschijnlijke porte d’entrée? Verwondingen of
huidinfecties predisponeren voor stafylokokken- en strepto-
kokkeninfecties. Vanuit de urinewegen ziet men vooral E.
coli en andere aërobe gramnegatieve staven als verwekkers,
vanuit de galwegen gramnegatieve staven en streptokokken
(enterokokken), vanuit de darm en de vrouwelijke inwendige
genitalia aërobe en anaërobe gramnegatieve staven en strep-
tokokken (vaak als menginfecties) – bij buiksymptomatolo-
gie overwege men tevens Salmonella-sepsis (zie paragraaf
6.6.3) – en vanuit de luchtwegen vooral pneumokokken.

– Zijn er strooihaarden? Dit betreft vooral Staphylococcus
aureus en Salmonellae en soms andere verwekkers.

– Is er ernstig verminderde gastheerweerstand (bijvoorbeeld
granulocytopenie)? In dat geval ziet men dat ook minder
virulente verwekkers als Pseudomonas aeruginosa en schim-
mels tot sepsis aanleiding geven.

– Is de patiënt recent met breedspectrumantibiotica behandeld?
Als gevolg van de verstoring van de endogene flora kan de
patiënt gekoloniseerd geraakt zijn met micro-organismen die
resistent zijn tegen deze antibiotica. Ook hier moet men met
ongewone verwekkers rekening houden (onder andere gisten
of schimmels).

Klinische verschijnselen. Meestal begint sepsis acuut met rillin-
gen, koorts en algemene klachten van slechte eetlust, hoofdpijn,
spier- en gewrichtspijnen. Vooral artralgieën bij wat langer
bestaande koorts, met bij onderzoek weinig lokale afwijkingen,
dwingen onze gedachten in de richting van sepsis.
Nauwkeurig dient in de anamnese geïnformeerd te worden naar
klachten die kunnen berusten op galsteenlijden, darmproblema-
tiek, afwijkingen van de urinewegen en van de tractus respirato-
rius. 
Bij lichamelijk onderzoek maakt de patiënt meestal een zieke

indruk, heeft koorts en ligt vaak passief in bed met een enigszins
verlaagd bewustzijn of verwardheid met motorische onrust
(koortsdelier). De ademhaling is versneld. De pols is snel en
soms week, bij een hoge polsdruk of iets verlaagde bloeddruk.
Soms vindt men een wat vergrote lever en een vergrote milt. Bij
sepsis door grampositieve micro-organismen zoals stafylokok-
ken en streptokokken worden niet zelden huidafwijkingen aan-
getroffen; dit zijn meestal strooihaarden. Men komt op het spoor
van sepsis door gramnegatieve bacteriën als bij de ernstig zieke
patiënt drukpijn in de galblaasstreek, een duidelijke cholecysti-
tis, drukpijn of palpabele afwijkingen links onder in de buik
door bijvoorbeeld diverticulitis, of afwijkingen van het urinese-
diment worden gevonden. 
De klachten en verschijnselen van sepsis bij patiënten die zijn
opgenomen in een ziekenhuis of in een verpleeghuis zijn vaak
gekleurd door tevoren bestaande ziekten, medische en chirurgi-
sche ingrepen of gebruikte medicamenten (bijvoorbeeld gluco-
corticosteroïden). De verschijnselen kunnen gering zijn doordat
de temperatuurverhoging slechts matig is, zoals bij ouderen, bij
patiënten die antipyretica of corticosteroïden gebruiken en bij
patiënten met nierinsufficiëntie. Ook ondertemperatuur komt
voor. Aan de andere kant kan een sepsis met gramnegatieve
micro-organismen bij tevoren zieke patiënten veel heviger en
sneller fataal verlopen door het snel ontstaan van complicaties:
verspreide lokale afwijkingen, shock of gedissemineerde intrava-
sale stolling met bloedingen. Kenmerkend voor Pseudomonas-
sepsis, zoals die bij de granulocytopenische patiënt voorkomt,
zijn necrotiserende, door bloeding blauwzwarte huidinfiltraten
en blaren (ecthyma gangraenosum; figuur 6.5).

Laboratoriumdiagnostiek. Het bewijs van sepsis is alleen te
leveren door een positieve bloedkweek. Het verdient de voor-
keur voor het begin van de therapie hiertoe drie bloedmonsters
af te nemen. Door de bacterie te isoleren is het mogelijk de
gevoeligheid voor antimicrobiële middelen te bepalen. Als een
porte d’entrée duidelijk lijkt, zal men ook daarvan materiaal
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Figuur 6.5 Ecthyma gangraenosum (veroorzaakt door Pseudomonas aerugi-

nosa) op de arm bij een patiënt met ernstige neutropenie.



opsturen voor het maken van een grampreparaat en het inzetten
van een kweek. Meestal is bij klinisch-chemisch bloedonder-
zoek de bezinkingssnelheid verhoogd; een leukocytose met links-
verschuiving steunt eveneens de diagnose van een bacteriële
infectie. Bij sepsis kan het aantal leukocyten echter normaal of
zelfs verlaagd zijn. Er is vaak een trombocytopenie. 
Therapie. Wat betreft de antimicrobiële behandeling van sepsis,
die vooral in ziekenhuizen zal plaatsvinden, gelden bij de keuze
van een middel dezelfde criteria als in tabel 6.4 zijn genoemd.
Bij de keuze houdt men rekening met de gevoeligheid van de
verwekker: komt de patiënt van huis of betreft het waarschijn-
lijk resistentere ziekenhuisflora? Adequaat doseren is van
belang (intraveneus). Men geeft de voorkeur aan bactericide
middelen (zie tabel 6.3). 
De duur van de behandeling is afhankelijk van:
– de snelheid van sterilisatie van de bloedbaan (enkele uren tot

dagen);
– de eliminatie van de porte d’entrée;
– de behandelingsmogelijkheden van eventuele strooihaarden

(hiervoor is vaak weken nodig). 

Complicaties. Septische shock (zie hiervoor en ook paragraaf
11.3): initieel hyperdynamische shock (warme, rode patiënt,
respiratoire alkalose), daarna hypovolemie en hypoxie met met-
abole acidose en oligurie, soms diffuse intravasale stolling,
shocklong (‘adult respiratory distress syndrome’, ARDS) en
functieverlies van andere organen (multi-orgaanfalen). Lokali-
satie van de sepsis in diverse organen, waarbij sommige ook
weer de bron van sepsis kunnen zijn: abcessen in de longen bij
stafylokokken, hartklepontstekingen door streptokokken of sta-
fylokokken en zeldzamer door andere micro-organismen, lever-
abces door gramnegatieve aërobe en anaërobe micro-organis-
men, hersenabces, meningitis serosa en purulenta (zie paragraaf
6.5), artritis, osteomyelitis, arteriitis met vorming van een
mycotisch aneurysma. 

Kernpunten

Sepsis
• Een ernstig klinisch ziektebeeld, waarbij de bloedbaan

geïnfecteerd is met bacteriën of schimmels.
• Zoek naar de porte d’entrée.
• Typisch ziektebeeld van de medische vooruitgang.
• Formuleer vermoedens omtrent de meest waarschijnlijke

verwekkers.
• De verschijnselen van sepsis kunnen gering zijn bij oude-

ren, bij patiënten die antipyretica of corticosteroïden
gebruiken en bij patiënten met nierinsufficiëntie.

• Neem voor het begin van de therapie drie bloedkweken
af.

• De duur van de behandeling hangt af van de sterilisatie
van a bloedbaan, b de porte d’entrée, c de strooihaarden.

• Septische shock is een belangrijke complicatie. 

6.3.1 Toxic-shock-syndroom (tamponziekte) 

Verwekker. Het ziektebeeld wordt veroorzaakt door een exotoxi-
ne van Staphylococcus aureus (toxic-shock-syndroom-toxine,
TSST) dat wordt geproduceerd door sommige Staphylococcus
aureus-stammen. Een soortgelijk beeld kan door hemolytische
streptokokken worden veroorzaakt. Bij deze streptokokken-
infecties is er meestal tevens een sepsis (dat wil zeggen bacte-
riën in het bloed); bij het stafylokokken-toxic-shock-syndroom
is de bloedkweek in de regel steriel. De streptokokkeninfectie is
niet zelden geassocieerd met necrotiserende fasciitis. 
Besmetting. De meest frequente lokalisatie waar besmetting met
de toxineproducerende S. aureus plaatsvindt is de vagina.
Gebruik van vooral sterk adsorberende tampons speelt waar-
schijnlijk een rol bij de toxineproductie. Ook huidinfecties, de
bijholten of de long kunnen de primaire focus zijn. Waarschijn-
lijk stimuleert de toxine macrofagen en lymfocyten tot een ster-
ke productie van factoren als interleukine-1 en tumornecrose-
factor, waardoor de symptomatologie totstandkomt. 
Epidemiologie. Het ziektebeeld is in 1978 voor het eerst
beschreven. In 1980 werd in de Verenigde Staten in korte tijd
een groot aantal gevallen gezien, vooral geassocieerd met het
gebruik van sterk adsorberende tampons. De incidentie van ern-
stig verlopende gevallen bedroeg 3-6/100.000 menstruerende
vrouwen per jaar. Bij mannen en bij niet-menstruerende vrou-
wen kan toxinevormende S. aureus meestal uit haarden in de
huid, longen of botten worden geïsoleerd. 
Incubatietijd. Enkele uren tot dagen. 
Klinische verschijnselen. De meeste patiënten zijn menstrueren-
de vrouwen die tampons gebruiken. Bij anamnese en onderzoek
dient hierop speciaal te worden gelet. De ernst van het ziekte-
beeld varieert, maar het kan zich buitengewoon alarmerend
presenteren. Er is koorts, een diffuus erytheem, vooral ook op
handpalmen en voetzolen, en er is hypotensie. De door de
Centers for Disease Control (CDC) in Atlanta opgestelde crite-
ria vereisen voor de diagnose voorts ten minste drie van de
volgende symptomen: 1 gastro-intestinale verschijnselen
(braken, diarree); 2 spiersymptomen (myalgie of een tweemaal
verhoogde CK in het serum); 3 exantheem en enantheem
(mond, vagina, conjunctiva); 4 nierfunctiestoornis, steriele 
leukocyturie; 5 leverbiochemiestoornissen; 6 desoriëntatie of
bewustzijnsveranderingen. De diagnose kan op deze criteria
worden gesteld. Andere infectieziekten (bijvoorbeeld menin-
gokokkensepsis, scarlatina, leptospirose) moeten worden uitge-
sloten. Typisch is ten slotte het vervellen van handen en voeten
na ongeveer veertien dagen (figuur 6.6)

Laboratoriumdiagnostiek. Behalve de reeds genoemde labora-
toriumonderzoeken is het afnemen van kweken uit de vagina en
van andere verdachte plaatsen aangewezen. Een gekweekte sta-
fylokok kan op de productie van de toxine worden onderzocht
(RIVM). Bij de patiënten zijn er meestal geen antistoffen tegen
de toxine (bij de meeste gezonden is dit wel het geval); men
neemt aan dat het ontbreken van deze antistoffen predisponeert
voor het krijgen van de ziekte. 
Therapie. De behandeling is in principe symptomatisch (bewa-
king, shockbestrijding enzovoort). Behandeling met antibiotica
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(flucloxacilline) beïnvloedt de prognose niet, maar wordt gege-
ven om een recidief te voorkomen. Bij een vermoeden van het
streptokokken-toxic-shock-syndroom is antibiotische therapie
essentieel, in dit geval met benzylpenicilline en clindamycine. 
Complicaties. Voornamelijk nierinsufficiëntie en ARDS. 
Preventie. Geen sterk adsorberende en opzwellende tampons
gebruiken; tampons frequent verwisselen. Aangezien recidieven
niet zeldzaam zijn (ontbrekende antistofproductie), vormt een
eenmaal opgetreden toxic-shock-syndroom een contra-indicatie
voor verder tampongebruik.
Het is van belang te benadrukken dat streptokokken- en stafylo-
kokkeninfecties een groot aantal zeer verschillende ziektebeel-
den kunnen veroorzaken. Zie tabel 6.10 en 6.11.
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Figuur 6.6 Karakteristieke vervelling van de voeten (en handen) bij het

toxic-shock-syndroom.

Tabel 6.10 Ziektebeelden veroorzaakt door streptokokken (figuur 6.7).

hemolytische streptokokken vergroenende streptokokken Strep. milleri enterokokken

immunologisch

– acuut reuma +

– glomerulonefritis +

– erythema nodosum +

door toxinen teweeggebracht

– scarlatina +

– erysipelas +

– toxic-shock-syndroom (vaak met sepsis) +

infectieus (etterig)

– impetigo +

– lymfangitis/-adenitis +

– flegmone + +

– fasciitis necroticans +

– wondinfectie/pyodermie + +

– endometritis +

– bacteriëmie + + + +

– sepsis + (+)* + (+)*

– acute endocarditis + +

– subacute endocarditis + +

– strooihaarden

• artritis + +

• osteomyelitis + +

• spondylodiscitis + +

• pyomyositis + +

• meningitis + + (+)

• abcessen in parenchymateuze organen + +

• mycotisch aneurysma + + + +

– pneumonie +** (+)

* Bij verminderde weerstand.

** Zeldzaam, vooral postinfluenza.



Kernpunt

• Bij onbegrepen koortsende ziekte met hypotensie: vraag
naar tampongebruik!
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Tabel 6.11 Ziektebeelden veroorzaakt door Staphylococcus aureus.

door toxinen teweeggebracht

– voedselvergiftiging

– toxic-shock-syndroom

– syndroom van Kawasaki*

– ‘staphylococcal scalded skin’-syndroom*

– erysipelas

infectieus (etterig)

– impetigo

– furunkel, karbunkel

– paronychia

– panaritium

– flegmone

– mastitis

– wondinfectie/pyodermie

– bacteriëmie

– sepsis

– acute endocarditis

– strooihaarden

• artritis

• osteomyelitis

• spondylodiscitis

• meningitis

• pyomyositis

• abcessen in parenchymateuze organen

• mycotisch aneurysma

– pneumonie (vooral na influenza)

* Voornamelijk bij kinderen. 

Figuur 6.7 A Streptokokken in grampreparaat. B Pneumokokken in grampreparaat.

A B

Intermezzo 6.3 

Een patiënte met koorts,
sufheid, hypotensie en
huidafwijkingen
Een 18-jarige vrouw voelt zich acuut ziek.

Ze heeft koorts en is licht in het hoofd. Ze wordt snel zieker
en kan niet meer op haar benen staan. Ze is ook wat suf. De
huisarts die haar ziet denkt aan een (virale) encefalitis en
regelt opname. In het ziekenhuis maakt de patiënte een zeer
zieke indruk. Ze is soporeus en niet nekstijf. De temperatuur
is 39,8°C, de bloeddruk 90/52 mmHg, de pols 108/min. Bij
nauwkeurig lichamelijk onderzoek is er een subtiel erytheem
van de huid met een ‘narcosekapje’ (bleekheid rond de neus
en de mond), roodheid van handpalmen en voetzolen, en
een enantheem.
De internist die haar opneemt denkt op grond van de hypo-
tensie en de huidafwijking aan het toxic-shock-syndroom.
De patiënte kan door de sufheid geen adequate anamnese
leveren over haar menses; er blijkt echter een tampon in
situ te zijn. Deze wordt verwijderd en ingestuurd voor bac-
teriologisch onderzoek.
De hypotensie wordt bestreden met infusietherapie. In het
laboratoriumonderzoek is er sprake van een leukocytose
(15,3 × 109/l) met linksverschuiving en aneosinofilie. Er is
een trombocytopenie (60 × 109/l), een verhoogd creatini-
negehalte (195 μmol/l), een vijfmaal verhoogd CPK, een
zesmaal verhoogd ALAT en een metabole acidose.
Onder de diagnose toxic-shock-syndroom bij tampongebruik
(‘tamponziekte’) krijgt de patiënte gericht op een TSST-1-
producerende Staphylococcus aureus 6 dd 1 g flucloxacilline
i.v. toegediend. Zij herstelt in de loop van een week.
De tamponkweek blijkt Staphylococcus aureus op te leveren.
Negen dagen na het begin van de ziekte vervellen handen
en voeten. Enkele weken later is er aanzienlijke haaruitval
en vallen ook de nagels af. 
De patiënte blijkt geen antistoffen tegen TSST-1 te hebben. 



6.4 Influenza en SARS 

6.4.1 Influenza

Verwekker. Influenzavirus A, B en C. 
Besmetting. Druppelinfectie. 
Epidemiologie. Influenzavirussen vertonen een sterk vermogen
tot verandering van oppervlakteantigenen en daardoor komt in-
fluenza in epidemieën voor. Geringe antigene veranderingen
(antigene ‘drift’) leiden tot beperkte epidemieën, omdat gedeel-
telijke kruisimmuniteit bestaat tegen eerder voorkomende virus-
stammen en de stammen die door antigene drift een klein beet-
je veranderd zijn. Bij grote antigene veranderingen (antigene
‘shift’) dreigt het gevaar van een pandemie, aangezien niemand
immuniteit tegen het ‘nieuwe’ virus heeft. Dergelijke grote anti-
gene veranderingen ontstaan alleen in het influenza-A-virus.
Deze ‘nieuwe’ influenzavirussen zijn veelal afkomstig van
watervogels. Het influenza-C-virus veroorzaakt een milde ziek-
te. 
NB: Griep en griepachtige ziekten worden in veel gevallen ver-
oorzaakt door andere virussen dan het influenza-A- en influen-
za-B-virus. Er is een reeks van respiratoire virussen (onder
andere het para-influenzavirus) die in het algemeen mildere
infecties veroorzaken. 
Incubatietijd. Ongeveer twee tot vier dagen.
Klinische verschijnselen. De patiënt wordt meestal acuut ziek
met koorts, vaak voorafgegaan door een koude rilling. Er is
malaise, spierpijn, hoofdpijn en niet-productieve hoest met keel-
pijn (tracheitis) en verkoudheid met niezen. De ziekteverschijn-
selen verdwijnen in de loop van enkele dagen. 
Laboratoriumdiagnostiek. In het acute stadium kan het virus uit
de keel worden geïsoleerd of door middel van immunofluores-
centie worden aangetoond. Snelle diagnose is tegenwoordig
mogelijk met behulp van de polymerasekettingreactie (PCR).
De diagnose kan ook serologisch worden bevestigd. 
Therapie. Meestal is geen behandeling nodig. Bij patiënten met
een verhoogd risico (zie onder Preventie) is vroegtijdige behan-
deling (< 48 uur na het begin van de infectie) met amantadine 
(2 dd 100 mg, 5-7 dagen) aangewezen. Ernst en ziekteduur wor-
den hiermee beïnvloed. Er zijn nieuwe werkzame antivirale
middelen (neuraminidaseremmers, zoals zanamivir; zie tabel
6.7). Tijdige behandeling van de bacteriële complicaties is van
groot belang (zie onder Complicaties).
Complicaties. Influenza kan gecompliceerd worden door ence-
falitis, door het syndroom van Guillain-Barré en door longinfil-
traten. Gevreesd zijn de secundaire bacteriële infecties, vooral
bij patiënten met een onderliggende ziekte (hartziekte, long-
ziekte, diabetes, verminderde weerstand). Pneumokokken, Hae-
mophilus influenzae, groep-A-streptokokken en Staphylococcus
aureus kunnen tot ernstige pneumonieën aanleiding geven.
Deze bacteriën dringen binnen via het door het virus beschadig-
de respiratoire epitheel. In het bijzonder de stafylokokkenpneu-
monie is berucht om het foudroyante en fatale beloop. Vroegtij-
dige antibiotische therapie – bij voorkeur te beginnen door de
huisarts, en parenteraal – kan levensreddend zijn; een spuitbaar
cefalosporine (cefuroxim 750 mg of ceftriaxon 1 g i.v. of i.m.)

is het meest praktische middel. In de kliniek zal men na afname
van materiaal de behandeling voortzetten met een op Staphylo-
coccus aureus (en de andere genoemde verwekkers) gerichte
therapie (bijvoorbeeld een hoge dosis flucloxacilline of amoxi-
cilline-clavulaanzuur met gentamicine). 
Preventie. Het influenzavaccin wordt jaarlijks aangepast aan de
te verwachten influenzastammen. De jaarlijkse vaccinatie biedt
ongeveer 80% bescherming en wordt aanbevolen voor alle
ouderen (> 65 jaar) en voor patiënten met afwijkingen en func-
tiestoornissen van de luchtwegen en longen, patiënten met
afwijkingen die kunnen leiden tot decompensatio cordis, patiën-
ten met diabetes mellitus, patiënten met chronische nierinsuffi-
ciëntie, patiënten met chronische stafylokokkeninfecties en
patiënten met een verminderde weerstand. 
Ongevaccineerden kan men tijdens een (dreigende) epidemie
beschermen met oseltamivir (zie hiervoor). 

6.4.2 SARS

Verwekker. SARS-coronavirus.
Besmetting. Druppelinfectie en contacttransmissie door nauw
contact (< 2 m) met een SARS-patiënt. Zelden via feces. De
ziekste patiënten zijn het besmettelijkst.
Epidemiologie: Het ‘severe acute respiratory syndrome’ is een
levensbedreigende infectie veroorzaakt door een in 2003 ont-
dekt coronavirus. Het virus is waarschijnlijk via civetkatten op
markten in China op de mens overgegaan. In 2003 deed zich een
epidemie voor in Oost-Azië en Canada (totaal ruim 8000 gemel-
de gevallen). Het grootste risico op overdracht bestaat bij inten-
sief contact. In 2003 kwam de ziekte vooral voor bij gezond-
heidswerkers, familie- en gezinsleden, en bij mensen met andere
nauwe contacten.
Incubatietijd. Twee tot tien dagen.
Klinische verschijselen. Longontsteking met hoge koorts, voor-
afgegaan door een prodromaal stadium met malaise, koorts,
hoofdpijn, myalgie, keelpijn en diarree. Op hogere leeftijd is het
beloop ernstiger.
Laboratoriumdiagnostiek. De diagnose kan worden gesteld met
behulp van PCR of serologisch (ELISA). Er zijn geen typische
laboratoriumbevindingen.
Therapie. Er is geen werkzame behandeling bekend. In de epi-
demie van 2003 werden ribavirine en corticosteroïden toege-
diend. Achteraf zijn er geen aanwijzingen voor werkzaamheid.
Dierexperimenteel is PEG-interferon-alfa profylactisch werk-
zaam.
Complicaties. Progressieve respiratoire insufficientie. In 2003
bedroeg de sterfte wereldwijd ruim 10%. Het risico op sterfte is
bij mensen ouder dan 50 jaar beduidend hoger dan bij jongeren.
Waarschijnlijk als gevolg van het steroïdgebruik is er een aan-
zienlijk aantal gevallen van aseptische botnecrose opgetreden.
Preventie. Maatregelen gericht op preventie van overdracht.
Bronisolatie en FFP2-mondneusmaskers zijn effectief. Het
belang van handhygiëne is in de epidemie aanvankelijk onder-
schat. Profylactisch PEG-interferon-alfa (zie boven) is voor
gezondheidswerkers te overwegen bij intensieve verpleging van
patiënten.
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6.5 Infectieziekten met afwijkingen van
het centrale zenuwstelsel 

Infectieziekten kunnen zich in het zenuwstelsel uiten als menin-
gitis, encefalitis en als ruimte-innemend proces. Ook infecties in
de nabijheid van het zenuwstelsel (epiduraal abces, geïnfecteer-
de sinus-cavernosus-trombose) veroorzaken vaak neurologische
verschijnselen. Veel verwekkers van infecties kunnen zich in het
zenuwstelsel manifesteren (tabel 6.12).

Alle patiënten met koorts moeten nauwkeurig worden onder-
zocht op verschijnselen van meningeale prikkeling, met het oog
op vroege herkenning van etterige meningitis; de prognose van
deze aandoening is veel beter als ze snel wordt behandeld. 
Bij oudere kinderen en volwassenen uit verhoogde hersendruk
zich door nekstijfheid. In liggende houding verzet de patiënt
zich tegen passief heffen van het hoofd. Als het hoofd toch voor-
overgebogen wordt, worden de knieën reflectoir gebogen
(symptoom van Brudzinski 1). Bij passief heffen kunnen de
benen slechts een kleine hoek met het bed maken (symptoom
van Kernig). Bij buigen van een been in de heup en daarna
strekken van dit been in de knie wordt de andere knie gebogen
(symptoom van Brudzinski 2). Laat men de patiënt overeind zit-
ten, dan steunt hij zich met de handen achter de rug (symptoom
van Moro). In zittende houding met de benen gestrekt op de
onderlaag lukt het noch actief noch passief het hoofd zó voor-
over te buigen dat de kin bij gesloten mond de borst raakt. Ande-
re symptomen van verhoogde hersendruk zijn braken, langzame
pols, convulsies en soms enigszins gestuwde papillae nervi opti-
ci. 
Vindt men bij een patiënt koorts en nekstijfheid, dan bestaat een
absolute indicatie tot een lumbale punctie. Slechts door onder-
zoek van de liquor cerebrospinalis is het mogelijk de purulente
meningitis te bewijzen en deze aandoening te differentiëren van
sereuze meningitis en meningisme. 
Bij meningitis purulenta is de liquordruk verhoogd (> 12 cm);
de liquor is troebel door duizenden witte bloedcellen per mm3,
voornamelijk granulocyten. Het eiwitgehalte is verhoogd,
meestal > 1 g/l, en het glucosegehalte is, zelfs bij diabetici, ver-
laagd (< 2,4 mmol/l). Met bacteriologisch onderzoek wordt in
het grampreparaat naar bacteriën gezocht en een kweek ingezet.
Er is een duidelijk verschil in verwekkers bij de verschillende

Kernpunten

• Influenzavirussen tonen een sterk vermogen tot verande-
ring van oppervlakteantigenen.

• De secundaire stafylokokkenpneumonie is berucht om het
foudroyante en fatale beloop.

• Jaarlijkse vaccinatie tegen influenza wordt aanbevolen
voor alle ouderen en risicogroepen.

• Het severe acute respiratory syndrome is een levensbe-
dreigende infectie die wordt veroorzaakt door een coro-
navirus. 

leeftijdsgroepen (tabel 6.13). Bij meningitis serosa kan de
liquordruk verhoogd zijn. De liquor is helder, maar bevat te veel
cellen (meer dan 10/3 tot bijvoorbeeld 1000/3 per mm3), voor-
namelijk lymfocyten en monocyten. Het eiwitgehalte is iets ver-
hoogd (0,45-1 g/l) en het glucosegehalte is normaal of licht
verlaagd (normaal 2,4-4,4 mmol/l; circa 65 tot 75% van de
bloedglucose). Behalve een bacteriologisch onderzoek wordt bij
sereuze meningitis een virologisch onderzoek van de liquor
ingesteld. Een etterige meningitis begint namelijk wel eens als
een sereuze meningitis en een sereuze meningitis is wel eens
een verschijnsel bij een bacteriële ziekte: sepsis, leptospirose,
bijholteontsteking en dergelijke. Bij alle meningitiden moeten
ook bloedkweken worden ingezet. 
Bij meningisme bestaat nekstijfheid met een geheel normale
liquor. Men vindt het symptoom bij vele ziekten, zoals pneumo-
nie, angina, lymfeklierzwellingen van de hals en afwijkingen
van de (hals)wervelkolom. 

6.5.1 Meningitis purulenta 

Meningitis cerebrospinalis epidemica 
Verwekker. Neisseria meningitidis (meningokok). Dit micro-
organisme bereikt de meningen vanuit de keel via een bacterië-
mie. 
Besmetting. Druppelinfectie. 
Epidemiologie. De meningokok kan bij 5 tot 10% van de bevol-
king uit de nasofarynx worden gekweekt. Overdracht vindt
plaats via de lucht (druppels) van persoon naar persoon en leidt
doorgaans tot een asymptomatische infectie (gezonde dragers)
en een enkele keer tot de klinische symptomen van meningitis
of sepsis. Gezonde dragers zijn de belangrijkste bron van
besmetting. In Nederland ziet men meningokokkenziekte voor-
al in de winter, maar in de tropen vooral aan het einde van de
droge tijd. Het risico op meningokokkenziekte is verhoogd bij
dicht opeen levende groepen, zoals rekruten. In ons land – en in
andere geïndustrialiseerde landen – werden de meeste ziektege-
vallen veroorzaakt door meningokokken van de serogroepen B
en C. Sinds de introductie van vaccinatie (2002-2003) tegen
meningokokken groep C is de frequentie van dit serotype zeer
sterk gedaald. In de tropen komen vooral meningokokken sero-
type A voor. 
Meningokokkenziekte is vooral een ziekte van kleine kinderen
tussen 3 maanden en 5 jaar. Een tweede, kleinere piek van ziek-
tegevallen ziet men bij tieners. Pasgeborenen zijn tot de leeftijd
van 3 maanden beschermd door maternale antistoffen. De leef-

Kernpunten

• Onderzoek patiënten met koorts op verschijnselen van
meningeale prikkeling.

• De combinatie van koorts en nekstijfheid is een indicatie
tot een lumbale punctie. 

• De verwekkers van purulente meningitis verschillen per
leeftijdsgroep. 
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Tabel 6.12 Oorzaken van infectieziekten van het centrale zenuwstelsel (CZS).

uitingsvorm

meningitis encefalitis focaal

virussen

poliovirus +

ECHO, Coxsackie-virussen en enterovirus type 71 + +

adenovirus + +

Epstein-Barr-virus + + +

herpes-simplex-virus + +

cytomegalovirus (congenitaal) + +

varicella-zoster-virus + +

(para-)influenzavirussen +

bofvirus + +

arbovirussen (niet in Nederland) +

rabiesvirus +

mazelenvirus (subacute scleroserende panencefalitis) +

papovavirus (progressieve multifocale leukencefalopathie) +

humaan immunodeficiëntievirus (HIV-1 en HIV-2) +

HTLV-1 +

bacteriën

meningokokken (meningitis cerebrospinalis epidemica, ‘nekkramp’) +

pneumokokken +

Haemophilus influenzae +

stafylokokken + +

hemolytische streptokokken + +

leptospiren +

Listeria monocytogenes + + +

Borrelia burgdorferi + +

Treponema pallidum + +

Mycobacterium tuberculosis + +

Actinomyces israelii (+) +

Nocardia asteroides + +

diverse bacteriën na penetrerende schedelverwondingen, iatrogene infecties + +

schimmels

Cryptococcus neoformans +

Candida sp. + +

Aspergillus sp. + +

Histoplasma capsulatum + +

Protozoa

Toxoplasma gondii +

Plasmodium falciparum +

Trypanosoma + +

Naegleria + +

wormen

Taenia solium (neurocysticercose) +

Strongyloides stercoralis + +

postinfectieuze encefalomyelitis

mazelen +

waterpokken +

bof +

rubella +

kinkhoest +

immunisatie tegen kinkhoest +



tijdsverdeling verschilt overigens naar serotype: ziektegevallen
veroorzaakt door serotype C en in mindere mate serotype A
komen wat vaker voor bij ouderen in vergelijking met gevallen
veroorzaakt door serotype B. 
Incubatietijd. Kort, meestal drie à vier dagen. 
Klinische verschijnselen. Deze zijn onder te verdelen in infecti-
euze verschijnselen, meningeale verschijnselen en vaak ook
cerebrale verschijnselen (encefalitis). Meestal is er een zeer
acuut begin met temperatuurverhoging, hoofdpijn, misselijk-
heid, braken, convulsies en bewustzijnsstoornissen. Bij onder-
zoek vindt men meningeale prikkelingsverschijnselen, hoge
temperatuur, bradycardie, soms urineretentie. Het bewustzijn is
gestoord; nu eens passiviteit en sopor, dan weer delier en moto-
rische onrust. Door druk op de hersenzenuwen zijn voorbij-
gaande en blijvende uitvalsverschijnselen mogelijk: oogspier-
verlammingen, doofheid, facialisverlamming, hemianopsie,
neuritis optica. Door druk op de hersenschors en een collaterale
ontsteking in het hersenweefsel zelf kunnen pathologische
reflexen en een- of dubbelzijdige spastische paresen ontstaan. 
De ziekte uit zich soms als meningokokkensepsis; in dat geval
is er vaak geen meningitis (tabel 6.14). Er zijn dan bloedinkjes
in de huid, die in grootte uiteenlopen van petechieën tot ecchy-
mosen (zie plaat 6.1A en B). In het laatste geval hebben de rode
vlekjes een blauw centrum. Ze moeten vooral gezocht worden
op aan druk blootgestelde huidgedeelten, dus aan de enkels en
op de billen. Gaat de meningokokkensepsis met bloedinkjes in
de huid en met shock gepaard, dan spreekt men van het syn-
droom van Waterhouse-Friderichsen dat samenhangt met intra-
vasale stolling (tabel 6.14).
Niet altijd verloopt de meningokokkeninfectie zo hevig. Soms
ontwikkelt het beeld zich in verscheidene dagen. Een zeldzaam
ziektebeeld is de chronische meningokokkensepsis (chronische
meningokokkemie) met malaria-achtig verlopende koortsperio-
des, die zich uitstrekken over weken tot maanden en spontaan
genezen of uiteindelijk overgaan in een meningitis. Achter dit
ziektebeeld gaat relatief vaak een complementdeficiëntie (C6-,

C7-, C8- of C9-deficiëntie) schuil. Ook bij sporadische gevallen
van meningokokkenmeningitis wordt weleens een immunoglo-
buline- of complementdeficiëntie gevonden. 

Laboratoriumdiagnostiek. Onderzoek van de liquor: celgetal en
differentiatie, grampreparaat en kweek, eiwit en glucose. Een
agglutinatietest op meningokokkenantigeen maakt een snelle
diagnose mogelijk. Bloedkweek, grampreparaat en kweek van
huidbloedinkjes leveren bij patiënten die reeds antibioticathera-
pie kregen vaak nog de verwekker op; keelkweek. 
Therapie. Penicilline: intraveneus in een 24-uursdosering van
12 miljoen E voor een volwassene, te verdelen over zes giften.
Tijdens de therapie verdwijnt de koorts bij meningokokkenme-
ningitis en -sepsis in enkele dagen. Wel ziet men vaak een twee-
de episode van koorts met artralgie of artritis (op basis van
immuuncomplexen). Dit is geen reden de antibiotische therapie
te veranderen. Bij zuigelingen en kleine kinderen is neurologi-
sche nacontrole wenselijk in verband met het later tot uiting
komen van blijvende hersenbeschadiging (hydrocefalie, doof-
heid en achterlijkheid).
Complicaties. Zie hiervoor. Voorts otitis media acuta, pericarditis,
arthritis purulenta en immuuncomplexartritis. Bij de fulminante
meningokokkensepsis kan een acute bijnierschorsinsufficiëntie
optreden door bloeding in de bijnieren; bovendien kan er uitge-
breide huidnecrose ontstaan. 
Preventie. Aangezien gezinscontacten (en contacten die daar-
mee vergelijkbaar zijn, maar niet klasgenoten!) van een patiënt
met een meningokokkenziekte een verhoogd risico lopen zelf
deze infectieziekte te krijgen, wordt voor hen chemoprofylaxe
aangeraden met rifampicine (2 dd 10 mg/kg p.o. gedurende twee
dagen, maximaal 600 mg per dosis; bij kinderen jonger dan 
1 maand: 2 dd 5 mg/kg p.o. gedurende twee dagen). Alternatie-
ven zijn ceftriaxon en ciprofloxacine. Overigens moet ook de
patiënt zelf vóór ontslag uit het ziekenhuis deze profylaxe krij-
gen. Ondanks profylaxe moet men bij (gezins)contacten alert
zijn op symptomen die kunnen wijzen op een beginnende
meningokokkenziekte. 
Er zijn vaccins die bereid zijn op basis van polysacharideantige-
nen van serogroep A, C, Y en W-135. Deze vaccins zijn effectief
gebleken en worden in de tropen gebruikt (ook voor bepaalde
groepen reizigers naar landen waar deze infecties veel voorko-
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Tabel 6.13 Leeftijdsgroepen en verwekkers van purulente meningitis.

pasgeborene Streptococcus agalactiae (groep B)

Escherichia coli

Listeria monocytogenes

baby, kleuter en schoolkind Haemophilus influenzae (type B)*

meningokokken

pneumokokken

adolescent en volwassene meningokokken

pneumokokken

(stafylokokken)

(Haemophilus influenzae type B)

oudere pneumokokken

meningokokken

stafylokokken

* Sinds vaccinatie zeldzaam. 

Tabel 6.14 Acute meningokokkenziekten.

meningitis meningitis  fulminante

met shock meningokok-

kensepsis

mediane duur van ziekte 24 uur 18 uur 12 uur

tot opname

leukocyten in liquor hoog hoog laag

purpura afwezig variabel aanwezig

diffuse intravasale afwezig variabel aanwezig

stolling

CRP hoog licht verhoogd laag

sterfte 1-5% 10% 30-70%



men). In Nederland zijn naar aanleiding van een verheffing van
het aantal gevallen van menigitis door groep-C-meningokokken
in 2002 alle kinderen tot 18 jaar gevaccineerd. Het vaccin is
sinds januari 2003 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogram-
ma. Aan een groep-B-vaccin wordt gewerkt. 

Meningitis purulenta door andere bacteriën 
Deze aandoening ontstaat als lokalisatie van een sepsis, soms
met een onduidelijke porte d’entrée of secundair aan ontste-
kingsprocessen in de buurt van de hersenvliezen: bij otitis,
mastoiditis, sinusitis, osteomyelitis, hersenabces of na schedel-
trauma. 
Verwekkers. Veel bacteriën kunnen een etterige meningitis ver-
wekken, maar het meest frequent wordt deze veroorzaakt door
pneumokokken (vooral bij ouderen en bij een recent of oud
schedeltrauma met liquorfistel, na splenectomie), Haemophilus
influenzae type B (vooral bij kinderen jonger dan 10 jaar; tegen-
woordig zeldzaam door het succes van Hib-vaccinatie), groep-
B-streptokokken en E. coli (bij neonaten, zie tabel 6.13) en sta-
fylokokken (onder andere bij sinus-cavernosus-trombose). Bij

neurochirurgische patiënten ziet men soms meningitis door
gramnegatieve darmbacteriën (E. coli, Pseudomonas aerugino-
sa). Bij patiënten met stoornissen van de cellulaire immuniteit,
bijvoorbeeld niertransplantatiepatiënten en aidspatiënten, ziet
men Listeria monocytogenes en ook gisten als Cryptococcus
neoformans als verwekker van meningitis. Ook moet aan tuber-
culose als oorzaak van meningitis worden gedacht (zie verder). 
Klinische verschijnselen. Meningitis purulenta door pneumo-
kokken, H. influenzae en stafylokokken ontwikkelt zich meest-
al nog stormachtiger dan meningokokkenmeningitis, met
dezelfde klachten en verschijnselen. Vaak is een sepsis aantoon-
baar. Huidbloedinkjes treden bij hoge uitzondering op. Onbe-
handeld verlopen deze infecties in 3 à 5 dagen fataal. Meningitis
door Listeria, gisten en schimmels ontwikkelt zich vaak langza-
mer en wordt daardoor laat herkend. 
Laboratoriumdiagnostiek. Grampreparaat van liquor, bij ver-
moeden van tuberculose ook Ziehl-Neelsen-preparaat, kweek,
eiwit en glucose. Een agglutinatietest op pneumokokken en
Haemophilus-antigeen maakt een snelle diagnose mogelijk. Een
dergelijke test is er ook voor cryptokokkenantigeen. Verder
liquoronderzoek: celgetal en differentiatie. Voor de diagnose
cryptokokkose een direct preparaat van de liquor cerebrospina-
lis in Oost-Indische inkt; er moet ook altijd een bloedkweek
worden ingezet. 
Therapie. Op geleide van het klinische beeld en de eerste labo-
ratoriumgegevens zal men zo snel mogelijk met antimicrobiële
therapie beginnen. Als de uitslag van de kweek bekend is, kiest
men het antibioticum in overeenstemming met het gevonden
micro-organisme en het gevoeligheidsspectrum. Het vooraf-
gaand aan de antibiotische therapie toedienen van glucocorti-
costeroïden voorkomt complicaties. 
– Haemophilus influenzae: de derde generatie cefalosporinen

(cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxon) zijn thans eerste keus.
– Pneumokokken: bij volwassen een penicilline, 12 miljoen E

i.v. in zes doses verdeeld.
– Staphylococcus aureus: bij volwassenen (flu)cloxacilline 12 g

i.v. in zes doses verdeeld. Bij gebleken gevoeligheid voor
penicilline behandeling zoals bij pneumokokkenmeningitis.

– Listeria monocytogenes: amoxicilline 12 g per dag in zes
doses voor een volwassene.

– Onbekende verwekkers: meningitis door onbekende verwek-
kers (negatief grampreparaat, negatieve antigeentests) wordt
initieel behandeld met een brede antibiotische therapie, bij-
voorbeeld flucloxacilline met een derde generatie cefalospo-
rine. Zodra de verwekker of de gevoeligheid in vitro bekend
is, wordt de therapie aangepast.

– Cryptokokken: een combinatie van amfotericine B i.v. en flu-
cytosine per os of i.v. Vooralsnog lijken de resultaten met flu-
conazol, zeker initieel, minder goed.

Er is een polysacharideconjugaatvaccin tegen Haemophilus in-
fluenzae type B beschikbaar, dat vanaf 1993 (kinderen geboren
na 1 april 1993) is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma
(op de leeftijd van 2, 3, 4, en 11 maanden). Rifampicineprofy-
laxe (oraal 1 dd 20 mg/kg, maximaal 600 mg/dag) moet worden
gegeven aan gezinscontacten, inclusief volwassenen, in gezin-
nen met kinderen (behalve het indexgeval) jonger dan 4 jaar,
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Intermezzo 6.4 

Een patiënt die in enkele
uren doodziek wordt 
Een 15-jarige jongen komt ziek thuis van
voetballen. Hij had in de kleedkamer een

koude rilling gehad. Zijn lichaamstemperatuur is ruim 39°C.
Hij voelt zich gammel en gaat naar bed. Als hij drie uur later
naar de wc moet, kan hij niet goed op zijn benen staan.
Weer twee uur later ontdekt zijn moeder dat hij vlekjes op
zijn armen en benen heeft. De huisarts wordt gewaarschuwd.
Deze komt en stelt vast dat er diffuus petechieën en ecchy-
mosen zijn (de vlekjes zijn niet wegdrukbaar met een water-
glas). De bloeddruk is 95/55 mmHg, de pols 128/min. De
acra zijn koud en cyanotisch. De patiënt is niet nekstijf.
De huisarts heeft als werkdiagnose fulminante meningokok-
kensepsis (FMS) op grond van de volgende overwegingen:
– er is een zeer korte ziekteduur (enkele uren);
– er is shock, de patiënt is niet nekstijf;
– er is een hemorragische diathese, waarschijnlijk op grond

van vasculitis en diffuse intravasale stolling.

De huisarts vraagt direct opname aan en betreurt het dat hij
geen parenteraal toedienbaar antibioticum in zijn dokterstas
heeft.
Op de intensivecareafdeling in het ziekenhuis wordt even-
eens de waarschijnlijkheidsdiagnose FMS gesteld. De shock
wordt bestreden en na het afnemen van twee bloedkweken
wordt onmiddellijk een antibioticum (penicilline G) intrave-
neus toegediend. 
In verband met de mogelijkheid van een (relatieve of abso-
lute) bijnierschorsinsufficiëntie krijgt de patiënt glucocorti-
costeroïdsubstitutie. Een huidbiopt wordt ingestuurd voor
grampreparaat en kweek. 



vanwege het aanzienlijk verhoogde risico op secundaire geval-
len. In crèches en kinderdagverblijven wordt rifampicineprofy-
laxe aanbevolen indien zich twee of meer gevallen van H. influ-
enzae-meningitis onder de kinderen hebben voorgedaan. 
Figuur 6.8 geeft een beslisschema bij het vermoeden van menin-
gitis purulenta. 

Kernpunten

• Klinische verschijnselen van meningokokkenmeningitis:
infectieuze verschijnselen, meningeale verschijnselen,
cerebrale verschijnselen.

• Bij meningkokkensepsis is er vaak geen meningitis.
• Fulminante meningokokkensepsis uit zich door huidbloe-

dingen en shock.
• Bij fulminante meningokokkensepsis kan een acute bij-

nierschorsinsufficiëntie optreden.
• Nauwe contacten krijgen chemoprofylaxe.
• Meningitis purulenta door pneumokokken, H. influenzae

en stafylokokken verloopt meestal nog stormachtiger dan
meningokokkenmeningitis.

6.5.2 Meningitis tuberculosa 

Verwekker. Mycobacterium tuberculosis.
Besmetting. Uitzaaiing van tuberculose elders: in longen, nier of
als onderdeel van miliaire tuberculose. 
Epidemiologie. Zie paragraaf 16.11.
Incubatietijd. Niet goed te bepalen, afhankelijk van de primaire
tuberculeuze infectie. 
Klinische verschijnselen. De anamnese is meestal langer dan die
van de andere meningitiden: geleidelijk in een of twee weken
toenemende lusteloosheid, hangerigheid, hoofdpijn, koorts, suf-
heid en andere psychische veranderingen. Ten slotte is de
patiënt zwaar ziek, heeft hoge koorts en is nekstijf; dikwijls ziet
hij dubbel door een abducensparese (basale meningitis). Vaak is
bij verder onderzoek (bijvoorbeeld op de thoraxfoto) miliaire
tuberculose of tuberculose elders te herkennen. 
Laboratoriumdiagnostiek. De liquor cerebrospinalis is karakte-
ristiek veranderd: verhoogde druk, kleurloos, helder met veel
cellen (bijvoorbeeld 1000/3-4000/3 mm3), voornamelijk lymfo-
cyten, verlaagd glucose- en chloridegehalte. Met kleuring vol-
gens Ziehl-Neelsen wordt naar tuberkelbacteriën gezocht. De
kweek van de liquor is meestal positief; ook sputum en urine
worden gekweekt (eventueel ook leverbiopt en beenmerg).
Liquor kan ook worden onderzocht met behulp van PCR om
mycobacteriële nucleïnezuren aan te tonen. De mantouxreactie
is meestal positief. 
Therapie. Isoniazide (INH), rifampicine parenteraal of oraal,
pyrazinamide per os en streptomycine intramusculair. 
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vermoeden van meningitis purulenta
bij adolescenten en volwassenen

lumbale punctie* en bloedkweken

primaire meningitis secundaire meningitis
- otogeen
- liquorroe
- na neurochirurgie

meningitis bij vermin-
derde weerstand

meningokok
pneumokok

pneumokok
stafylokok
gram-negatieve flora

pneumokok
H.influenzae
Listeria
schimmel

tenzij het grampreparaat anders suggereert

benzylpenicilline
intraveneus

flucloxacilline
+ ceftazidim
intraveneus

amoxicilline
+ ceftazidim
intraveneus

Figuur 6.8 Algoritme bij het vermoeden

van meningitis purulenta. 

* tenzij gecontraïndiceerd; § meest waar-

schijnlijke verwekkers.



Complicaties. Hydrocefalie, hersenzenuwbeschadigingen,
andere neurologische restverschijnselen, restverschijnselen van
de tuberculose elders. Onbehandeld voert de ziekte vrijwel
steeds tot de dood. 

6.5.3 Extrapulmonale tuberculose 

Verwekker. Mycobacterium tuberculosis of Mycobacterium
bovis.
Besmetting. De pathogenese van extrapulmonale tuberculose en
pulmonale tuberculose komt grotendeels overeen (zie paragraaf
16.11). Extrapulmonale tuberculose ontstaat als primaire tuber-
culose wanneer tuberkelbacillen zich niet primair in de lucht-
wegen nestelen, maar via de mond de tonsillen, de halsklieren
en/of de darm bereiken. Toen de veestapel nog niet vrij van
tuberculose was en koemelk nog niet werd gepasteuriseerd, was
deze vorm van tuberculose ook in Nederland niet zeldzaam; de
verwekker was dan meestal M. bovis. Tegenwoordig is primaire
extrapulmonale tuberculose zeldzaam. 
Bij de meeste gevallen van extrapulmonale tuberculose gaat het
om postprimaire tuberculose. Tijdens of na de primaire tubercu-
lose (pulmonaal of extrapulmonaal) hebben mycobacteriën zich
langs hematogene of lymfogene weg verspreid naar andere
organen. Een massale disseminatie treedt op tijdens miliaire
tuberculose (zie paragraaf 16.11). Het gaat hierbij vooral om
disseminatie naar lymfeklieren, pleuraholte, buikholte, hersen-
vliezen, skelet, gewrichten, nieren, uterus, epididymis, testis en
prostaat. 
Extrapulmonale tuberculose manifesteert zich vooral wanneer
er endogene reactivatie van tuberkelbacillen optreedt. Het is niet
altijd duidelijk hoe deze reactivatie totstandkomt, maar niet zel-
den is een vermindering van de cellulaire immuniteit duidelijk
aanwijsbaar. Immuunsuppressieve therapie, ondervoeding en
infectie met het humaan immunodeficiëntievirus kunnen door
vermindering van de cellulaire immuniteit reactivatie bewerk-
stelligen. 
Epidemiologie. De laatste jaren is het aandeel van de postpri-
maire extrapulmonale tuberculose in de tuberculoseproblema-
tiek toegenomen. De oorzaken zijn niet duidelijk, hoewel de
HIV-epidemie een factor lijkt te zijn. 
Klinische verschijnselen. Lymfekliertuberculose kan zich op
vele plaatsen voordoen: soms als een gelokaliseerde lymfadeno-
pathie (bijvoorbeeld aan de hals), soms op meer stations. De
ontstekingsverschijnselen zijn meestal gering (‘koud abces’).
Voor tuberculeuze pleuritis wordt verwezen naar paragraaf
16.11. Tuberculeuze peritonitis is een moeilijke diagnose.
Koorts, algemeen ziek-zijn, vermagering en buikverschijnselen
met enige ascites zijn de belangrijkste verschijnselen. Voor de
diagnose is meestal een laparoscopie of -tomie nodig. Voor

Kernpunt

• De anamnese bij meningitis tuberculosa is langer dan die
bij de andere meningitiden.

tuberculeuze meningitis zie paragraaf 6.5.2. Tuberculose van
het skelet betreft meestal de wervelkolom (spondylodiscitis) en
zeldzamer de metafysen van lange pijpbeenderen. Behalve pijn
is de symptomatologie meestal beperkt. Ook bij tuberculeuze
artritis is de symptomatologie meestal beperkt tot pijn en zwel-
ling, met weinig algemene ziekteverschijnselen. Niertuberculo-
se uit zich meestal met dysurie, hematurie en soms met een pijn-
lijke nierloge. Ureterobstructie is een gevreesde complicatie.
Genitale tuberculose bij de vrouw uit zich met menstruatie-
stoornissen, pijn in het kleine bekken en infertiliteit. Bij de man
is tuberculose van epididymis, testis of prostaat vaak zeer symp-
toomarm. Het is niet ongewoon dat de vaste epididymis of testis
bij lichamelijk onderzoek toevallig wordt ontdekt. 
Laboratoriumdiagnostiek. Het aantonen van mycobacteriën in
een direct preparaat en in een Loewenstein-kweek is de hoek-
steen van de diagnostiek. De diagnostiek is moeilijk doordat het
aantal bacteriën bij extrapulmonale tuberculose vaak laag is,
maar de introductie van moleculaire diagnostiek (PCR) heeft
deze sterk verbeterd. Histologisch onderzoek is vaak onmisbaar.
Het is soms nodig een biopsie te herhalen. Ascitesvocht heeft
evenals pleuravocht een relatief lage opbrengst; de opbrengst
van een biopt is aanzienlijk hoger. Ook een synoviabiopt heeft
een hogere opbrengst dan onderzoek van het exsudaat. Wanneer
de diagnose niet gemakkelijk blijkt te kunnen worden gesteld, is
het aan te bevelen ook andere specimina (sputum, beenmerg,
bloed, eventueel leverbiopt) op mycobacteriën te onderzoeken.
Het tuberculineonderzoek is van belang, maar is vaak negatief
bij een verminderde cellulaire immuniteit (anergie). Bij skelet-
tuberculose en niertuberculose is het röntgenonderzoek dikwijls
karakteristiek. 
Therapie. Als bij longtuberculose. Bij werveltuberculose is vaak
chirurgische therapie nodig voor een goed behandelingsresul-
taat. De hiervoor benodigde specialistische kennis is helaas
schaars. 
Preventie. Zie paragraaf 16.11. 

6.5.4 Meningitis serosa 

Dit ziektebeeld kan door verschillende oorzaken worden
teweeggebracht.
– Virussen (virale meningitis, veelal het beeld van een menin-

go-encefalitis). Enterovirussen (onder andere poliomyelitis-
virus), adenovirus, bofvirus en Epstein-Barr-virus zijn
belangrijke verwekkers.

– Bacteriën. De verwekkers van etterige meningitis kunnen ini-
tieel het beeld van sereuze meningitis geven. Daarnaast ziet
men soms een sereuze meningitis bij lues in het tweede sta-
dium en bij leptospirosen (zie paragraaf 6.9.1).

Kernpunten

• Extrapulmonale tuberculose is meestal een endogene
reactivatie van postprimaire tuberculose.

• De diagnostiek bij extrapulmonale tuberculose is moeilijk.
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– Parasieten. Een bepaalde amoebe (Naegleria) kan een moei-
lijk te behandelen meningitis veroorzaken (zie paragraaf
6.13.4). De meeste andere parasieten geven meer encefalitis,
dan wel neurologische haardverschijnselen (zie tabel 6.12).

Besmetting. Afhankelijk van de oorzaken, onder andere enter-
ovirussen fecaal-oraal, adenovirus en bofvirus druppelinfectie.
Incubatietijd. Afhankelijk van de oorzaak.
Klinische verschijnselen. De patiënten worden vrij plotseling
ziek met algemene verschijnselen van hoofdpijn, koorts, misse-
lijkheid en soms braken. Bij onderzoek wordt nekstijfheid
gevonden, soms met geringe neurologische afwijkingen als
reflexverschillen en pathologische reflexen. 
Berucht was poliomyelitis acuta anterior (‘kinderverlamming’):
bij een klein deel van de patiënten ontstonden na een griepach-
tig begin met pijn in de ledematen opstijgende verlammingen
van het perifere type, soms tot de dood leidend door ademha-
lings- en slikverlamming. Na genezing waren er vrijwel altijd
restverschijnselen. Men moet, ook indien nog geen verlammin-
gen bestaan, aan deze ziekte denken als een patiënt met sereuze
meningitis geen kniepees- en achillespeesreflexen heeft. Nu
deze ziekte in Nederland nauwelijks meer voorkomt, is sereuze
meningitis door andere virussen gelukkig meestal een goedaar-
dig verlopende ziekte: de koorts daalt in ongeveer drie tot vijf
dagen en de verschijnselen en klachten verdwijnen gelijkdelijk
in tien dagen tot drie weken. 
Laboratoriumdiagnostiek. Viruskweken van liquor, keeluitstrijk,
feces en urine. De PCR komt in steeds meer laboratoria beschik-
baar. IgM-antistoffen tegen bof in één serummonster, IgG-anti-
stoffen bepalen in twee bloedmonsters, afgenomen in respectie-
velijk de eerste en derde ziekteweek. Bacteriologisch onderzoek
van liquor en bloed om bacteriële ziekten op te sporen die leiden
tot sereuze meningitis en beginnende purulente meningitiden. 
Therapie. Daar het syndroom meestal door virussen wordt ver-
oorzaakt, zijn bedrust en symptomatische behandeling zonder
antibiotica voldoende. Bij samenhang met bacteriële of parasi-
taire ziekten is antimicrobiële therapie geïndiceerd. 
Epidemiologie en preventie. Door de consequent verrichte
immunisatie van de jeugd met DKTP-vaccin is poliomyelitis
acuta anterior in Nederland zeer zeldzaam geworden. De aan-
doening vlamt soms op in gemeenschappen waar (godsdiensti-
ge) bezwaren tegen inenting bestaan. Ondanks de wereldwijze
uitroeiingscampagne circuleert het poliovirus in bepaalde tropi-
sche gebieden. Derhalve moeten reizigers naar deze streken met
een boosterdosis poliovaccin (vaak in combinatie met difterie-
en tetanustoxoïd, DTP) worden beschermd indien de laatste
vaccinatie langer dan tien jaar geleden plaatsvond. Ouderen die
nimmer werden gevaccineerd, wordt volledige immunisatie
voor een dergelijke reis geadviseerd. Door de invoering van de
vaccinatie tegen bof (BMR-vaccin) per 1 januari 1987 is de fre-
quentie van bofmeningitis sterk afgenomen. 

Kernpunt

• Virale meningitis is meestal een goedaardig verlopende
ziekte.

6.5.5 Encefalitis 

Oorzaken. Encefalitis en encefalomyelitis kunnen ontstaan
tijdens of na infectieziekten als mazelen, waterpokken, bof en
herpes simplex en herpes zoster. Een aantal andere virussen (bij-
voorbeeld ECHO-virus) kunnen een geïsoleerde meningo-ence-
falitis veroorzaken. Recent is er in de Verenigde Staten veel
onrust ontstaan over infecties door het Westnile-virus. Dit van
vogels overgebrachte virus kan een meningo-encefalitis veroor-
zaken die tot de dood kan leiden. Deze infectie is in ons land en
elders in Noordwest-Europa niet gesignaleerd.
Epidemiologie. De epidemiologie van postinfectieuze encefali-
tiden wordt in belangrijke mate – maar zeker niet uitsluitend –
bepaald door de epidemiologie van de infectieziekten die ze ver-
gezellen. Zo vond men meer gevallen van postinfectieuze maze-
lenencefalitis tijdens de tweejaarlijkse epidemische verheffing
van deze ziekte dan daarbuiten. 
Incubatietijd. Afhankelijk van de verwekker; bij postinfectieuze
encefalitis circa tien dagen. 
Klinische verschijnselen. Plotseling ontstaan van een alarme-
rend ziektebeeld met hoge koorts, convulsies, sopor (tot coma
toe) en bij onderzoek neurologische haardverschijnselen met
uitval van functies, afhankelijk van de lokalisaties van de aan-
doening in de hersenen en het ruggenmerg (bijvoorbeeld uitval
van hersenzenuwen, verlammingen, dwarslaesies met blaas- en
darmledigingsstoornissen). Nekstijfheid behoeft niet te bestaan,
tenzij de encefalitis bij een sereuze meningitis optreedt. De
koorts, die wel 40ºC kan bereiken, daalt vaak in een dag of vijf,
waarna een verbetering van de uitvalsverschijnselen kan plaats-
hebben. De prognose is echter ernstig door uitval van vitale
functies. Postinfectieuze encefalitiden doen zich in het verloop
van een genezende infectieziekte voor. 
Laboratoriumdiagnostiek. De liquor cerebrospinalis is helder en
kleurloos, bevat meestal slechts iets te veel cellen, maar een dui-
delijk verhoogd eiwitgehalte en dikwijls een iets verhoogd gluco-
segehalte in vergelijking met de bloedglucose. Virusonderzoek is
gericht op de in Nederland gebruikelijke ziekten, tenzij de anam-
nese uitwijst dat de patiënt recent in het buitenland is geweest.
Therapie. Zorgvuldige verpleging met het oog op de ademha-
lings- en slikverlammingen. Antibiotica hebben geen invloed op
het verloop. Bij het vermoeden van herpesencefalitis wordt na
het inzetten van de diagnostiek begonnen met aciclovir (zie
paragraaf 6.7.10). 
Complicaties. Neurologische en psychische restverschijnselen:
karakterveranderingen, retardatie, blijvende verlammingen en
voorts myocarditis. 
Preventie. Aangezien de oorzaak van de postinfectieuze encefa-
litiden onbekend is, kan de preventie slechts indirect zijn. Door
consequente vaccinatie tegen bijvoorbeeld mazelen, bof en
rubella zijn de postinfectieuze encefalitiden, als complicatie van
de ‘natuurlijke’ ziekte, praktisch geheel verdwenen. 

Kernpunt

• Encefalitis is een alarmerend ziektebeeld met hoge koorts,
convulvies, sopor en neurologische haardverschijnselen.
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6.5.6 Tetanus (kaak- of wondklem) 

Verwekker. Clostridium tetani. 
Besmetting. Wondinfectie. De Clostridia vermenigvuldigen zich
lokaal; de exotoxinen verwekken de ziekteverschijnselen nadat
ze de motorische zenuwcellen via zenuwbanen hebben bereikt. 
Epidemiologie. Tetanussporen komen zeer verspreid in de
natuur voor. Als ze geschikte omstandigheden vinden (onder
andere necrotisch weefsel en anaërobie) gaan ze in de vegeta-
tieve vorm over, waarbij een exotoxine wordt gevormd. De
meeste infecties ontstaan via verwondingen; soms kan geen
porte d’entrée worden gevonden. Door de systematische immu-
nisatie van zuigelingen, kleuters en schoolkinderen tegen onder
andere tetanus is ook dit ziektebeeld in Nederland zeldzaam
geworden en treft men het uitsluitend aan bij oudere, niet-geïm-
muniseerde personen. 
Incubatietijd. Twee dagen tot enkele weken.
Klinische verschijnselen. Deze ziekte heeft een slechte progno-
se als de incubatietijd korter is dan zeven dagen. Tetanus zal
bovendien ernstiger verlopen indien het tijdsverloop tussen het
begin van de symptomen en het ontstaan van de pijnlijke spier-
krampen (de zogenoemde ‘period of onset’) korter is dan twee
dagen. 
De ziekte begint met een strak gevoel om de mond en in de
kaakspieren. Door deze verhoogde spiertonus kan de mond al
snel niet meer normaal worden geopend. Ongeveer tegelijkertijd
ontstaat ook rigiditeit van de buikspieren en van de lange rug-
spieren. Bij onderzoek in dit stadium vindt men trismus, hard
aanvoelende buikspieren en kan men de hand gemakkelijk onder
de rug in het lendengebied van de liggende patiënt steken. Rigi-
diteit van deze spieren is soms het enige symptoom van de lich-
tere vormen van tetanus die in een aantal weken geleidelijk kun-
nen verdwijnen. 
Verloopt de ziekte echter ernstiger, dan ontstaan bij de rigiditeit
spierkrampen, het eerst in het gelaat: de risus sardonicus. Hier-
bij komen ten slotte aanvallen van zeer pijnlijke krampen in alle
spieren van het lichaam voor, waarbij de extensoren overheer-
sen: met achteroverhangend hoofd en een angstige, pijnlijke
grijns op het gelaat trekt de patiënt de rug geheel hol, terwijl ook
de buikspieren strak gespannen blijven en de extremiteiten in
strekstand staan. Soms zijn hier ook de larynxspieren bij betrok-
ken, zodat de patiënt cyanotisch wordt en dreigt te stikken. De
aanvallen kunnen wisselen in frequentie. Tussen de aanvallen is
de patiënt rigide en angstig in afwachting van de volgende aan-
val, maar is verder geheel compos mentis. 
Van de algemene symptomen kunnen nog retentio urinae en
obstipatie worden vermeld. De oorzaak van de dood kan een
geleidelijk stijgende temperatuur tot 40-42ºC (hyperpyrexie)
zijn, met daling van de bloeddruk en collaps, waarschijnlijk
door hersenstamintoxicatie. Is het verloop niet fataal, dan kan de
krampperiode wel vier tot zes weken duren, met een geleidelij-
ke vermindering van de frequentie. 
Laboratoriumdiagnostiek. Geen. Uit eventueel uitgesneden
wondmateriaal kan de bacterie worden gekweekt. 
Therapie. Zo snel mogelijk inspuiten van menselijk antitetanus-
immunoglobuline (MATIG), 2500 E i.m. op twee achtereenvol-
gende dagen, ter binding van de tetanustoxine die op weg is naar

het zenuwstelsel (in de cellen gebonden toxine wordt niet meer
bereikt). Excisie van de geïnfecteerde wond, indien die nog
aanwezig is en penicilline om eventueel nog aanwezige Clostri-
dia te vernietigen. De behandeling van de rigiditeit en de kram-
pen moet onder constante observatie plaatsvinden. Radicaal is
volledig curariseren van de patiënt met kunstmatig beademen
via een tracheostomie, voeden met een maagsonde of intrave-
neus en handhaven van de blaasfunctie door een verblijfskathe-
ter. In iets lichtere gevallen komt men wel uit met grote doses
diazepam en kleine hoeveelheden curare onder nauwkeurige
controle. 
Complicaties. Hyperpyrexie en vasomotorische collaps, verslik-
pneumonieën en collaps van longgedeelten door de spasmen,
maagatonie en paralytische ileus. Voorts nog de complicaties als
gevolg van de behandeling met curare, beademing en katheteri-
satie. 
Preventie. Bij elke verwonding bij een niet-geïmmuniseerde
persoon waarbij een kans op besmetting met tetanussporen
bestaat, moet als profylaxe MATIG worden gegeven (250 E
i.m.). Tegelijkertijd moet (in de andere arm) de eerste tetanus-
toxoïdinjectie (0,5 ml i.m.) worden toegediend (de tweede een
maand later en de derde zes maanden na de tweede injectie).
Voor tetanusprofylaxe bij verwondingen zie tabel 6.15. Tetanus
laat geen immuniteit achter; een van tetanus herstelde patiënt
moet alsnog actief tegen de ziekte worden geïmmuniseerd. 

Kernpunten

• Tetanus ontstaat via verwondingen.
• Kenmerkend bij tetanus zijn de rigiditeit en spierkram-

pen. 

Tabel 6.15 Tetanusprofylaxe bij verwondingen.

– personen van wie bekend is dat zij niet gevaccineerd zijn: dosis

tetanusimmunoglobuline en vaccinatie volgens het schema 0, 1 en 

6 maanden

– personen van wie bekend is dat zij geen volledige vaccinatie hebben

doorlopen: dosis tetanusimmunoglobuline en aanvullen van ontbre-

kende vaccinaties

– vermoedelijk gevaccineerde personen van ouder dan 20 jaar: dosis

tetanusvaccin, waarbij mannen geboren vóór 1936 en vrouwen

geboren vóór 1950 bovendien een dosis tetanusimmunoglobuline

krijgen

– volledig gevaccineerde personen bij wie de laatste vaccindosis

langer dan tien jaar geleden werd gegeven: dosis tetanusvaccin

– HIV-geïnfecteerden met een slechte immuunrespons na vaccinatie

en andere immuungecompromitteerden: dosis tetanusimmunoglobu-

line en vaccinatie volgens het schema 0, 1 en 6 maanden
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6.6 Infectieziekten met diarree 

In deze paragraaf worden onder andere de ziekten besproken die
worden veroorzaakt door het nuttigen van besmet of op andere
wijze verontreinigd voedsel en drank. Hoewel ze strikt genomen
niet in deze paragraaf thuishoren, wordt ook aandacht besteed
aan enkele chemische en toxische oorzaken van voedselvergifti-
ging die aanleiding kunnen geven tot dezelfde klachten en ver-
schijnselen als die door de veel frequenter voorkomende bacte-
riële besmettingen. Voor het onderscheid tussen de verschillende
voedselvergiftigingen is een nauwkeurige anamnese nodig. Ver-
giftigingen door chemische stoffen en reeds in het voedsel
gevormde bacteriële toxinen hebben in het algemeen een korte
incubatietijd (minuten tot uren na de verdachte maaltijd; zie
tabel 6.16). De maaltijd hoeft zich overigens niet door uiterlijk,
smaak of reuk te onderscheiden van normaal voedsel. De incu-
batietijd van bacteriële darminfecties is langer (dagen; zie tabel
6.17) doordat de bacteriën in de mens tijd nodig hebben voor
vestiging, vermeerdering en eventueel productie van toxinen.
In de anamnese moet worden gevraagd naar het vóórkomen van
dezelfde ziekteverschijnselen bij andere leden van het gezin of
disgenoten. Als dat het geval is, moet de plaatselijke GGD wor-
den gewaarschuwd voor nader epidemiologisch onderzoek. Dit
is van belang voor het opsporen van de bron en om herhalingen
te voorkomen. Het is uiterst belangrijk vragen te stellen over
plaats en duur van een eventueel verblijf in het buitenland en in
de tropen, waardoor de geraadpleegde arts de gedachten kan
richten op bepaalde ziekten die in de (sub)tropen frequenter
voorkomen dan in ons land (buiktyfus, dysenterie, giardiasis). 
De aan- of afwezigheid van macroscopisch bloed in de feces en
koorts of een normale lichaamstemperatuur geven een belang-
rijke richting aan het denken (figuur 6.9). Na het lichamelijk
onderzoek van de patiënten is laboratoriumonderzoek vaak

onmisbaar voor het bepalen van de etiologie. De diarree dient
macroscopisch geïnspecteerd te worden, waarbij gelet wordt op
consistentie, kleur, bijmenging van slijm, bloed en etter. In een
direct preparaat kan men Giardia en Entamoeba histolytica aan-
tonen. Een gram- of Giemsa-preparaat is nuttig, omdat men
hierin leukocyten, macrofagen en erytrocyten kan onderschei-
den, waardoor het bestaan van een ontsteking van het maag-
darmkanaal zeker wordt tegenover de mogelijkheid van bijvoor-
beeld diarree door snelle passage bij resorptiestoornissen of
gebruik van laxeermiddelen. Bewijzend voor een bepaalde etio-
logie zijn de resultaten van de kweek van de feces die men,
gericht op de vermoedelijke verwekker van enteritiden, dient
aan te vragen: Salmonellae, Shigellae, Yersiniae, Campylobac-
ter, eventueel Clostridium perfringens, Vibriones voor cholera,
bij zuigelingen enteropathogene Escherichiae coli en voor para-
sitaire verwekkers onderzoek op cysten. In speciale gevallen
kan moleculair-biologisch, serologisch en soms elektronenmi-
croscopisch onderzoek licht werpen op een virale etiologie
(onder andere rotavirus). Om pseudo-membraneuze colitis door
Clostridium difficile aan te tonen, wordt onderzoek op de toxine
uitgevoerd.
Bij koortsige, zeer zieke patiënten kweekt men ook het bloed en
de urine (salmonellosen, shigellosen).

Kernpunten

• Bij voedselvergiftigingen is een nauwkeurige anamnese
nodig.

• Inspectie van feces en laboratoriumonderzoek zijn essen-
tieel.
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bloed bij feces? bloed bij feces?

- shigellosis
- campylobacteriosis
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- malaria tropica
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- toxinen van
Staphylococcus aureus,
Bacillus cereus,
Clostridia

- giardiasis
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- geen antidiarrhoica
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zoeksschema bij

infectieuze diarree.



6.6.1 Voedselvergiftiging door chemische
verontreiniging 

Incubatietijd. Enkele minuten tot een half uur. 
Klinische verschijnselen. Vaak plotseling begin met misselijk-
heid, braken en pijn in de bovenbuik (verschijnselen van gastri-
tis), daarna diarree (tabel 6.16). 
Laboratoriumdiagnostiek. Chemisch onderzoek van eventueel
overgebleven genuttigd voedsel, keukenmateriaal en excreta. 
Therapie. Door de in het algemeen korte duur van de verschijn-
selen is zelden behandeling nodig. 
Complicaties. In het algemeen geen. 

6.6.2 Voedselvergiftiging door microbiële toxinen 

Oorzaken. Toxinen van stafylokokken, Clostridium perfringens,
Bacillus cereus en Clostridium botulinum. 
Besmetting. Via het voedsel dat de toxinen bevat. 
Incubatietijd. Zie tabel 6.17.
Klinische verschijnselen. De meest voorkomende voedselvergif-
tiging in deze groep wordt veroorzaakt door stafylokokken-ente-
rotoxinen. Dit zijn exotoxinen die in grote hoeveelheden gepro-
duceerd kunnen worden indien voedsel dat lang voor de maaltijd
wordt bereid, toevallig besmet is met stafylokokken, bijvoor-
beeld via de handen van een aan een steenpuist lijdende berei-
der, en daarna onoordeelkundig (onvoldoende gekoeld) wordt
bewaard zodat de stafylokokken zich sterk kunnen vermeerde-

ren. De toxinen zijn thermostabiel; opnieuw opwarmen en ver-
hitten voor het eten voorkomt de verschijnselen niet. 
Plotseling ontstaat een ernstig ziektegevoel met geeuwen,
speekselvloed, misselijkheid, pijn in de bovenbuik tot krampen
toe, spoedig gevolgd door hevig braken, soms gepaard met diar-
ree. De patiënten zien bleek, transpireren en tonen wel eens ken-
merken van een lichte shock met een snelle, weke pols en lage
bloeddruk. De buik is drukpijnlijk. De temperatuur is niet of
nauwelijks verhoogd. De duur van de verschijnselen is kort:
enkele uren tot een dag. Het massaal optreden van deze intoxi-
catie, kort na het deelnemen aan bijvoorbeeld een gezamenlijke
maaltijd, is indrukwekkend en vormt een aanwijzing voor deze
etiologie. 
De voedselvergiftigingen door Clostridium perfringens en
Bacillus cereus hebben ook ongeveer de bovenstaande ver-
schijnselen. Clostridium perfringens vormt, net als stafylokok-
ken, een thermostabiel enterotoxine. 
De voedselvergiftiging door de thermolabiele exotoxinen van
Clostridium botulinum wordt botulisme genoemd. De besmet-
ting van voedsel met sporen van deze micro-organismen is thans
zeldzaam door de verbeterde technologie van het inblikken van
voedingsmiddelen. Botulisme geeft geheel andere klinische ver-
schijnselen dan de bovengenoemde intoxicaties: een neurolo-
gisch ziektebeeld met lokalisatie in het verlengde merg: oog-
spierverlammingen, spraak- en slikstoornissen en vaak een
fataal verloop door ademhalingsverlamming. Diarree behoort
niet tot de kenmerken.
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Tabel 6.16 Enkele oorzaken van chemische voedselvergiftigingen en hun symptomen.

oorzaak voedsel waarin frequent aanwezig symptomen incubatietijd

toxische dierlijke en 

plantaardige producten

planktonsoorten schelpdieren in ernstige vormen paralysen, lichte vormen van 5-30 minuten, soms langer

krachteloosheid van spieren van armen, benen en 

nek, overgevoeligheid

falloïdine en andere paddestoelen hypoglykemie en convulsies, hevige buikpijn, 6-15 uur

alkaloïden (o.a. Amanita phalloides) dorst, braken en diarree

oxaalzuur rabarber (groene gedeelten) krampachtige pijnen 2-12 uur

chemicaliën

Na-monoglutamaat chineesrestaurantsyndroom doof gevoel in nek, armen en handen, hevige 20 minuten

(vnl. door Chinees voedsel) spierpijn o.a. in nek en schouders, palpitaties,

zweten

nicotinezuur vlees (o.a. gehakt) vasodilatatie (erytheem), jeuk 10-20 minuten

histamine vissen uit de familie der misselijkheid, buikkrampen, branderig gevoel 5-45 minuten

Scombridae (o.a. makreel, in de mond, hoofdpijn, hartkloppingen

tonijn, haring)

zware metalen

cadmium, koper, tin, zink voedsel/drank bewaard in misselijkheid, braken, krampen, diarree 5-15 minuten

pannen/ketels enz. gecoat met 

betreffende metaal
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Tabel 6.17 Belangrijke verwekkers van voedselvergiftigingen en darminfecties en hun symptomen.

oorzaak bron lokalisatie symptomen incubatietijd

Staphylococcus aureus voedsel, veel besmet door maag, dunne darm misselijkheid, braken, diarree, 2-4 uur

stafylokokken- dragers (neus) of gevoel van ernstig ziek zijn, soms

enterotoxine vanuit manifeste ondertemperatuur en 

(thermoresistent) stafylokokkenlaesies bloeddrukdaling

B.cereus komt zeer verspreid in de dunne darm misselijkheid, braken, diarree of 2-4 uur

natuur voor o.a. op planten buikkrampen 8-16 uur

(aardappelen, erwten, rijst)

toxine van Cl. vlees en vleesschotels dunne darm koliekachtige buikpijnen, diarree, 8-20 uur

perfringens (onvoldoende verhitting en zelden koorts, zelden braken

te trage afkoeling)

toxine van Cl. botulinum thuis geweckte, gezouten of botulisme, heesheid van de stem, 12-72 uur

(thermolabiel) gepekelde voedingsmiddelen, duizeligheid, dubbelzien, parese van

vis, worst andere hersen zenuwen, 50% sterfte 

door ademhalingsverlamming

toxine van Cl. difficile darmkolonisatie, selectie door (dunne darm) colon diarree, koorts, buikpijn; pseudo- > 4 dagen na 

antibiotica (clindamycine e.a.) membranen bij scopie begin antibiotica

E. coli (enterotoxisch) allerlei voedsel dunne darm waterdunne diarree (reizigersdiarree) �
1
2

� – 3 dagen

E. coli vlees dunne darm bloedingen, diarree, hemolytisch- �
1
2

� – 3 dagen

(enterohemorragisch) uremisch syndroom

Salmonellae vlees en vleeswaren en veelal dunne darm, soms misselijkheid, buikkrampen, braken 8-48 uur

secundair besmette andere ook dikke darm en diarree, koorts

voedingsmiddelen

Shigellae besmette haarden, voedsel eerst dunne, daarna acute koorts, tenesmi, diarree met 1-7 dagen

en water dikke darm bloed, slijm en etter, soms alleen 

wat brijige ontlasting

Campylobacter jejuni kippenvlees en vleeswaren dunne darm en misselijkheid, buikkrampen, koorts, 2-4 dagen

(drinkwater) dikke darm hoofdpijn, diarree soms met 

bloedbijmenging

Vibrio cholerae via water en voedsel dunne darm braken, rijstwaterdiarree 1-5 dagen

(ook mildere vormen)

Yersinia enterocolitica rauw en onvoldoende verhit ileocaecale streek buikpijn, niet zelden rechtsonder 3-7 dagen

varkensvlees (DD acute appendicitis), ‘infiltraat’

berustend op acute ileitis terminalis,

lymfadenitis

Giardia lamblia voedsel (drinkwater) dunne darm brijige ontlasting, bovenbuikklachten, ca. 14 dagen

fecaal/oraal soms vetdiarree

Cryptosporidium onbekend, contact met dunne darm enteritis met slijm, lichte koorts, bij 3-7 dagen

landbouwhuisdieren, aids zeer hevig en hardnekkig

drink- en zwemwater

Entamoeba histolytica fecaal-oraal dikke darm bloederige diarree met slijm

virussen fecaal-oraal dunne en dikke darm diarree, koorts, braken 24-48 uur



6.6.3 Voedselinfecties door bacteriën 

Ziekten in deze groep, veroorzaakt door met voedsel en drank
opgenomen bacteriën, worden meestal geen voedselvergiftigin-
gen genoemd, maar aangeduid met voedselinfectie, gastritis of
(gastro-)enteritis, naar het klinische beeld, of met namen die
afgeleid zijn van het oorzakelijke micro-organisme (bijvoor-
beeld salmonellose). In deze paragraaf worden eveneens enkele
ziekten besproken die klinisch verlopen onder het beeld van een
enteritis, ook berusten op fecaal-orale besmetting, niet altijd via
voedingsmiddelen worden verkregen maar vooral ook door
direct contact: shigellose en cholera, enteritis door virussen. 
In tabel 6.17 is een overzicht opgenomen van de differentiële
diagnostiek van darminfecties.

Salmonella-enteritis 
Verwekker. Veel soorten Salmonellae, ingedeeld in groepen aan-
geduid met hoofdletters: groep B, groep C enzovoort, en onder-
verdeeld in ruim 2000 serotypen. Sommige serotypen zijn
pathogeen voor zowel mens als dier. 
Besmetting. Via voedsel, in mindere mate via water. Patiënten
met hypochloorhydrie worden gemakkelijker besmet. 
Epidemiologie. Salmonella-infecties die worden veroorzaakt
door andere Salmonellae dan S. typhi en paratyphi worden vaak
aangeduid als ‘andere’ salmonellosen, omdat het ziektebeeld van
deze infecties milder verloopt dan buiktyfus en zelden gepaard
gaat met bacteriëmie. ‘Andere’ salmonellosen doen zich voorna-
melijk voor als voedselvergiftigingen (zie tabel 6.17). Het
belangrijkste type in Nederland is momenteel Salmonella typhi-
murium met een sterke stijging van het aandeel van Salmonella
enteritidis (voornamelijk door gebruik van onvoldoende verhitte
eiproducten, bijvoorbeeld bavarois). Vertegenwoordigers van het
geslacht Salmonella komen zeer verspreid in de dierenwereld
voor. Voor de mens is besmet vlees en vleeswaar de belangrijk-
ste infectiebron. Salmonellae kunnen bij praktisch elke diersoort
(bijvoorbeeld hond, kat, pluimvee, andere vogels, reptielen en
insecten) worden aangetroffen. Ook kunnen talloze producten
secundair worden besmet: plantaardige (katoenschroot, kopra)
en dierlijke voederproducten (vismeel, diermeel, beendermeel;
voornamelijk voor varkens, kalveren en pluimvee) worden door
onder andere knaagdieren verontreinigd. Deze voedergrondstof-
fen zorgen op hun beurt weer voor – veelal symptoomloze – dra-
gers onder slachtdieren en pluimvee. In een beperkt aantal geval-
len ontstaat besmetting via manueel contact (onder andere bij
zuigelingen). De bacterie-uitscheider speelt bij het totstandko-
men van de infectie bij de mens een beperkte rol. Het bacterie-
dragerschap is veelal van beperkte duur. De meeste infecties zijn
gezinsinfecties of zijn terug te voeren op het buiten het gezin nut-
tigen van een gemeenschappelijke maaltijd. 

Kernpunt

• De meest voorkomende voedselvergiftiging wordt veroor-
zaakt door stafylokokkenenterotoxinen.

Incubatietijd. Acht uur tot twee dagen. 
Klinische verschijnselen. Meestal een acuut begin met buik-
krampen en frequente diarree, spoedig gevolgd door ziektege-
voel, rillerigheid en temperatuurverhoging die wel kan oplopen
tot 39-40ºC. De beginfase gaat nogal eens gepaard met misse-
lijkheid en braken: een gastro-enteritis. De diarree is vaak groen
van kleur, kan slijm bevatten en is soms bloedig tot zeer bloedig
doordat ook het colon in het ziekteproces is betrokken (entero-
colitis). Bij onderzoek in deze fase maakt de patiënt een zieke
indruk en heeft hij bij palpatie van de buik diffuus drukpijn,
vaak wat meer uitgesproken linksonder. Slijmvliezen en huid
kunnen uitgedroogd zijn. Spoedig nemen de frequentie en de
pijnlijkheid van de diarree af; de feces krijgen een brijachtige
consistentie. De temperatuur daalt in drie tot vijf dagen tot de
norm. Nu en dan gaat deze acute salmonellose gepaard met sep-
tische verschijnselen: de pols is dan snel en week, de tensie laag,
de milt kan palpabel zijn en bij uitzondering zijn bij inspectie
van de huid zelfs roseolen te vinden. De ziekte kan fataal verlo-
pen door de soms extreme uitdroging, vooral bij zuigelingen en
ouderen. 
Laboratoriumdiagnostiek. Salmonellae zijn te kweken uit de
feces; soms ook uit het bloed en de urine. 
Therapie. Dieet en streven naar herstel van de water- en zout-
huishouding langs orale weg zijn meestal voldoende. Dit is
mogelijk met behulp van zogenoemde orale rehydratievloeistof
(ORS) (tabel 6.18). Bij hevig brakende en bij zeer zieke patiën-
ten is men aangewezen op intraveneuze infusen. Bij hinderlijke
diarree mag loperamide alleen bij diarree zonder bloed en zon-
der koorts worden gebruikt (dosering 4-8 capsules à 2 mg per
dag gedurende maximaal twee dagen). Antibiotica hebben geen
invloed op de duur van de verschijnselen en verlengen mogelijk
de periode van bacterie-uitscheiding na genezing. Bij zeer zieke
patiënten, die een sepsis (lijken te) hebben, wordt amoxicilline
(50-100 mg per kg lichaamsgewicht bij kinderen, 4 g bij vol-
wassenen) i.v. toegediend of ciprofloxacine (2 dd 400 mg i.v. bij
volwassenen). 

Complicaties. Extreme uitdroging en shock door water- en zout-
verlies. Septische strooihaarden: osteomyelitis, meningitis,
endocarditis, long. Na genezing kan een patiënt bacteriedrager
worden (meestal niet langer dan drie tot zes maanden). Een
gecompliceerd en atypisch verloop wordt gezien bij patiënten
met een verminderde cellulaire immuniteit. 
Preventie. Gezien de sterke besmettingsgraad van een groot deel
van onze varkens en ons pluimvee is bestrijding van salmonel-

Tabel 6.18 Samenstelling ORS.

– NaCl 3,5 g

– NaHCO3 2,5 g

of

– Na-citraat 2,9 g

– KCl 1,5 g

– glucose 20 g

– Aqua ad 1 l
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lose aan de bron een zeer complex vraagstuk. Voorlopig zal het
zwaartepunt van de preventie moeten liggen op een goede voor-
lichting van de consument (‘eet geen rauw vlees’), op een zorg-
vuldige behandeling en koeling van vlees en goede desinfectie
in slagerijen, waardoor veel ziektegevallen kunnen worden
voorkomen. De uiteindelijke preventie ligt in het produceren
van Salmonella-vrij vlees. 

Febris typhoidea (buiktyfus, tyfoïd), paratyfus A, B en C 
Verwekker. Salmonella typhi (uit Salmonella groep D) en som-
mige paratyfusbacteriën zoals Salmonella paratyphi A, Salmo-
nella paratyphi B (S. schottmulleri), Salmonella paratyphi C
(S. hirschfeldii). 
Besmetting. Via voedsel en drank besmet door een bacillendra-
ger of patiënt. S .typhi en S. paratyphi zijn uitsluitend pathogeen
voor de mens. Patiënten met hypochloorhydrie worden gemak-
kelijker geïnfecteerd. 
Epidemiologie. Buiktyfus door Salmonella typhi en Salmonella
paratyphi A, B en C komt uitsluitend voor bij de mens. Voedsel
of water wordt via de handen met feces en/of urine besmet.
Soms kan de ziekte ook door direct contact worden overgedra-
gen.
Verfijning van de epidemiologie is mogelijk door faagtypering
van stammen van Salmonella typhi. Hierdoor kunnen bepaalde
gevallen met meer waarschijnlijkheid op één bron worden terug-
gevoerd. 
Autochtone febris typhoidea (en dit geldt ook voor paratyfus B)
is een zeldzame ziekte geworden, voornamelijk doordat in
Nederland een goede sanitaire infrastructuur is opgebouwd met
toezicht op de kwaliteit van voedingsmiddelen en verplichte
pasteurisatie van melk. De meeste buiktyfusgevallen in Neder-
land worden thans verkregen tijdens verblijf in (sub)tropische
gebieden waar febris typhoidea door het ontbreken van een ade-
quate sanitaire infrastructuur een nog veelvoorkomende ziekte is. 
Incubatietijd. Tien tot veertien dagen, maximaal drie weken. 
Klinische verschijnselen. Het begin is sluipend met geleidelijk
toenemende rillerigheid, hoofdpijn, vage spier- en gewrichts-
klachten en slechte eetlust (‘griepachtig’). Klachten van de buik
zijn ongewoon: soms is er wat diarree, soms vanaf het begin
obstipatie. Vaak kucht de patiënt wat alsof hij een infectie van
de bovenste luchtwegen heeft. De temperatuur stijgt geleidelijk
in deze eerste dagen, en kan ten slotte 39-40ºC bereiken (figuur

6.10). De koorts blijft voortduren en vormt een continuüm. De
patiënt is in dit stadium geobstipeerd. In dit stadium is de ziek-
te betrekkelijk gemakkelijk te herkennen. De patiënt maakt een
matte, wat suffe indruk; soms echter is hij juist onrustig en ijlt
hij (koortsdelier). Het is van groot belang te informeren naar het
verblijfsoord in de laatste vakantie en het tijdstip van terugkeer
uit dat land. 
De huid voelt warm en droog aan; de turgor is verlaagd. De tong
wordt trillend uitgestoken en is bedekt met een droog beslag. De
pols is opvallend langzaam in verhouding tot de temperatuur
(relatieve bradycardie). De tensie kan laag zijn. Er is enige wel-
ving van de onderbuik, meestal zonder veel drukpijn. Vaak is er
een vergroting van de milt, die meestal palpabel wordt. De kli-
nische diagnose staat vrijwel vast indien roseolae worden
gevonden: 2-4 mm kleine roze, wegdrukbare maculae op de
huid van de buik, de onderste helft van de borst, de bovenbenen
of de rug-lendenstreek. Ze zijn soms zeer spaarzaam aanwezig
en moeten bij goede belichting worden gezocht (figuur 6.11).
Bij niet herkennen of behandelen van deze ziekte blijft de koorts
ongeveer veertien dagen een continuüm, waarna een geleidelij-
ke daling van de temperatuur optreedt. De ziekte neigt tot reci-
dieven.

De verschijnselen berusten op een vermeerdering van de bin-
nengedrongen Salmonella typhi in het lymfatische weefsel van
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Figuur 6.10 Koortscurve bij buiktyfus.

Figuur 6.11 De subtiele roseolae bij buiktyfus.



de dunne darm tijdens de incubatietijd. In het begin van de ziek-
te bereiken de Salmonellae via de lymfe en de ductus thoracicus
de bloedbaan: er ontstaat een sepsis. Aan het einde van de eer-
ste en tijdens de tweede ziekteweek prolifereren de Salmonellae
in de macrofagen van lever en milt en in de plaques van Peyer,
met ulceratie van het dunnedarmslijmvlies. Septische recidieven
zijn te verklaren doordat bacteriën die niet door de macrofagen
worden gedood, weer in het bloed terechtkomen. Uiteindelijk
ontwikkelt zich een zodanige T-celimmuniteit dat macrofagen
worden geactiveerd die de bacteriën doden.
Laboratoriumdiagnostiek. Klassiek is de leukopenie met links-
verschuiving en aneosinofilie; soms een relatieve lymfocytose
en ook leukocytose komt voor. De bezinkingssnelheid is licht
verhoogd: 20-40 mm. Salmonella typhi is te kweken uit bloed,
beenmerg, duodenaal vocht, feces en urine. De beenmergkweek
is zinvol bij patiënten die reeds een (inadequate) antibiotische
behandeling kregen. Het onderzoek naar antistoffen heeft geen
waarde. 
Therapie. Eerste keus is thans ciprofloxacine 2 dd 500 mg per
os (eventueel initieel intraveneus 2 dd 400 mg). Alternatieven:
amoxicilline 6 g i.v. per dag of co-trimoxazol 2 dd 2 ampul-
len/tabletten van 80 mg trimethoprim en 400 mg sulfamethoxa-
zol. 
Complicaties. Darmbloeding (behandelen met bloedtrans-
fusies), perforatie (chirurgisch behandelen), veneuze trombose,
osteomyelitis, mycotisch aneurysma. Sommige patiënten
worden tijdelijk of permanent bacteriedrager. De feces blijven
dan positief voor S. typhi en soms ook de urine. Een belangrij-
ke haard voor dragerschap is de galblaas. De behandeling
hiervan is specialistisch (langdurig antibiotisch, soms chirur-
gisch). 
Preventie. Voor sommige reizigers naar (sub)tropische gebieden
is vaccinatie tegen febris typhoidea aan te bevelen. Vaccinatie
kan geschieden met een parenteraal (twee injecties met onge-
veer een maand tussentijd) of een levend verzwakt tyfusvaccin
(oraal, driemaal met steeds één dag tussentijd). De bescher-
mingsgraad van beide vaccins is 70 tot 80%. Revaccinatie na
ongeveer drie jaar. 

Brucellose (ziekte van Bang of febris undulans; maltakoorts) 
Verwekker. Brucella (verschillende typen, onder andere Brucel-
la abortus, Brucella melitensis en Brucella suis). 
Besmetting. Het is een zoönose; de mens loopt de infectie op
door het drinken van besmette melk(producten) en door direct
contact met geïnfecteerde dieren. Het is meestal een import-
ziekte. 
Epidemiologie. De (zeldzame) gevallen van febris undulans
komen vooral voor bij dierenartsen, abattoir- en laboratorium-
personeel. In een enkel geval ontstaat besmetting van de mens
door consumptie van rauwe melk, room of kaas (praktisch altijd
in het buitenland). Bij geïnfecteerde koeien ontstaat spontane
abortus. Grote aantallen Brucellae zijn te vinden in de placenta,
in geaborteerde foeten, in vaginaal secreet en in urine en melk
van geïnfecteerde dieren. De mens is niet besmettelijk en er is
nimmer bewezen dat infectie bij zwangere vrouwen leidt tot
abortus. De eradicatie van brucellosis onder het vee in Neder-
land is praktisch voltooid. 
Incubatietijd. Vijf dagen tot drie weken, soms langer. 

Klinische verschijnselen. Het begin kan acuut zijn met koorts,
koude rillingen, sterk transpireren en algemene klachten met
spierpijnen. De ziekte kan ook geleidelijk beginnen en lijkt dan
op tyfoïd. De temperatuurverhoging, die een hoog continuüm
kan zijn of onregelmatig is, duurt tien tot veertien dagen en daalt
dan spontaan. Tijdens de koortsperiode kunnen lever, milt en
lymfeklieren vergroot palpabel worden. Na een aantal dagen
normale temperatuur kan opnieuw een koortsperiode optreden
en dit herhaalt zich nog een aantal malen (febris undulans). 
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Intermezzo 6.5 

Een patiënte met koorts na
een bezoek aan Indonesië 
Een 65-jarige vrouw bezoekt Indonesië. Bij
een vorige gelegenheid, ruim drie jaar gele-

den, heeft zij een orale tyfusvaccinatie en een DTP-booster
gekregen. Als kind heeft zij geelzucht gehad en ze hoefde
dus niet tegen hepatitis A te worden ingeënt. Ze slikt mala-
riaprofylaxe. Wegens een hiatushernia met reflux gebruikt ze
een protonpompremmer.
Twee weken na terugkeer in Nederland wordt de patiënte
geleidelijk aan ziek. Zij hoest wat en heeft een dag wat diar-
ree. De temperatuur loopt in enkele dagen op tot 39°C. Zij
reageert wat afwezig en klaagt over een opgezette buik. Zij
is geobstipeerd. De huisarts denkt aanvankelijk aan een
bronchitis, maar vertrouwt het niet en stuurt haar in voor
opname.
Bij lichamelijk onderzoek is de patiënte wat bradyfreen,
matig ziek. De temperatuur is 39,8°C, de pols is 78/min.
regulair. De bloeddruk is 130/80 mmHg, de CVD R-4. Ze
heeft een beslagen tong. De buik is opgezet met weinig
peristaltiek. De lever is palpabel en de milt lijkt percutoir
vergroot, maar is niet te voelen.
De superviserende internist onderzoekt de patiënte bij dag-
licht en wijst de coassistent en de zaalarts op de vage roze
vlekjes die vooral op de buik te zien zijn.
In het laboratorium is er een leukopenie 3,2 × 109/l, een
granulopenie (46%) met 10% staven en 44% lymfo’s. In een
door de machine gelezen differentiatie worden geen eo’s
gezien (10.000 cellen geteld). Er is een lichte trombopenie
(110 × 109/l).
De ervaren internist zal zonder veel moeite de diagnose
buiktyfus stellen op grond van de volgende gegevens:
– verblijf in een hoogendemisch land;
– het slikken van een protonpompremmer: de hypochloor-

hydrie maakt iemand buitengewoon vatbaar voor een Sal-
monella-infectie doordat de maagzuurbarrière ontbreekt;

– het beeld is klassiek: bronchitis, initiële diarree gevolgd
door obstipatie, de geleidelijk oplopende temperatuur,
uitmondend in een febris continua en de bradyfrene toe-
stand. Voorts de kenmerkende relatieve bradycardie, de
‘tyfustong’, de opgezette buik en de vergrote lever en
milt. De roseolen die door de onervaren onderzoeker wor-
den gemist en het kenmerkende laboratoriumonderzoek
maken het klinische beeld rond. 



Laboratoriumdiagnostiek. In het acute stadium is het micro-
organisme soms uit het bloed te kweken. De agglutinatiereactie
wordt positief. Ook een complementbindingsreactie is in latere
stadia positief. 
Therapie. Doxycycline 200 mg per dag per os gedurende drie
weken, gecombineerd met 1 g streptomycine i.m. per dag (dose-
ring streptomycine aanpassen aan lichaamsgewicht en nierfunc-
tie). 
Complicaties. Spondylitis, artritis, zelden meningitis en endo-
carditis. 

Shigellose (bacillaire dysenterie) 
Verwekker. Shigella. Men onderscheidt vier species: S. dysente-
riae (12 serotypen), S. flexneri (8 serotypen), S. boydii (18 sero-
typen) en S. sonnei (1 serotype). Vooral dit laatste serotype ver-
oorzaakt in Nederland kleine epidemieën van ziektegevallen,
bijvoorbeeld in kindertehuizen. De andere ziet men meer als
importziekte, vooral bij kinderen van buitenlandse werknemers
na bezoek aan het land van oorsprong. 
Besmetting. Vrijwel altijd van mens op mens via de fecaal-orale
weg, hoewel ook indirecte besmetting via voedsel mogelijk is.
De infectie kan ook via oro-anaal sekseel contact worden over-
gedragen.
Epidemiologie. Deze sterk infectieuze ziekte kan zich vooral
onder kleuters en bij een laag hygiënisch niveau (onder andere
kamperen) snel verbreiden. Overdracht via handen en verontrei-
nigde deurknoppen van toiletten, handdoeken en dergelijke
speelt een grotere rol dan de verbreiding via voedsel. Toch zal
men bij de bestrijding ook het gebruik van onder andere rauwe
groenten en ongekookte melk afraden. Bij een explosie komt een
groot aantal symptoomloze dragers voor die voor de verbreiding
van betekenis zijn. Opsporing daarvan kan daarom gewenst zijn. 
Incubatietijd. Een tot drie dagen, soms tot zeven dagen. 
Klinische verschijnselen. Ongeveer gelijk aan die van de enteri-
tische vorm van de salmonellosen, met als verschil dat koorts en
ziektegevoel vaak korte tijd aan de buikkrampen en diarree
voorafgaan. De oppervlakkige ontsteking is vooral gelokali-
seerd in het colon. De diarree is bruin van kleur en kan met slijm
en bloed gemengd zijn. Shigella dysenteriae veroorzaakt vaak
een ernstiger ziektebeeld. 
Laboratoriumdiagnostiek. Shigellae zijn te kweken uit de feces,
soms uit het bloed. 
Therapie. Meestal niet nodig, in ernstige gevallen ciprofloxaci-
ne 2 dd 500 mg per os. Er komt vrij veel resistentie voor onder
Shigella sp.; dit maakt andere therapieën zoals co-trimoxazol
minder bruikbaar. Daarnaast vochthuishouding regelen (zie bij
therapie van Salmonella-enteritis). 
Complicaties. Uitdroging. Zelden hemolytisch-uremisch syn-
droom, reactieve artritis. 
Preventie. De belangrijkste factor bij de preventie is een rigou-
reuze algemene hygiëne (handhygiëne!), niet alleen van perso-
nen, maar ook in toiletten en keukens. 

Yersinia-infectie 
Verwekker. Yersinia enterocolitica. Een aantal typen, in Neder-
land voornamelijk type 3 en 9. 
Besmetting. Via de tractus digestivus. Patiënten met ijzerstape-
ling hebben een grotere kans op ernstige yersiniose. 
Epidemiologie. Yersiniose is voor de mens een zoönose die hem
via vlees, rauwe melk en ander voedsel bereikt. 
Incubatietijd. Drie tot zeven dagen. 
Klinische verschijnselen. Een enteritis met diarree die enige
dagen tot enige weken kan duren. Ze kan gepaard gaan met dif-
fuse buikpijn, maar ook met pijn rechtsonder in de buik, zodat
een appendicitis wordt gediagnosticeerd. Bij operatie blijkt dan
dat de appendix niet ontstoken is, maar worden een terminale
ileitis en een lymfadenitis van de mesenteriale klieren gevon-
den. Ongeveer 30% van de patiënten met enteritis heeft tempe-
ratuurverhoging. Ook meer geprotraheerde beelden met abces-
vorming of febris e causa ignota komen voor. 
Laboratoriumdiagnostiek. Yersiniae zijn te kweken uit de feces;
de kweken van bloed en pus blijven meestal negatief. Bepaling
van antistoffen kan worden verricht in gespecialiseerde labora-
toria. Ook immunofluorescentie op weefsel levert soms de dia-
gnose op. 
Therapie. De fluorochinolonen (bijvoorbeeld ciprofloxacine 
2 dd 500 mg) lijken de meest effectieve therapeutica. Doxycy-
cline 200 mg startdosis, gevolgd door 100 mg per os per dag, is
een alternatief. 
Complicaties. Zelden sepsis en orgaanlokalisaties met ettervor-
ming; reactieve artritis. 
Preventie. Preventie bestaat uit goede verhitting van vlees en
zorgvuldige hygiëne in de keuken. 

Campylobacter-infectie 
Verwekker. Campylobacter jejuni.
Besmetting. Via de tractus digestivus, vooral door het manipule-
ren en gebruik van rauw of onvoldoende verhit kippenvlees en
contact met jonge huisdieren. 
Epidemiologie. Infectie met Campylobacter jejuni komt in
Nederland frequent voor: infecties met Campylobacter zijn
thans de meest voorkomende voedselbesmettingen. Pluimvee is
vrijwel altijd besmet. 
Incubatietijd. Ongeveer twee tot vier dagen.
Klinische verschijnselen. De ziekte begint acuut met koorts tot
39-40ºC, algemene klachten met hoofdpijn en soms verward-
heid. Na enige dagen volgen buikkrampen, misselijkheid en
diarree. De feces zijn waterdun, slijmerig, stinkend en in onge-
veer de helft van de gevallen bloederig, vooral als het colon in
het ziekteproces is betrokken. Dit ziektebeeld lijkt dus op een
shigellose. Bij een derde van de patiënten verloopt de infectie
vanaf het begin als een enteritis, zonder dat er koorts aan voor-
afgaat, en komt dan meer overeen met de enteritische vorm van
salmonellosen. De duur van de verschijnselen kan variëren van
enige dagen tot wel 3 à 6 weken. 
Laboratoriumdiagnostiek. Campylobacter spp., een gramnega-
tief krom staafje, stelt speciale eisen aan de cultuurmedia en is
te kweken uit de feces, soms uit het bloed. 
Therapie. Regeling van de vochthuishouding en dieet. Ernstige
vormen behandelen met antibiotica: erytromycine 2 g per os per
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dag (30 mg per kg lichaamsgewicht bij kinderen). Ook de fluor-
ochinolonen zijn effectief (cave resistentie). 
Complicaties. Uitdroging, zelden sepsis, reactieve artritis en
ziekte van Guillain-Barré. 
Preventie. Preventie bestaat uit het zorgvuldig omgaan met
mogelijk besmet vlees (rauw en bereid vlees gescheiden hou-
den) en voldoende verhitten van vlees (vooral kip) voor con-
sumptie. 

Enterotoxinevormende Escherichia coli-darminfectie 
Verwekker. Enterotoxische E. coli-typen produceren een ther-
molabiele en/of een thermostabiele exotoxine die een secretori-
sche diarree verwekt door een mechanisme dat te vergelijken is
met dat van de toxine van V. cholerae (zie onder Cholera). 
Besmetting. Door een relatief grote dosis E. coli in voedsel en
drank, met andere woorden via fecaal-orale besmetting. 
Epidemiologie. Ons inzicht in het vóórkomen in Nederland van
door enterotoxische E. coli verwekte darmziekten is zeer
beperkt. Het is een veelvuldig voorkomende infectie bij wester-
se reizigers naar tropische en subtropische gebieden. 
Incubatietijd. 12-72 uur. 
Klinische verschijnselen. De enterotoxineproducerende colity-
pen zijn de voornaamste verwekkers van ‘reizigersdiarree’: het
plotseling ontstaan van diarree, waterdun zonder bloed, met wat
buikkrampen en zonder of met geringe temperatuurverhoging
bij bezoekers uit West-Europa en Amerika van landen in sub-
tropische en tropische gebieden. De duur van het syndroom is
meestal kort: één tot drie dagen. Zelden is het ziektebeeld
ernstig; het gaat gepaard met misselijkheid, braken en uitdro-
ging. 
Laboratoriumdiagnostiek. In Nederland is het slechts in een
enkel gespecialiseerd laboratorium mogelijk E.coli te typeren en
na te gaan of er sprake is van enterotoxineproductie. 
Therapie. Regeling van de vochthuishouding per os is meestal
voldoende (zie onder Salmonella-enteritis). 
Complicaties. Zelden extreme uitdroging.

Overige Escherichia coli-darminfecties 
Verwekker. Enteropathogene E. coli-typen zijn invasief en kun-
nen ontstekingsverschijnselen veroorzaken van het slijmvlies
van de dunne en de dikke darm. Een speciale vorm is de entero-
hemorragische E. coli, waarbij bloederige diarree optreedt en
waarbij het hemolytisch-uremisch syndroom kan ontstaan.
Besmetting. Fecaal-oraal (zie Epidemiologie). 
Epidemiologie. Ons inzicht in het vóórkomen in Nederland van
door enterotoxische, invasieve of ‘enteropathogene’ stammen
van E. coli verwekte darmziekten is zeer beperkt. Naast autoch-
tone – in Nederland geacquireerde – gevallen zullen veel
besmettingen – voornamelijk bij volwassenen – tijdens verblijf
in het buitenland worden verkregen (‘reizigersdiarree’). 
Berucht zijn epidemietjes van gastro-enteritis door E. coli op
zuigelingenafdelingen van ziekenhuizen en in crèches. Bij deze
fecaal-orale besmettingen speelt de gecontamineerde hand van
de verzorgenden vaak een grote rol. Epidemietjes van diarree op
afdelingen van pasgeborenen deden zich in de jaren veertig en
vijftig van de vorige eeuw voor. Thans is dit zeldzaam. Epide-
mieën door besmet voedsel en drinkwater moeten in Nederland

(waarschijnlijk) als zeer zeldzaam worden beschouwd. Van de
enterohemorragische E. coli-infecties zijn epidemietjes beschre-
ven bij kinderen en in verpleeg- in verzorgingshuizen; er is een
relatie met rundvlees (‘hamburgerziekte’). 
Incubatietijd. 12-72 uur. 
Klinische verschijnselen. De enteropathogene, vaak invasieve E.
coli-typen verwekken een meer op dysenterie lijkend ziekte-
beeld, waarbij de ontsteking van de dikke darm aanleiding kan
geven tot hoge koorts en diarree met slijm- en bloedbijmenging. 
Laboratoriumdiagnostiek. In Nederland is het slechts in enkele
gespecialiseerde laboratoria mogelijk E.coli te typeren en na te
gaan of er sprake is van enterotoxineproducerende of enteropa-
thogene typen. De indicatie voor een dergelijk uitgebreid onder-
zoek bestaat alleen bij ophoping van ziekten met diarree in
bepaalde patiënten- of bevolkingsgroepen en na uitsluiten van
andere bacteriële, parasitaire en virale oorzaken. 
Therapie. Regeling van de vochthuishouding per os is meestal
voldoende (zie onder Salmonella-enteritis). 
Complicaties. Soms leidt de diarree tot extreme uitdroging. Bij
infectie door enterohemorragische E. coli kan bloedverlies
voorkomen; bij kinderen ontstaat soms het hemolytisch-ure-
misch syndroom. 
Preventie. Naast een goede hygiënische voedselbereiding
bestaat de preventie vooral uit scrupuleuze hygiëne bij de ver-
zorging van zuigelingen en kleuters, zoals het zorgvuldig han-
den wassen, het verstrekken van bacteriologisch betrouwbare
flesvoeding, flessen en spenen, en een nauwgezette algemene
hygiëne in verblijfs- en werkruimten. 

Cholera 
Verwekker. Vibrio eltor en Vibrio cholerae.
Besmetting. Via drank en voedsel; soms ook direct van mens op
mens. 
Incubatietijd. Eén tot vijf dagen.
Epidemiologie. De ziekte wordt hier genoemd omdat ze betrok-
ken moet worden in de differentiële diagnose van patiënten met
diarree die uit de tropen afkomstig zijn. Incidentele importge-
vallen komen voor in geheel Europa, waaronder Nederland. De
epidemiologie van cholera is in wezen dezelfde als die van de
andere, reeds besproken ziekten die door water en voedsel op de
mens kunnen worden overgedragen. Cholera verspreidt zich in
epidemieën die doorgaans grote delen van de wereld omvatten
(pandemieën). De ziekte begint zeer acuut met braken, hevige,
voortdurende, waterige diarree (van bruin tot licht bruingrijs van
kleur, rijstwaterachtig), snelle uitdroging en shock. Buikkram-
pen en belangrijke temperatuurverhoging behoren niet tot het
ziektebeeld.
De waterdunne (‘rijstwaterdiarree’), bijna met plasma isotone
diarree wordt veroorzaakt door een exotoxine die door de
vibrionen wordt geproduceerd. Zoals besproken, veroorzaakt
deze toxine een toename van cyclisch AMP intracellulair in de
epitheelcellen van de dunne darm. Daardoor wordt de NaCl-re-
sorptie geremd en de actieve Cl-uitscheiding naar het lumen van
de dunne darm gestimuleerd, in een mate die resorptie in de
dikke darm te boven gaat. Dit veroorzaakt de kenmerkende
‘rijstwaterdiarree’. Deze hevige, vaak dodelijke vorm zal niet
snel worden miskend, maar ook lichter verlopende enteritiden,
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te vergelijken met salmonellosen en shigellosen, kunnen door
choleravibrionen worden veroorzaakt. Bij deze patiënten dient
men de diagnose cholera dus niet a priori te verwerpen indien de
klassieke rijstwaterdiarree niet wordt gezien. 
Laboratoriumdiagnostiek. Vibrionen (iets gekromde, gramnega-
tieve staven) zijn te vinden in het grampreparaat van braaksel en
feces; ze zijn te kweken uit de feces. 
Therapie. Een snel infuus van fysiologisch zout, aangevuld met
kalium en bicarbonaat, leidt in enige uren tot verbetering van de
klinische toestand. Als antibiotica worden tetracyclineprepara-
ten gegeven. Patiënten met minder ernstige verschijnselen kan
men oraal rehydreren (zie Salmonella-enteritis). De orale rehy-
dratievloeistof heeft een ware ommekeer gebracht in de slechte
prognose die cholera in tropische landen had. Het principe van
de behandeling is dat gebruik wordt gemaakt van het door glu-
cose gefaciliteerde transport van natrium en water (dit trans-
portmechanisme wordt niet door de infectie aangetast). 
Complicaties. Zie hiervoor. 
Preventie. Een goede sanitaire infrastructuur is het beste wapen
in de strijd tegen cholera. De thans ter beschikking staande vac-
cins tegen cholera hebben nauwelijks waarde: ze beschermen
slechts een klein deel van de geïmmuniseerden gedurende korte
tijd (slechts enkele maanden). Bijzonder belangrijk voor de ver-
spreiding van de ziekte is het aantal symptoomloze dragers van
choleravibrionen, met name van de eltor-variëteit. Vaccinatie
voorkomt het dragerschap niet. 

Enteritis door virussen 
Verwekker. Rotavirus, Noro-virus en andere ‘kleine ronde’
virussen, adeno- en enterovirussen.
Besmetting. Fecaal-oraal, ook via de voeding. 
Epidemiologie. Het verband tussen het in de ontlasting vinden
van de genoemde virussen en de ziekteverschijnselen bij de
patiënt blijkt in de praktijk vaak moeilijk te bewijzen. Voor het
rotavirus, de adenovirussen type 40 en 41 en het Noro-virus is
dit inmiddels overtuigend aangetoond. Rotavirusinfecties
komen vooral voor bij zuigelingen en jonge kleuters, vooral in
de winter. Norolk-virusinfecties komen in alle leeftijdsgroepen
voor. Men kan ze aantreffen in situaties waarin de fecale hygiëne
beperkt is. 
Incubatietijd. Afhankelijk van het virus meestal één tot vier
dagen. 
Klinische verschijnselen. Een acute ziekte met kortdurende
koorts, braken en enkele dagen diarree. Bij zuigelingen soms
zeer waterige diarree zonder koorts. 
Laboratoriumdiagnostiek. Kweken van feces en keeluitstrijk.
Men neemt tweemaal een bloedmonster af voor het aantonen
van een toename van antistoffen (ELISA; eerste en derde ziek-
teweek). 
Complicaties. Uitdroging. 
Preventie. Ook hier bestaat de beste preventie uit een goede per-
soonlijke hygiëne (handen wassen!) en een goede hygiëne van
de omgeving. 

6.7 Infectieziekten met exanthemen 

Een aantal infectieziekten gaat gepaard met uitslag van de huid
(exantheem); wanneer de uitslag zich op de slijmvliezen mani-
festeert, noemt men het enantheem. Dergelijke huidaandoenin-
gen kunnen ook manifestaties zijn van intoxicaties en overge-
voeligheidsreacties en deze moeten steeds in de differentiële
diagnose worden betrokken. Bij het opnemen van de anamnese
moet daarom aandacht worden besteed aan mogelijke contacten
met infectieuze patiënten, aan het gebruik van geneesmiddelen
en aan expositie aan toxische stoffen en allergenen. Belangrijk
is een nauwkeurige anamnese wat betreft duur en aard van de
prodromale verschijnselen, het moment van uitbreken van de
uitslag, de plaats waar het exantheem begint en de wijze van
verspreiding over de huid en eventuele verandering in het ver-
loop van de tijd. 
De inspectie van het exantheem moet worden uitgevoerd bij een
goede belichting; daarbij wordt gelet op de verdeling over huid
en slijmvliezen, de dichtheid van de laesies en de aard en kleur
van de laesies: erythemata (roodheid door capillairverwijding,
wegdrukbaar), maculae (vlekken in het niveau van de huid),
papulae (omschreven laesies, iets boven de oppervlakte verhe-
ven), vesiculae (blaasjes, gevuld met betrekkelijk helder vocht),
pustulae (gevuld met troebel vocht of pus), bullae (grotere bla-
ren), crustae (korsten, door indrogen van het exsudaat) en ten
slotte petechieën en purpura (puntvormige of iets grotere, stre-
perige bloedinkjes, niet wegdrukbaar). 

Kernpunten

• In Nederland zijn Salmonella typhimurium en Salmonella
enteritidis de belangrijkse verwekkers van salmonellosen.

• Zuigelingen en ouderen lopen bij salmonellosen het
grootste gevaar.

• Bij iedere diarree is orale rehydratievloeistof belangrijk
bij de behandeling.

• Buiktyfus is een importziekte met een kenmerkend kli-
nisch beeld.

• Brucellose is een zoönose.
• Shigellose is een sterk infectieuze ziekte.
• Yersinia kan een pseudo-appendicitis veroorzaken.
• Campylobacter-infecties zijn de meest voorkomende voed-

selbesmettingen.
• Enterotoxische E. coli veroorzaken reizigersdiarree.
• Enteropathogene E. coli-typen veroorzaken een op dysen-

terie lijkend beeld.
• De exotoxine van de vibrio is verantwoordelijk voor de

rijstwaterdiarree.
• Verschillende virussen kunnen enteritis veroorzaken. 
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6.7.1 Roodvonk (scarlatina) 

Verwekker. Streptococcus pyogenes (= hemolytische streptokok
groep A). 
Besmetting. Meestal druppelinfectie, zelden wondinfectie
(wondroodvonk bijvoorbeeld bij brandwonden en waterpok-
ken). 
Epidemiologie. Infecties met Streptococcus pyogenes gaan niet
altijd met exantheem gepaard. In iedere gemeenschap – vooral
onder kinderen – bestaat een zekere circulatie van deze hemoly-
tische streptokokken. Onder invloed van een aantal nog onbe-
grepen factoren kan het aantal ziektegevallen stijgen. Zo wordt
de laatste jaren in Noord-Amerika en Europa een toename
gezien van ernstige invasieve infecties en het toxic-shock-syn-
droom veroorzaakt door hemolytische streptokokken groep A.
Het gaat hierbij vooral om bepaalde typen streptokokken uit
groep A (T-typering gebaseerd op serologie en M-typering
gebaseerd op genotypering). De piek van de streptokokkenin-
fecties ligt in de winter. Bepaalde typen Streptococcus pyogenes
geven meer aanleiding tot acute glomerulonefritis als complica-
tie dan andere; zo is type 12 bekend als nefritogeen. 
Incubatietijd. Een à twee dagen, soms tot zeven dagen. 
Klinische verschijnselen. Acuut begin met koorts, keelpijn en
algemene klachten van hoofdpijn, misselijkheid en braken. De
temperatuur kan 39-40ºC bereiken en daalt in een dag of drie tot
de norm. Het karakteristieke folliculaire exantheem ontstaat
soms enkele uren, maar ook één of twee dagen na het begin van
de ziekte: een erytheem met iets verheven extra-rode puntjes ten
gevolge van capillairverwijding in de haarfollikels onder
invloed van de erytrogene toxine van de streptokok (rood ‘kip-
penvel’). Het erytheem begint vaak op de borst en verspreidt
zich over de romp, de proximale gedeelten van de ledematen en
het gelaat. Het laat de neus-kin-driehoek vrij (‘narcosekapje’);
soms is het wat vlekkig op de perifere gedeelten van de lede-
maten. Het gaat vaak gepaard met lichte jeuk en een strak, prik-
kelend gevoel in de huid van de vingers. In de huidplooien zijn
bloedinkjes te zien ten gevolge van de capillairaandoening.
Wanneer men met de steel van de hamer over het exantheem
strijkt, ontstaat een witte streep (‘dermographie blanche’). De
uitslag verbleekt soms weer in korte tijd. 
In het begin van de ziekte vertoont de farynx vaak een felrood
enantheem; de tonsillen zijn ontstoken en soms met wit beslag
bedekt. De angina kan gepaard gaan met een pijnlijke zwelling
van de lymfeklieren in de hals. De tong, die aanvankelijk besla-
gen is, verliest dit beslag na één of twee dagen en is dan felrood
met gezwollen papillen (frambozen- of aardbeientong). 
Na genezing van de ziekte ontstaat in de tweede ziekteweek,
omstreeks de tiende dag, een typische vervelling van de huid,
die meestal begint op de vinger- en teentoppen met kleine
schilfertjes en zich soms uitbreidt met wat grovere schilfers over
de handpalmen en voetzolen. 
De laatste jaren heeft roodvonk veel van zijn felle karakter ver-
loren, zodat het exantheem soms beperkt blijft tot de binnenzij-
de van de bovenarmen en -benen en de liesstreek en slechts met
moeite te ontdekken is.
Laboratoriumdiagnostiek. Enige eosinofilie in het perifere
bloed; soms licht gestoorde leverbiochemie. De streptokok kan

vaak uit de keel worden gekweekt; de antistreptolysinetiter kan
oplopen. 
Therapie. Penicilline per os gedurende tien dagen, bijvoorbeeld
viermaal 125 mg feneticilline bij kinderen tot en met 12 jaar; bij
ouderen viermaal 500 mg. 
Complicaties. Peritonsillitis, otitis media acuta, lymphadenitis
colli, acuut reuma (zie paragraaf 15.7 en 22.7), acute glomeru-
lonefritis, toxic-shock-syndroom (zie paragraaf 6.3.1). 
Preventie. Na een aanval van acuut reuma wordt gedurende ten
minste tien jaar profylaxe gegeven in de vorm van penicilline
(bijvoorbeeld maandelijks één injectie penidural) om een reci-
dief van de streptokokkeninfecties te voorkomen. Bestrijding
van streptokokkeninfecties is moeilijk omdat veel gevallen niet
als zodanig herkenbaar zijn en immunisatie niet mogelijk is. Bij
kleine epidemieën, die bijvoorbeeld in een school optreden, kan
het aanbeveling verdienen te zoeken naar ‘gemiste’ gevallen van
streptokokkeninfecties (tonsillitis, otitis media, lymfadenitis) en
deze te behandelen. Bij ernstige invasieve infecties door groep-
A-streptokokken (‘streptokokken-toxisch shocksyndroom’ of
fasciitis necroticans) is het gebruikelijk gezinsleden of daarmee
gelijkstaande contacten tien dagen te behandelen met clindamy-
cine of met een combinatie van orale penicilline en rifampicine. 

6.7.2 Erysipelas (wondroos, belroos) 

Verwekker. Streptococcus pyogenes (= hemolytische streptokok
groep A). 
Epidemiologie. In tegenstelling tot roodvonk is erysipelas een
ziekte die voornamelijk bij oudere mensen voorkomt. 
Incubatietijd. Een à twee dagen. 
Klinische verschijnselen. Acuut begin, met een zich van de plaats
van de invasie uitbreidend erytheem, vaak felrood van kleur en
iets boven de oppervlakte verheven, zodat een wat verheven
scherpe begrenzing kan worden waargenomen (zie plaat 6.2). De
huidaandoening veroorzaakt een pijnlijk strak gevoel bij de
patiënt en is pijnlijk bij aanraken. Soms ontstaan slappe, vlakke,
met troebel geel vocht gevulde blaren (erysipelas bullosa). De
verschijnselen worden door een erytrogene toxine veroorzaakt.
Zelden is de verwekker Staphylococcus aureus. Na genezing ont-
staat er plaatselijk schilfering. Het begin van de infectie gaat vaak
gepaard met hoge koorts en algemene ziekteverschijnselen, maar
de temperatuur kan subfebriel zijn en bij oudere patiënten zelfs
ontbreken. Predisponerend zijn oedemen, ulcera cruris en diabe-
tes (bij lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek hierop
letten!). Erysipelas recidiveert nogal eens op dezelfde plaats.
Laboratoriumdiagnostiek. Meestal leukocytose en linksver-
schuiving. Slechts zelden wordt de streptokok uit een huidlaesie
of uit het bloed geïsoleerd. 

Kernpunten

• Roodvonk heeft een typisch exantheem.
• Na acuut reuma wordt gedurende ten minste tien jaar

penicilline gegeven.
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Therapie. Penicilline, ten minste viermaal 1 g feneticilline per
os; bij een zieke patiënt parenteraal beginnen (viermaal 1 mil-
joen E benzylpenicilline i.v. of bicilline 2,4 miljoen E. i.m. per
dag). Wanneer de therapie niet aanslaat, moet met een penicilli-
nasevormende Staphylococcus aureus als verwekker rekening
worden gehouden (therapie: viermaal 1 g flucloxacilline per os). 
Complicaties. Sepsis en toxic-shock-syndroom, abcesvorming,
necrotiserende fasciitis (figuur 6.12), acute glomerulonefritis
(zie tabel 6.10). 
Preventie. Individuele preventie bestaat uit een goede verzor-
ging van de huid. Bij frequent recidiverende erysipelas wordt
een onderhoudsbehandeling met penicilline gegeven (bijvoor-
beeld eenmaal per maand een penidural-injectie). 

6.7.3 Mazelen (morbilli) 

Verwekker. Mazelenvirus. 
Besmetting. Aërogeen, dat wil zeggen door inademing van de
zeer vluchtige kleine ingedroogde kernen van virusbevattende
sputumdeeltjes afkomstig van patiënten. 
Epidemiologie. Mazelen hebben een zo hoge mate van infectio-
siteit dat vóór de tijd van de vaccinatie 70% van de kinderen in
Nederland de ziekte doormaakte voor de leeftijd van 5 jaar en
98% voor de leeftijd van 10 jaar. In ontwikkelingslanden zijn
mazelen nog altijd een infectieziekte die in belangrijke mate bij-
draagt aan de kindersterfte. Doordat in Nederland omstreeks

Kernpunt

• Erysipelas wordt door een erytrogene toxine veroorzaakt.

95% van de peuters op de leeftijd van 14 maanden met een
levend verzwakt combinatievaccin tegen bof, mazelen en rode-
hond wordt gevaccineerd, stijgt de leeftijd waarop niet-gevacci-
neerde kinderen de ziekte doormaken. In geürbaniseerde gebie-
den waar niet tegen mazelen wordt gevaccineerd, doet de ziekte
zich voor in de vorm van een tweejaarlijkse epidemische ver-
heffing. De ziekte is reeds infectieus vanaf het begin van het
prodromale stadium (dat wil zeggen vanaf ongeveer vier dagen
voor het uitbreken van het exantheem) tot circa vier dagen nadat
het exantheem is verschenen. 
Incubatietijd. Tien dagen. 
Klinische verschijnselen. De ziekte begint met de verschijnselen
van een infectie van de bovenste luchtwegen, met een opvallend
waterige conjunctivitis, veel afscheiding van het neusslijmvlies
en een droge kuch die soms overgaat in een blafhoest (die de
voorbode van pseudo-kroep kan zijn). De temperatuur loopt op
tot 39-40ºC. Deze prodromen duren twee tot vier dagen.
Tijdens dit stadium zijn op het wangslijmvlies, tegenover de
premolaren, de zeer kleine witte vlekjes van Koplik te zien, die
het uitbreken van mazelen met zekerheid aankondigen. Na een
kortdurende lichte daling van de temperatuur stijgt deze
opnieuw en ontstaat het typische mazelenexantheem dat begint
als lichtrode vlekjes achter de oren en tussen het haar en zich
spoedig uitbreidt over gelaat, hals, borst, rug en bovenste lede-
maten. Het exantheem verplaatst zich in één of twee dagen naar
de onderste ledematen, zodat soms valt waar te nemen dat de
efflorescenties daar nog een frisrode tint hebben, terwijl die op
de bovenste lichaamshelft al wat verbleken. De vlekken zijn
wisselend van grootte, soms wat ineenvloeiend, maar steeds is
daartussen normale huid te zien. Soms is het exantheem hemor-
ragisch (‘blauwe mazelen’), maar dit maakt de prognose niet
slechter. Als het exantheem uitgebroken is, verdwijnen de vlek-
ken van Koplik. De temperatuur daalt in een dag of vijf; nadat
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Figuur 6.12 Necrotiserende fasciitis

veroorzaakt door Streptococcus pyo-

genes. Huid en onderhouds bindweef-

sel en vetweefsel zijn necrotisch

geworden. Patiënten met deze com-

plicatie vertonen tevens een toxic-

shock-syndroom.



het exantheem verdwenen is, ontstaat een diffuse fijne schilfe-
ring.
Laboratoriumdiagnostiek. Specifieke antimazelen-IgM-bepa-
ling, een titerstijging in IgG-antistoffen of virusisolatie. 
Therapie. Geen. 
Complicaties. Pseudo-kroep, bronchopneumonie, otitis media
acuta en acute encefalitis die een ernstige prognose heeft. De
subacute scleroserende panencefalitis wordt als een late compli-
catie van mazelen beschouwd (incubatietijd: enkele jaren). 
Preventie. Toediening van normaal immunoglobuline (0,25 ml/kg
lichaamsgewicht) kan – mits toegediend binnen zes à acht dagen
na expositie – de ziekte mitigeren (morbilloïd). Dit is aangewe-
zen bij kinderen jonger dan 6 maanden die zijn geboren uit niet-
immune moeders.
Immunisatie met een verzwakt levend mazelenvirusvaccin is
opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het vaccin wordt
toegediend tegelijkertijd met een levend verzwakt vaccin tegen
bof en rodehond (BMR-vaccin) op de leeftijd van 14 maanden.
In verband met passief overgedragen persisterende maternale
immuniteit moet inenting met verzwakt levend mazelenvirus-
vaccin niet eerder dan in de veertiende levensmaand gebeuren
(BMR-vaccinatie vindt vaak tegelijk plaats met – in de andere
arm – de vierde DKTP-vaccinatie). Kinderen tussen 6 en 14
maanden die een reëel risico lopen op mazelen (bijvoorbeeld bij
verblijf in de tropen) kunnen vervroegd worden gevaccineerd
(herhalen op de leeftijd van 14 maanden in verband met de grote
kans op vaccinfalen). Vijf tot twaalf dagen na de inenting kan
(lichte) koorts en/of huiduitslag ontstaan. Kinderen met hoge
koorts kunnen, indien hiertoe gepredisponeerd, een febriele
convulsie krijgen. In uiterst zeldzame gevallen kunnen de maze-
len- en bofcomponenten van het BMR-vaccin encefalitis,
meningitis en andere reacties van het CZS veroorzaken. Na vac-
cinatie met verzwakt levend mazelenvirusvaccin zijn niet met
zekerheid gevallen van subacute scleroserende panencefalitis
waargenomen. Het aantal gevallen van SSPE is na invoering van
de mazelenvaccinatie sterk gedaald. In principe moeten alle
gevoeligen worden ingeënt, maar vooral kinderen die een ern-
stiger risico op complicaties lopen (aangeboren afwijkingen van
hart en bloedvaten, syndroom van Down en chronische lucht-
wegaandoeningen). 
Contra-indicaties worden gevormd door ziekten met koorts, pri-
maire of secundaire immuundeficiënties en behandeling met
corticosteroïden, antimetabolieten en bestraling. Omdat het
mazelenvirus wordt gekweekt in cellen afkomstig van kippen-
embryo’s, zijn anafylactoïde reacties op kippeneiwit reden de
BMR-vaccinatie onder strikte medische begeleiding uit te voe-
ren. Overgevoeligheid voor kippeneiwit als zodanig is geen con-
tra-indicatie. Na toediening van immunoglobuline moet men ten
minste drie maanden wachten alvorens te vaccineren. 

Kernpunt

• Mazelen heeft een typisch exantheem.

6.7.4 Rodehond (rubella) 

Verwekker. Rubellavirus. 
Besmetting. Druppelinfectie
Epidemiologie. De besmettelijkheid begint ongeveer vijf dagen
voor het uitbreken van het exantheem; het virus is reeds een
week voor het uitbreken van de huideruptie in de keel aantoon-
baar. De besmettelijkheid duurt tot en met vijf dagen na het ver-
schijnen van de vlekjes. Het percentage kinderen en volwasse-
nen dat immuun is, stijgt met de leeftijd veel minder snel dan bij
mazelen: rubella is minder infectieus voornamelijk omdat –
anders dan bij mazelen – hoest geen verschijnsel van de ziekte
is. Onder de omstandigheden in Nederland was reeds 80% van
de elfjarige meisjes en 90% van de jongvolwassenen door een
natuurlijke infectie (zonder vaccinatie) immuun. 
Incubatietijd. Twee tot drie weken. 
Klinische verschijnselen. Eén tot vijf dagen voor het uitbreken
van het exantheem kunnen er – vooral bij adolescenten en vol-
wassenen – lichte prodromen voorkomen. Deze kunnen bestaan
uit anorexie, malaise, conjunctivitis, hoofdpijn en lichte tempe-
ratuurverhoging. Deze verschijnselen verdwijnen soms bij het
uitbreken van het exantheem. De uitslag begint vaak in het
gelaat met kleine, lichtroze vlekjes, op het voorhoofd spoedig
wat ineenvloeiend, waarbij de patiënten lichte klachten hebben
over een wat strak gevoel in de huid. De uitslag breidt zich snel
uit, zodat ook kleine, ronde, vrij regelmatige vlekjes kunnen
worden aangetroffen op de romp. Volwassenen klagen soms
over pijn in de gewrichten zonder dat deze zichtbare afwijkin-
gen of functiebeperking tonen. De conjunctivae zijn licht geïn-
jiceerd. Kleine lymfeklieren kunnen palpabel worden in de hals,
in de nek, op de mastoideae en op het achterhoofd; het is een
voorbeeld van een benigne lymfadenopathie. De patiënten zijn
nauwelijks ziek en de temperatuur is vrijwel niet verhoogd, hoe-
wel hierop uitzonderingen voorkomen. Na drie tot vijf dagen
verdwijnt het exantheem. De uitslag heeft niet altijd deze klas-
sieke kenmerken, maar kan ook elders op het lichaam wat ineen-
vloeien, zodat de vlekjes dan onregelmatiger van grootte zijn.
Door virusonderzoek zijn de atypische gevallen te diagnostice-
ren. Een aanzienlijk aantal gevallen verloopt subklinisch (zon-
der exantheem). 
Laboratoriumdiagnostiek. Serologisch onderzoek naar toename
van specifieke IgG-antistoffen of eenmalige specifieke antiru-
bella-IgM-bepaling. In de eerste dagen kan het virus worden
gekweekt uit keel, neus en urine (geen routine). 
Therapie. Geen. 
Complicaties. Bij de patiënt treden zeer zelden complicaties op,
zoals postinfectieuze encefalitis of purpura (ten gevolge van
trombocytopenie). De ziekte ontleent haar belang aan het feit
dat een primaire infectie bij vrouwen in de eerste zestien weken
van de graviditeit congenitale misvormingen van de vrucht
teweeg kan brengen (hart, hersenen, ogen, oren, achterblijven in
groei, hepatosplenomegalie e.d.). De kans op misvormingen is
in de eerste vier weken van de zwangerschap groot en bedraagt
circa 80%, in de tweede vier weken 30 tot 40%, in de periode
negen tot twaalf weken en dertien tot zestien weken respectie-
velijk 20% en 10%; na zestien weken daalt de kans op vrucht-
beschadiging sterk. Ook kan het kind bij de geboorte gezond lij-
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ken, maar in een aantal gevallen ontstaan vanaf de leeftijd van 
3 maanden tot 1 jaar toch nog ziekteverschijnselen (‘late-onset
disease’) zoals exantheem, interstitiële pneumonie, doofheid,
chronische diarree en hypogammaglobulinemie. Neonaten die
in utero met rubellavirus geïnfecteerd zijn, kunnen op hun beurt
vaak gedurende vele maanden het virus verspreiden met de
urine en via de keel. 
Preventie. Na een risicocontact van een seronegatieve zwangere
(< 20 weken) met een bewezen positieve bron, kan binnen 
72 uur na het contact ter preventie menselijk immunoglobuline
worden gegeven; het effect hiervan is niet bewezen.
Vaccinatie met verzwakt levend vaccin is nodig voor alle vrou-
wen. De vaccinatie voor elfjarige meisjes is sinds 1973 in het
Rijksvaccinatieprogramma opgenomen. Om tot een snellere
daling van het aantal gevallen van congenitale rubella te komen,
worden vanaf 1987 alle kinderen – zowel jongens als meisjes –
reeds op de leeftijd van 14 maanden tegen rubella ingeënt, in
combinatie met de vaccinatie tegen bof en mazelen. Op de leef-
tijd van 9 jaar wordt de vaccinatie met BMR-vaccin herhaald.
De opzet is met deze algemene vaccinatie tegen rubella de
natuurlijke viruscirculatie zo ver mogelijk terug te dringen.
Zoals voor toediening van alle levende vaccins geldt, vormt
zwangerschap in principe een contra-indicatie en dient tot twee
maanden na de enting te worden voorkomen. Mocht onverhoopt
toch tijdens zwangerschap zijn gevaccineerd of treedt zwanger-
schap op, dan blijkt het risico van congenitale misvorming door
het vaccinvirus zo gering dat een dergelijke situatie geen (medi-
sche) reden tot abortus is. Ongemak na de enting: artralgie.
Screening op rubella tijdens de graviditeit is als routine niet aan-
gewezen. 

6.7.5 Erythema infectiosum (vijfde ziekte) 

Verwekker. Humaan parvovirus B19.
Besmetting. Druppelinfectie.
Epidemiologie. Erythema infectiosum is typisch een ziekte van
het schoolgaande kind. De besmettelijkheid begint, naar men
aanneemt, enkele dagen voor het verschijnen van het exantheem
en duurt drie tot vijf dagen. 
Incubatietijd. Ongeveer tien dagen. 
Klinische verschijnselen. De ziekte begint bij kinderen met een
exantheem dat zich het eerst manifesteert op de wangen als klei-
ne rode vlekjes en zich spoedig uitbreidt en ineenvloeit tot een
diffuus erytheem dat over de rand van de onderkaak heen reikt
en vrij scherp begrensd is (‘slapped cheek’); het laat de neusrug
en de neuswortel vrij. De uitbreiding strekt zich in een dag of
twee uit tot de bovenste ledematen aan de dorsale zijde, tot de
bovenbenen vooral aan de voorzijde, en tot de nates. De wat
grove vlekken bleken spoedig centraal op, zodat er een guirlan-
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• Rubella bij vrouwen in de eerste zestien weken van de
graviditeit kan leiden tot congenitale misvormingen.

devormig exantheem op deze lichaamsdelen ontstaat (‘Rin-
gelröteln’). In het begin is het wat moeilijk te onderscheiden van
roodvonk of rubella, omdat de eerste dag soms enkele vlekjes op
de romp te zien zijn. De temperatuur kan verhoogd zijn tot
ongeveer 38ºC. Lymfeklieren kunnen diffuus iets vergroot zijn.
De ziekte geneest in drie tot vijf dagen. Zelden wordt het exant-
heem gevolgd door asymmetrische artralgieën en/of artritis. Bij
volwassenen daarentegen wordt het exantheem minder vaak
gezien; hierbij staan vooral symmetrische gewrichtsklachten op
de voorgrond (komen frequenter voor bij vrouwen). Deze klach-
ten kunnen, ook bij kinderen, binnen twee weken verdwijnen
maar ook enkele maanden aanhouden en lijken op een sero-
negatieve reumatoïde artritis. 
Laboratoriumdiagnostiek. Antistofbepaling (IgM), nog geen
routine. 
Therapie. Geen. 
Complicaties. Aplastische crisis bij patiënten met een chroni-
sche hemolytische anemie. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat
de infectie op de foetus kan worden overgedragen. Het gevolg
hiervan zou een (spontane) abortus of intra-uteriene vruchtdood
kunnen zijn.

6.7.6 Exanthema subitum 

Verwekker. Humaan herpesvirus type 6 (HHV-6). 
Besmetting. Waarschijnlijk druppelinfectie.
Epidemiologie. Dit is het meest voorkomende exantheem bij het
jonge kind. In de literatuur zijn hier en daar epidemietjes in zui-
gelingentehuizen beschreven. 
Incubatietijd. Waarschijnlijk acht tot tien dagen.
Klinische verschijnselen. De aandoening komt voornamelijk
voor bij kinderen tot 4 jaar. Zij worden acuut ziek met vrij hoge
koorts; het algemeen welbevinden is weinig gestoord. Bij
fysisch onderzoek zijn geen belangrijke afwijkingen vast te stel-
len. Deze fase kan tot drie dagen duren, dan daalt de koorts kri-
tisch tot de norm en blijkt het kind plotseling onder het exant-
heem te zitten: een zeer kleinvlekkig, lichtroze uitslag, vooral op
de romp, maar vaak ook enigszins zichtbaar op het gelaat en
soms op de ledematen, tot de voetzolen toe. Dit exantheem ver-
dwijnt in ongeveer drie dagen, waarna het kind genezen is. Deze
ziekte wordt soms voor rubella gehouden. Andere virale ver-
wekkers (ECHO-virussen, rubella) kunnen bij het jonge kind
ook een op exanthema subitum lijkende ziekte veroorzaken. 
Laboratoriumdiagnostiek. Antistofbepaling, nog geen routine. 
Therapie. Geen. 
Complicaties. Reactivaties van HHV-6 zijn beschreven, maar de
klinische betekenis is onduidelijk. 
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• Parvovirus-B19-infectie: bij volwassenen staan symmetri-
sche gewrichtsklachten op de voorgrond. 
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6.7.7 Overige exanthemen 

Er zijn exanthemen die niet bij de hierboven beschreven ziekten
kunnen worden ondergebracht. Ze komen vaak voor in epide-
mische golven van licht koortsende ziekten met griepachtige
klachten (hoofdpijn, lichte spierpijnen, wat keelpijn). Viruson-
derzoek maakt het soms mogelijk een etiologie op te sporen.
Deze exanthemen kunnen een gevolg zijn van infectie met ver-
schillende enterovirussen (ECHO- en Coxsackie-A-virussen en
enterovirus type 71) en adenovirussen. Ongetwijfeld spelen ook
andere virussen een rol.

6.7.8 Waterpokken (varicella) 

Verwekker. Varicella-zoster-virus (VZV).
Besmetting. Aërogeen en druppelinfectie.
Epidemiologie. Varicella is besmettelijk en komt voornamelijk
op de schoolleeftijd voor. Toch kunnen ook volwassenen (voor-
al mensen die uit de tropen afkomstig zijn) door de ziekte wor-
den getroffen. De besmettelijkheid begint ongeveer vijf dagen
voor het uitbreken van het exantheem en duurt tot ongeveer een
week na het verschijnen van de laatste groep nieuwe blaasjes. 
Incubatietijd. Twee tot drie weken. 
Klinische verschijnselen. Bij kinderen begint de ziekte meestal
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• HHV-6 veroorzaakt het meest voorkomende exantheem bij
het jonge kind.

acuut met koorts en het typische exantheem op dezelfde dag.
Volwassenen klagen wel eens over malaisegevoelens één dag
voor het uitbreken van de uitslag. Het exantheem is soms spaar-
zaam, soms zeer dicht gezaaid over de huid en bestaat uit laesies
die een bepaalde ontwikkeling doorlopen. Enkele uren zijn het
kleine, rode vlekjes, die spoedig een iets verheven centrum krij-
gen met een blaasje op de top. Het blaasje is aanvankelijk
gevuld met vocht, maar bij het groter worden is de kleur vaak
wat lichtgrijs. De vesikels voelen elastisch aan, barsten gemak-
kelijk of drogen in, zodat korstjes ontstaan. Na het afstoten van
deze korsten blijven meestal geen littekens over. De ontwikke-
ling duurt ongeveer twee tot vijf dagen. In de eerste dagen van
de ziekte ontstaan steeds nieuwe laesies tussen de oude, zodat
zich in een bepaald huidgebied verschillende stadia naast elkaar
voordoen. Ook is het opvallend dat het aantal laesies op de romp
groter is dan op de ledematen. Dit is zeer duidelijk te zien indien
de volaire zijde van de onderarm naast de buik wordt gehouden.
Zijn er talrijke laesies, dan worden ze ook op handpalm en voet-
zool gevonden, op het behaarde hoofd en soms zeer dicht in het
gelaat (figuur 6.13). In de mondholte barsten ze spoedig en vor-
men dan kleine ulcera. De grotere vesikels op de romp hebben
een ovale vorm door een kleine hof evenwijdig aan de richting
van de huidzenuwen. De koorts daalt in een dag of vijf tot de
norm.
Langdurig verloop van de huidafwijkingen en ernstige ontste-
kingsverschijnselen van interne organen als longen, hart en her-
senen zijn mogelijk bij patiënten met een gestoorde immunolo-
gische afweer (zoals bij de ziekte van Hodgkin, bij behandeling
met cytostatica of bijnierschorshormonen en bij premature neo-
naten). Bij hen is sprake van een diffuse verspreiding en ver-
meerdering van virus in de cellen van deze organen.
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Hodgkin.



Laboratoriumdiagnostiek. Het waterpokkenvirus kan, vooral in
de eerste dagen, worden gekweekt uit de inhoud van de blaas-
jes. In een volgens Giemsa gekleurd schrapsel van de bodem
van een blaasje zijn – evenals bij het herpes-simplex-virus –
meerkernige reuscellen te vinden (Tzanck-test). Anti-VZV-
IgM-antistoffen kunnen worden aangetoond of een toename van
IgG-antistoffen in een tweetal serummonsters, veertien dagen
na elkaar afgenomen. 
Therapie. Lokaal mentholpoeder (tegen de jeuk). Ernstig ver-
loop bij gestoorde immunologische afweer: aciclovir i.v. of
valaciclovir per os gedurende vijf tot zeven dagen (dosering zie
bij herpes zoster). 
Complicaties. Pneumonie, otitis media acuta, encefalitis. 
Preventie. Onder normale omstandigheden is individuele pre-
ventie niet aangewezen, maar bij patiënten met een gestoorde
cellulaire afweer (bijvoorbeeld bij de ziekte van Hodgkin of
door therapeutisch gebruikte immuunsuppressiva bij de behan-
deling van acute leukemie bij kinderen) kan waterpokken dode-
lijk verlopen. Uitsluitend voor kinderen uit deze groep staat
daarom op beperkte schaal antivaricella-immunoglobuline
(ZIG) ter beschikking, evenals voor neonaten van wie de moe-
der in de periode van vijf dagen voor tot en met twee dagen na
de partus varicella doormaakt en premature neonaten met con-
tact met waterpokken. Thans wordt in sommige landen aan deze
risicogroep ook een levend verzwakt varicellavirusvaccin toege-
diend. Dit varicellavaccin is ook in Nederland op aanvraag ver-
krijgbaar. 
Men overweegt zwangeren die een gezinscontact met waterpok-
ken hebben én nooit eerder varicella of zoster hebben doorge-
maakt (op basis van serologie), ook specifiek immunoglobuline
te geven.

6.7.9 Gordelroos (herpes zoster) 

Verwekker. Varicella-zoster-virus (VZV). 
Besmetting. Endogene herinfectie.
Epidemiologie. De ziekte kan waterpokken veroorzaken bij vat-
bare kinderen en volwassenen in de omgeving. Of gordelroos bij
contacten van zosterpatiënten ontstaat is omstreden. 
Klinische verschijnselen. De ziekte begint veelal met pijn in het
huidsegment waar enige dagen tot een week later de typische
afwijking ontstaat. Deze is vrijwel altijd eenzijdig gelokaliseerd
en bestaat uit vesikels, gegroepeerd op een erythemateus gebied.
De blaren zijn gevuld met wat troebel grijsgeel vocht en vloei-
en soms ineen tot vlakke pustels (figuur 6.14), die secundair
geïnfecteerd kunnen raken. Na enige dagen drogen de vesikels
en pustels in tot korsten. Na afstoting van de korsten ontstaan
soms vrij grote huiddefecten die slechts traag dichtgranuleren
met vorming van littekens. De infectie ontleent haar naam
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• Patiënten met een gestoorde afweer kunnen ernstige vari-
cella krijgen.

‘zona’, gordelroos, aan de lokalisatie als een gordel om de romp:
scherp naar boven en beneden begrensd, zich uitstrekkend van de
mediaanlijn voor tot de mediaanlijn achter. De gelaedeerde huid
is het verzorgingsgebied van sensibele zenuwen.
Het virus sluimert na een in de jeugd doorgemaakte waterpok-
keninfectie in achterwortelganglia en in ganglia die daarmee te
vergelijken zijn. Langs de gevoelszenuwen kan het virus de huid
weer bereiken. De plaats en ook de uitgebreidheid van de aan-
doening variëren daarom. Lastig is de aantasting van de huid in
het gebied van de eerste tak van de nervus trigeminus. Bij her-
pes zoster in het gebied van de tweede tak kunnen laesies wor-
den aangetroffen op het slijmvlies van uvula, tonsil, palatum en
bovenkaak.
Blaasjes en ulcera op de gingiva van de onderkaak en de mond-
bodem duiden op gordelroos in het gebied van de derde tak van
de nervus trigeminus. Bij lokalisaties in deze laatste twee gebie-
den kunnen secundaire gevallen van waterpokken ontstaan wan-
neer – via aërosolvorming – het virus op niet-immune personen
(onder andere kinderen) wordt overgebracht. 
Bij nauwkeurige inspectie van de huid bij patiënten met herpes
zoster zijn vrij vaak kleine waterpokjes buiten de ‘gordel’ te vin-
den; dit wordt generalisatie genoemd en ontstaat via de bloed-
baan. Sterke generalisatie ziet men bij patiënten met een
immuundeficiëntie door bijvoorbeeld behandeling met cytosta-
tica of corticosteroïden. Omgekeerd komt men een enkele keer
op het spoor van een maligne ziekte door deze dichte versprei-
ding. 
De pijn bij herpes-zosterpatiënten kan zeer intens zijn. Vererge-
ringen met een snijdend en stekend karakter maken de patiënt
wanhopig en depressief. De duur kan uiteenlopen van het begin
voor de huiduitslag tot weken en maanden na genezing ervan
(zogenoemde postherpetische neuralgie). 

Laboratoriumdiagnostiek. Het virus kan in blaasvocht worden
aangetoond met PCR of daaruit worden gekweekt. Een titerstij-
ging van de IgG-antistoffen is aan te tonen, evenals in de mees-
te gevallen anti-VZV-IgM. 
Therapie. Plaatselijk met indifferente zalf of poeder; pijnbestrij-
ding, maar zonder gebruik te maken van verslavende middelen.
Bij patiënten met cellulaire immuundeficiënties en sterke gene-
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Figuur 6.14 Confluerende laesies bij herpes zoster.



ralisatie, bij patiënten met zoster van de voorhoofdstak en bij
patiënten met hevige pijn heeft (val)aciclovir een gunstige
invloed. De toediening heeft alleen zin als er nog verse blaasjes
zijn. Dosering: orale therapie met valaciclovir driemaal 100 mg
of 30 mg aciclovir i.v. per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld
over drie infusen van een uur, gedurende vijf tot zeven dagen.
De postherpetische pijn wordt door valaciclovir niet of nauwe-
lijks beïnvloed. 
Complicaties. Meningitis serosa, verlamming van motorische
hersenzenuwen: bijvoorbeeld facialisparalyse met oorpijn, lae-
sies in de uitwendige gehoorgang, op de oorschelp en in de
farynx (syndroom van Ramsey-Hunt). Voorts ptosis, oogspier-
verlammingen, stoornissen in de pupilreacties door oculomoto-
riusverlamming. Zelden verlamming van de nervus abducens en
minder frequent diafragmaverlamming door uitval van de ner-
vus phrenicus. Ook perifere verlammingen van een arm of een
been kunnen ontstaan door een grotere verspreiding van het
virus in het ruggenmerg dan alleen in de radiculaire sensibele
zenuwvezels. Ernstige neurologische complicaties worden
vooral bij aidspatiënten gezien. Oogcomplicaties bij herpes zos-
ter van de nervus trigeminus: conjunctivitis, keratitis met ulce-
ratie en drukverhoging, iridocyclitis, waarop vooral kans is als
zosterlaesies zich op de neuspunt uitbreiden (ramus nasocilia-
ris). 

6.7.10 Herpes-simplex-virusinfectie 

Verwekker. Herpes-simplex-virus (HSV) type 1 en 2. 
Besmetting. Direct contact (primaire infectie) en endogene her-
infectie; het virus sluimert in ganglioncellen. 
Epidemiologie. Afgezien van de vaak zeer ernstig verlopende
infectie van de neonaat komen de meeste primaire besmettingen
met herpes-simplex-virus type 1 voor bij kinderen tussen 1 en 3
jaar. Daarbij moet men bedenken dat bij ruim 90% van de
patiënten deze primaire infectie symptoomloos verloopt. Op de
leeftijd van 5 tot 6 jaar is ongeveer 50% geïnfecteerd met het
virus. De kans op besmetting wordt mede bepaald door socio-
economische factoren. Infectie met type-2-virus wordt meestal
door geslachtsverkeer overgedragen. Genitale herpes wordt
meestal veroorzaakt door type 2, maar in toenemende mate door
type 1.
Incubatietijd. Bij een primaire infectie tot twee weken. 
Klinische verschijnselen. Kleine kinderen kunnen door type 1

Kernpunten

• Herpes zoster is een endogene herinfectie met varicella-
zoster-virus.

• Gegeneraliseerde herpes zoster komt voor bij personen
met een verminderde afweer.

• (Val)aciclovir is geïndiceerd bij patiënten met cellulaire
immuundeficiënties en sterke generalisatie, bij patiënten
met zoster van de voorhoofdstak en bij patiënten met
hevige pijn.

een uitgebreide ontsteking van grote gedeelten van het mond-
slijmvlies en de kaakranden krijgen, met witte blaasjes en ulce-
ra: gingivostomatitis. De pijn maakt het slikken vaak onmoge-
lijk. Eten gaat moeilijk. De aandoening gaat gepaard met koorts,
die soms een week een continuüm kan zijn. De koorts neemt
dan af, de pijn lijkt te verminderen, de genezing van het mond-
slijmvlies neemt daarna nog enige dagen in beslag. Velen kennen
uit eigen ervaring de recidiverende ‘koortsuitslag’: het ontstaan
van een of meer groepjes zeer kleine met helder tot lichtgeel
vocht gevulde blaasjes op een lichtrode ondergrond, meestal
voorafgegaan door een korte tijd van onaangename sensaties in
het aangedane lip- of huidgebied (figuur 6.15).
De aandoening geneest via de vorming en afstoting van een
korstje. Voor de functie van het oog zijn de recidiverende aan-
doeningen op de cornea (keratitis dendritica) en de iridocyclitis
gevaarlijk. 
Bij volwassenen kan een infectie met het HSV zich voordoen als
een lymfocytaire meningitis. Ook een veel gevaarlijker menin-
go-encefalitis komt voor (herpesencefalitis). Hierbij is de tem-
porale kwab de belangrijkste lokalisatie. Vrij opvallend is een
insult vroeg in het ziektebeeld. De diagnose is moeilijk. Deze
encefalitis heeft een ernstige prognose. Ook de secundaire
HSV-infectie bij een neurodermatitis is een zeldzaam, maar ern-
stig ziektebeeld (varicelliforme eruptie van Kaposi, synoniem:
eczema herpeticum; figuur 6.16). Boven het diafragma speelt
vooral herpes-simplex-virus type 1 een rol; eronder – in circa
80% van de gevallen – type 2. Herpes genitalis behoort tot de
seksueel overdraagbare aandoeningen. De genitaal gelokaliseer-
de laesies bij de vrouw hebben vaak het karakter van kleine
ulcera door het stukgaan van de blaasjes. Bij de vrouw vindt
men laesies op de cervix (onpijnlijk), in de vagina of op de
labia; bij de man op de penis, het preputium, het scrotum en op
de huid van de anus en het slijmvlies in het rectum (bijvoorbeeld
bij aidspatiënten). Een primaire genitale infectie gaat vaak
gepaard met algemeen ziekzijn en bij de vrouw met ernstige
dysurie. De primo-infectie (figuur 6.17) kenmerkt zich vaak
door symmetrie van de laesies, terwijl de recidieven frequenter
eenzijdig gelokaliseerd zijn. 
Neonatale infecties met zowel HSV-1 als HSV-2 kunnen een
zeer ernstig ziektebeeld veroorzaken met koorts, cyanose, icte-
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Figuur 6.15 Recidief van herpes labialis.



rus met hepatosplenomegalie, convulsies en coma door bescha-
diging van het centrale zenuwstelsel. De letaliteit is hoog. Het
kan zowel een besmetting durante partu via een geïnfecteerd
geboortekanaal betreffen, als ook een postnatale besmetting van
de neonaat via niet-genitaal gelokaliseerde herpeslaesies bij per-
sonen die met de neonaat in contact komen.

Laboratoriumdiagnostiek. PCR en kweek van schrapsel van de
bodem van een blaasje, mond-keeluitstrijk, liquor cerebrospina-
lis en van biopten van slokdarm, rectum, longweefsel (bijvoor-
beeld bij de longontsteking van aidspatiënten), vooral bij ernsti-
ge infecties (bijvoorbeeld bij een vermoeden van herpesencefa-
litis). Bepaling van antistoffen (toename van IgG-antistoffen of
eenmalig IgM-anti-HSV) in serum bij het vermoeden van een
primaire infectie. Antistofbepaling in serum en liquor cerebro-
spinalis bij een vermoeden van herpesencefalitis. Een hersen-
biopsie wordt voor de diagnose herpesencefalitis niet meer
uitgevoerd. 
Therapie. Ernstige primaire infecties en herpes-simplex-virusin-
fecties bij patiënten met een verlaagde immuniteit: aciclovir i.v.
(dosering zie herpes zoster) of valaciclovir per os. Herpes geni-
talis: oraal valaciclovir-tabletten, driemaal 1000 mg per dag
gedurende vijf tot zeven dagen. Keratitis dendritica: plaatselijk
aciclovir-oogzalf of TFT (trifluorothymidine). 

Complicaties. Bij primaire infectie oogbeschadiging, uitdroging
bij stomatitis, ‘inklemming’ bij encefalitis, urineretentie bij
primo-infectie van herpes genitalis bij de vrouw. 
Preventie. Ter preventie van herpes neonatorum moet men bij de
zwangerschapscontrole vragen naar het vóórkomen van genita-
le herpes bij de patiënte of haar partner om zodoende aan het
eind van de zwangerschap adequaat te kunnen handelen. Bij
zwangeren met een primaire symptomatische genitale HIV-
infectie tijdens de laatste twee weken van de zwangerschap is
een sectio geïndiceerd. Daarnaast moet voorlichting worden
gegeven over de kans op een postnatale besmetting van de neo-
naat door personen met een niet-genitaal gelokaliseerde herpes-
laesie (bijvoorbeeld herpes labialis). 

Kernpunten

• Herpesencefalitis is een ernstig ziektebeeld.
• Een primaire genitale infectie gaat vaak gepaard met

algemeen ziekzijn.
• Bij ernstige primaire infecties en herpes-simplex-virusin-

fecties bij patiënten met een verlaagde immuniteit is
(val)aciclovir geïndiceerd.
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Figuur 6.16 Eczema herpeticum bij een patiënt met eczeem. Deze ernstige

infectie reageert goed op aciclovir.

Figuur 6.17 Primo-infectie met herpes simplex genitalis. De patiënte heeft

ernstige mictieklachten, heeft koorts en voelt zich ziek.



6.7.11 Erythema chronicum migrans (ECM) en
Lyme-borreliose

Verwekker. Borrelia burgdorferi.
Besmetting. ECM is een door een tekenbeet overgebrachte
infectie. Het epidemisch vóórkomen van ECM in de stad Lyme
(Connecticut), waarbij vooral de algemene symptomen op de
voorgrond stonden, heeft de aandoening de naam ‘ziekte van
Lyme’ gegeven. 
Epidemiologie. Lyme-borreliose wordt overgedragen via de beet
van een geïnfecteerde teek (Ixodes spp.). De transmissie vindt
pas plaats nadat de teek zich enkele uren in de huid heeft inge-
boord om zich met bloed te voeden. Tijdige en deskundige ver-
wijdering van de teek is dan ook een belangrijke preventieve
maatregel. In Nederland komt infectie van de tekenpopulatie
frequent voor (vooral in bosrijke streken en in de duinen). De
ziekte kan dan ook worden waargenomen bij recreanten en per-
sonen die zich beroepshalve in geïnfecteerde gebieden ophou-
den (zoals bosbouwers). Bij deze laatste groep werd in ons land
een infectieprevalentie van ongeveer 20% vastgesteld. De huis-
artsen in Nederland worden ruim 30.000 maal per jaar gecon-
sulteerd voor tekenbeten; ECM wordt ongeveer 6500 maal per
jaar vastgesteld.
Incubatietijd. Drie maanden na de tekenbeet.
Klinische verschijnselen. Na de beet van de met de spirocheet
geïnfecteerde teek (Ixodes-soorten) ontstaat een chronisch ver-
lopend, zich centrifugaal uitbreidend maculeus erytheem, dat
een doorsnede van 50 cm kan bereiken. Aan de periferie bevindt
zich vaak een actieve zone, terwijl men centraal de resten van de
insectenbeet kan aantreffen. Het erytheem is voornamelijk gelo-
kaliseerd op aan insectenbeten blootgestelde lichaamsdelen
(vooral ledematen). De aandoening gaat in een deel van de
gevallen gepaard met koorts, hoofdpijn, algehele malaise, ver-
springende artralgie en lymfadenopathiesymptomen, die soms
enkele weken kunnen aanhouden (stadium 1; figuur 6.18).
Van de zijde van het zenuwstelsel ziet men soms meningo-poly-
neuritis, aseptische meningitis, encefalitis en ‘tick paralysis’.
Deze verschijnselen kunnen maanden aanhouden. Af en toe
wordt een (peri)myocarditis met geleidingsstoornissen als com-
plicatie gezien (stadium 2). 
Weken of maanden na de infecterende tekenbeet kan artritis
(voornamelijk in de knieën) ontstaan, die soms chronisch wordt
(stadium 3). In zeldzame gevallen treden acrodermatitis chroni-
ca atrophicans en/of neuroborreliose op. 

Laboratoriumdiagnostiek. Stijging van antistoffen tegen de spi-
rocheet in een gepaard serummonster, PCR en isolatie van de
spirocheet in gespecialiseerde laboratoria, maar de belangrijkste
pijler van de diagnostiek is de klinische beoordeling.
Therapie. ECM wordt behandeld met doxycycline (bij kinderen
met feneticilline). Voor de latere stadia worden intensievere
behandelingen (ceftriaxon parenteraal) gedurende enkele weken
geadviseerd. 
Preventie. Preventieve maatregelen bestaan uit voorlichting over
de risico’s die zijn verbonden aan tekenbeten, het dragen van
goed sluitende kleding, een hoofddeksel en in sommige geval-
len handschoenen. De waarde van insectenafstotende middelen
is niet bewezen. 
De teek wordt met een pincet zodanig uit de huid getrokken dat
de ‘kop’ niet achterblijft. Daarna volgt desinfectie van de wond.
Soms laten teken ook ‘los’ van het lichaam door een heet bad of
douche te nemen. 

6.7.12 Fièvre boutonneuse 

Verwekker. Rickettsia conorii. 
Besmetting. Tekenbeet, in Europa voornamelijk door de hon-
denteek Rhipicephalus sanguineus.
Epidemiologie. De hondenteek komt voor in gebieden rond de
Middellandse Zee, maar ook in Afrika (Krugerpark in Zuid-
Afrika!) en India. 
Incubatietijd. Vijf tot zeven dagen. 
Klinische verschijnselen. Een licht tot ernstig verlopende
koortsende ziekte met een eventueel zichtbare primaire laesie
(tache noir, eschar; figuur 6.19B) op de plaats van de tekenbeet.
Deze primaire laesie bestaat uit een klein ulcus met een door-
snede van 2-5 mm en een zwart centrum. De regionale lymfe-
klieren zijn vergroot.
Ongeveer op de vierde à vijfde ziektedag, na het verdwijnen van
de koorts, ontstaat een gegeneraliseerd maculopapuleus exan-
theem, waarbij ook de handpalmen en voetzolen betrokken zijn
(figuur 6.19A); dit exantheem blijft ongeveer een week bestaan.

Kernpunt

• Lyme-borreliose verloopt in stadia.
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tekenbeet
erythema chronicum migrans (bij 50% van de patiënten)
regionaal lymfoom
malaise, koorts, hoofdpijn

cardiale verschijnselen (bij 10% van de patiënten)
neurologische verschijnselen (bij 10-50% van de patiënten)

mono-/oligoartritis (bij 10% van de patiënten)
[acrodermatitis chronica atrophicans]
[chronische neuroborreliose]

Figuur 6.18 De stadia van Lyme-borreliose. De tussen [ ] geplaatste ziektebeelden zijn zeldzaam.



Laboratoriumdiagnostiek. Antistofbepaling (IgM, IgG). De
antistofvorming kan laat op gang komen, zodat voor de dia-
gnostiek in ieder geval een bloedmonster, vier weken na het
begin van de ziekte, noodzakelijk is. 
Therapie. Tetracycline (25-50 mg/kg/dag) of chlooramfenicol
(50 mg/kg/dag). 
Complicaties. Meningo-encefalitis, uveitis, vasculitis. 

Andere rickettsiosen die met een eschar gepaard kunnen gaan
zijn:
– Queensland tick typhus, verwekker R. australis, overgebracht

door teken;
– North Asian tick typhus, verwekker R. sibirica, overgebracht

door teken;
– Rickettsial pox, verwekker R. akari, overgebracht door een

mijt, voorkomend in de VS, de voormalige Sovjet-Unie,
Korea en Afrika;

– Rocky Mountain spotted fever, verwekker R. rickettsii, over-
gebracht door teken, voornamelijk voorkomend in de VS.
Gaat niet gepaard met een eschar, maar kan heviger verlopen.

6.8 Infectieziekten met
lymfeklierzwellingen en/of
afwijkingen in de mond-keelholte 

Van de reeds besproken exanthematische infectieziekten gaan
vele gepaard met lymfeklierzwellingen. Bij mazelen, rubella en
ECHO-virusinfecties zijn deze klein, elastisch van consistentie
en op multipele plaatsen te vinden: submandibulair, in de hals
achter de musculus sternocleidomastoideus en in de nek. Bij
roodvonk en erysipelas door Streptococcus pyogenes en bij
geïnfecteerde verwondingen zijn ze vaak wat groter, pijnlijker
en kunnen lokaal voorkomen: submandibulair of in de regiona-
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• Koorts, exantheem en tache noir zijn typerend voor fièvre
boutonneuse.

le lymfeklieren. Enkele andere infectieziekten die ook met lym-
feklierzwellingen en mond-keelafwijkingen gepaard gaan, wor-
den hieronder beschreven. 

6.8.1 Acute keelontsteking (tonsillitis, faryngitis,
angina follicularis)

Verwekker. Streptococcus pyogenes en virussen (onder andere
ECHO- en Coxsackie-virussen, adeno- en andere verkoudheids-
virussen, Epstein-Barr-virus). 
Incubatietijd. Afhankelijk van de verwekker.
Klinische verschijnselen. De patiënt is meestal vrij plotseling
ziek, rillerig, heeft koorts en keelpijn bij het slikken. Bij onder-
zoek zijn de tonsillen rood en gezwollen, soms met stipvormige
of grotere witte beslagen. Ook de gehemeltebogen, de
farynxachterwand, het palatum molle en de uvula kunnen rood
geïnjiceerd zijn (na tonsillectomie is de infectie daar gelokali-
seerd). Klinisch is de rode keel, met eventueel een beslag, ver-
oorzaakt door Streptococcus pyogenes niet met zekerheid te
onderscheiden van die welke het gevolg is van een virusinfectie,
tenzij de huid exantheem vertoont met bijvoorbeeld de kenmer-
ken van roodvonk of meer maculopapuleus bij ECHO- en ande-
re virusinfecties. Klierzwelling in de voorste halsdriehoek is een
argument voor een streptokokkeninfectie. Hoestklachten pleiten
vooral voor een virale genese. Er zijn nog enkele andere ken-
merken die richting geven aan het laboratoriumonderzoek: een
infectie door Coxsackie-A-virus (herpangina) is te herkennen
aan zeer kleine vesikels met een rood hofje op de voorste gehe-
meltebogen, soms ook op het palatum molle en de uvula. Ze
worden spoedig beschadigd en vormen dan kleine ulcera met
wat geel beslag op de bodem. 
De keelontsteking bij adenovirusinfecties gaat vaak gepaard met
conjunctivitis en een infectie van de bovenste luchtwegen. 
De angina van Plaut-Vincent wordt gekenmerkt door een een-
zijdige ulceratie, een oppervlakkig defect, met een vuil witgroen
beslag op de bodem, gelokaliseerd op één tonsil of zelden ook
elders op farynxwand en palatum. Er bestaat een foetor ex ore,
soms een lichte regionale lymfeklierzwelling en weinig algeme-
ne ziekteverschijnselen. Hoewel een gonokokkenfaryngitis niet
zeldzaam is, zijn de klachten hiervan meestal gering of zelfs
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Figuur 6.19 Fièvre boutonneuse.

A De maculeuze huidafwijking.

B In vergroting de eschar (tache

noire). 

A B



afwezig. Bij een ernstige keelontsteking moet aan agranulocy-
tose en acute leukemie worden gedacht. 
Laboratoriumdiagnostiek. Bacteriologische kweek van de keel-
uitstrijk, gericht op Streptococcus pyogenes, is mogelijk, maar
meestal niet nodig. Ook is het mogelijk viruskweken van keel en
feces te laten uitvoeren en tweemaal bloed af te nemen voor
bepaling van antistoffen tegen de verschillende mogelijke virus-
sen. Ook dit is bij uitzondering geïndiceerd. Bij de angina van
Plaut-Vincent ziet men in het grampreparaat massa’s fusiforme
bacillen en spirocheten, die moeilijk te kweken zijn. 
Therapie. Angina door Streptococcus pyogenes als bij rood-
vonk: weinig invloed van penicilline op de koortsduur in de
acute fase. Hoewel bedoeld om zeldzame complicaties als acute
glomerulonefritis en acuut reuma te voorkomen, weegt dit voor-
deel van penicillinetherapie niet op tegen de nadelen (allergie,
kosten). Symptomatische therapie (paracetamol) is in het alge-
meen voldoende. Virusinfecties: alleen symptomatische thera-
pie; geen antibiotica. Plaut-Vincent: symptomatisch; bij niet
vlot genezen wordt penicilline gegeven. Orofaryngeale gonor-
roe is moeilijk te behandelen (penicilline, spectinomycine). Epi-
demiologisch is de aandoening van weinig betekenis. Aparte
behandeling is zelden nodig. 
Complicaties. Bij angina door bacteriën peritonsillitis en peri-
tonsillair abces: naar voren uitpuilende fel rode voorste farynx-
boog, in het laatste geval met fluctuatie. Peritonsillitis verbetert
meestal onder penicillinetherapie; een abces moet ingesneden
worden. Andere complicaties: parafaryngeaal abces, lymphade-
nitis colli, acute glomerulonefritis en acuut reuma. Een bijzon-
dere vorm van peritonsillitis/parafaryngeaal abces wordt veroor-
zaakt door Fusobacterium necrophorum. Deze infectie kan
gepaard gaan met tromboflebitis van de vena jugularis (syn-
droom van Lemierre). Virusangina: in het algemeen geen com-
plicaties; de ziekte gaat soms gepaard met sereuze meningitis
(zie paragraaf 6.5.4). 

6.8.2 Mononucleosis infectiosa (klierkoorts, ziekte
van Pfeiffer) 

Verwekker. Epstein-Barr-virus (EBV).
Besmetting. Door intiem contact (‘kissing disease’) via speek-
sel, meestal van asymptomatische virusdragers. Het virus nestelt
zich in speekselklierepitheelcellen en B-lymfocyten. 
Epidemiologie. Het Epstein-Barr-virus blijkt bij serologisch
onderzoek veelvuldig te circuleren onder de bevolking, vooral
daar waar nauw onderling contact bestaat, dat wil zeggen in de
lagere leeftijdsklassen en in de sociaal zwakkere milieus. Op
jonge leeftijd verloopt de infectie in de overgrote meerderheid
symptoomloos, op wat latere leeftijd vaak als een lichte tonsil-
litis, maar pas bij de adolescent manifesteert de infectie zich met
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• Acute tonsillitis kan door diverse verwekkers worden ver-
oorzaakt.

het klassieke beeld van de mononucleosis. Van gezonde volwas-
senen is 15 tot 20% drager van het virus in de keel. 
Incubatietijd. In incidentele gevallen door de geringe infectiosi-
teit of vele subklinische infecties niet na te gaan; bij een epide-
mische verheffing in bijvoorbeeld scholen waarschijnlijk lang:
vier tot zes weken.
Klinische verschijnselen. Na een of twee weken moeheid en
malaise ontstaat koorts met keelpijn, vaak spoedig gevolgd door
pijnlijke lymfeklierzwellingen. Deze zwellingen zijn niet
beperkt tot de submandibulaire lymfeklieren, maar kunnen zich
uitbreiden over alle stations: in de hals, nek, oksels, elleboog-
plooien en liezen. De eetlust is verminderd; vaak klagen de
patiënten over een pijnlijk vol gevoel in de buik. De angina ver-
dwijnt niet in een paar dagen en bij onderzoek vindt men meest-
al een jongvolwassene met koorts, wat oedemateus gezwollen
bovenste oogleden, foetor ex ore, roodheid van de farynx, en
gezwollen tonsillen die bedekt zijn met vettig witte tot gele
beslagen (zie plaat 6.3). Soms zijn bloedinkjes op het palatum
molle waar te nemen. De lymfeklieren zijn pijnlijk bij palpatie,
niet onderling of aan de huid en onderlaag gefixeerd. De milt is
meestal vergroot. De lever kan vergroot zijn, elastisch en pijn-
lijk bij palpatie. De temperatuur is meestal gedurende ongeveer
drie weken verhoogd en daalt geleidelijk. De angina is meestal
eerder verdwenen. De lymfeklierzwellingen en de miltvergro-
ting kunnen wat langer blijven bestaan. De patiënten klagen na
het acute stadium vaak nog wekenlang over moeheid. Bij bestu-
dering van een groot aantal patiënten blijken groepen onder-
scheiden te kunnen worden met het volledige beeld en groepen
waarbij de angina op de voorgrond staat, de klierzwellingen of
de leveraandoening, soms zelfs met een meestal lichte icterus.
De huid kan een exantheem tonen (zie plaat 6.4), wisselend van
rubelliform tot morbilliform en scarlatiniform, vooral wanneer
ten onrechte amoxicilline of ampicilline wordt gegeven (dit is
geen echte penicillineallergie).
Laboratoriumdiagnostiek. Een bloeduitstrijk toont overheer-
send lymfocyten (dus bijvoorbeeld meer dan 50%). Van deze
lymfocyten is een groot aantal (bijvoorbeeld meer dan 10%)
abnormaal van grootte, vorm en kleur, met donkerblauw, geva-
cuoliseerd protoplasma; de kernen zijn wisselend van grootte en
vorm en vertonen uiterst zelden zelfs nucleoli. Zo vormen de
lymfocyten een bont beeld. De granulocyten in het preparaat
kunnen een linksverschuiving vertonen. Het aantal leukocyten
kan wisselend zijn, van leukopenie tot lichte leukocytose. De
rode bloedcellen zijn normaal: er is dus geen anemie. De lever-
biochemie is bij 90% van de patiënten licht gestoord. Het kwe-
ken van EBV is geen routine. Heterofiele antistoffen zijn bij
circa 70% van de patiënten aantoonbaar (de reactie van Paul-
Bunnell; in microvorm de monosticonreactie). Bij een mononu-
cleosis-beeld met een negatieve reactie van Paul-Bunnell heeft
het zin een onderzoek naar EBV-specifieke antistoffen te ver-
richten (IgM-anti-EBV-VCA), evenals een onderzoek naar
infectie met cytomegalovirus en Toxoplasma gondii. Ook deze
laatstgenoemde infecties kunnen gepaard gaan met een dergelijk
bloedbeeld en met op mononucleosis infectiosa lijkende klini-
sche verschijnselen.
Voor de diagnostiek van chronische EBV-infecties (inclusief
Burkitt-lymfoom en nasofaryngeaal carcinoom) is bepaling van
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antistoffen tegen andere EBV-antigenen (EA en EBNA) aange-
wezen. 
Therapie. Symptomatisch en eventueel bedrust in het acute sta-
dium. Antibiotica hebben geen zin (toxicodermie!). Het bloed-
beeld kan een halfjaar tot een jaar lang pathologische cellen
tonen. 
Complicaties. Meningitis serosa, primaire atypische pneumo-
nie, hemolytische anemie, trombocytopenie, syndroom van
Guillain-Barré, zeer zelden myocarditis, uiterst zelden miltrup-
tuur. Vooral in Afrika wordt het Burkitt-lymfoom als complica-
tie aangetroffen (voornamelijk in endemische malariagebieden).
Ook het nasofaryngeaal carcinoom is als complicatie op te vat-
ten (voornamelijk in Zuid-China, Zuidoost-Azië en Noord- en
Oost-Afrika). 
Preventie. Tegen de ziekte bestaat geen specifieke profylaxe. 

6.8.3 Toxoplasmose 

Verwekker. Toxoplasma gondii. 
Besmetting. Toxoplasmose na de postnatale periode is vaak het
gevolg van het eten van rauw vlees, daar de veestapel in zekere
mate geïnfecteerd is. De huiskat speelt een sleutelrol in de epi-
demiologie van toxoplasmose. Gedurende een korte tijd produ-
ceert dit dier oöcysten, die na 24 tot 48 uur infectieus worden.
Direct contact met kattenfeces waarin zich infectieuze oöcysten
bevinden, vormt eveneens een belangrijke besmettingsweg. 
Epidemiologie. Toxoplasma-infecties komen in de wereld zeer
verspreid voor: naar men aanneemt maakt ongeveer de helft van
de wereldbevolking een infectie door. Waarschijnlijk speelt de
consumptie van cystenbevattend (rauw) vlees bij de overdracht
een grote rol, hoewel bij vegetariërs in India een even hoog
besmettingspercentage werd gevonden als bij personen die vlees
aten. Geslachtelijke voortplanting van Toxoplasma is in het
darmkanaal van de kat aangetoond. Oöcysten worden met de
ontlasting geloosd en rijpen in ongeveer twee dagen. De mens
wordt daardoor incidenteel besmet, maar landbouwhuisdieren
en in de vrije natuur levende dieren worden vaak besmet door
contact met infectieuze oöcysten bevattende kattenfeces. De rol
van de kat (en katachtigen) is bij het totale overdrachtsmecha-
nisme essentieel. Besmetting van mens op mens is niet beschre-
ven.
Incubatietijd. Onbekend (bij laboratoriumbesmetting ongeveer
tien dagen). 
Klinische verschijnselen. De primaire infectie van een vrouw
gedurende de zwangerschap kan leiden tot intra-uteriene infec-
tie van de vrucht, waardoor abortus, partus immaturus of partus
praematurus kan volgen. Als het kind levend wordt geboren, kan
het ernstig ziek zijn met koorts, hepatosplenomegalie, icterus,
anemie, soms een exantheem en zwelling van enkele lymfeklie-
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• Bij mononucleosis infectiosa is er een atypische lymfocy-
tose; vaak zijn er heterofiele antistoffen.

ren. Ongeveer 80% heeft een chorioretinitis (de haarden zijn
vaak aan de periferie van de fundus gelokaliseerd). In andere
gevallen lijkt het kind bij de geboorte gezond, maar ontstaan na
enige maanden tekenen van zware hersenbeschadiging: hydro-
cefalie, spasticiteit, verlammingen en/of convulsies. Ook deze
kinderen hebben vaak een chorioretinitis. De ontstekingshaar-
den in de hersenen kunnen verkalken en zo zichtbaar worden op
röntgenfoto’s van de schedel. De liquor kan afwijkingen verto-
nen in de zin van een meningo-encefalitis; de lever en milt kun-
nen vergroot zijn. 
Postnataal verkregen toxoplasmose geeft slechts zelden ver-
schijnselen: het meest herkend wordt een koortsige ziekte met
malaise, in de hals gelokaliseerde of meer verspreide kleine
lymfeklierzwellingen, enige vergroting van lever en milt en
soms een maculeus exantheem. Het bloedbeeld toont vaak
pathologische lymfocyten. Het ziektebeeld lijkt op mononucle-
osis infectiosa, maar de reactie van Paul-Bunnell is negatief.
Koorts en klierzwellingen verdwijnen geleidelijk, de moeheid
kan weken tot maanden duren. Ook chorioretinitis, uveitis,
myocarditis, cerebrale haarden en meningo-encefalitis kunnen
veroorzaakt worden door Toxoplasma gondii en worden vooral
gezien bij patiënten met een verminderde weerstand (vooral
aids). Bij dit type patiënten betreft het meestal een reactivatie
van een latente infectie. 
Laboratoriumdiagnostiek. Bepaling van de antistoffen. Onge-
veer 60% van de volwassenen is seropositief, zonder klinisch
herkende voorafgaande ziekte. Bewijzend voor de acute ziekte
is de aanwezigheid van specifieke IgM-antistoffen, evenals een
ten minste viervoudige titerstijging van IgG-antistoffen. Vaak is
hierbij de complementbindingsreactie positief. De IgM-reactie
wordt in verhouding snel negatief, terwijl de IgG-titer zeer lang,
waarschijnlijk levenslang, positief blijft. Reactivaties kunnen in
het algemeen niet serologisch worden aangetoond. Het vervol-
gen van antistoffen nadat de diagnose is gesteld, heeft geen zin.
Na maanden tot jaren dalen deze tot een vrij stabiel niveau. Bij
zuigelingen met congenitale toxoplasmose zijn IgM-antistoffen
– die de placenta niet passeren – bewijzend voor een actieve
infectie. Complementbindende antistoffen zijn, in tegenstelling
tot bij de moeder, afwezig. Het aantonen van IgG-antistoffen
heeft geen diagnostische waarde omdat deze passief van moeder
op kind worden overgedragen. Ook in de diagnostiek van ern-
stige Toxoplasma-infecties speelt de moleculaire diagnostiek
een steeds grotere rol. Andere hulpmiddelen voor de diagnose
zijn pathologisch-anatomisch onderzoek van een lymfeklier of
van ander weefsel, waarbij een min of meer karakteristiek beeld
wordt gezien en het micro-organisme soms wordt gelokaliseerd
(figuur 6.20). Men kan Toxoplasma gondii ook isoleren na
kweek in muizen.

Therapie. Bij de verkregen vorm wordt de diagnose meestal zo
laat gesteld dat de patiënt reeds aan het herstellen is. Behande-
ling is overbodig. Bij ernstige infecties (bijvoorbeeld choriore-
tinitis) geeft men een combinatie van een sulfonamidepreparaat
en pyrimethamine onder controle van het bloedbeeld (megalo-
blastaire anemie, agranulocytose, trombocytopenie). Minder
toxisch maar minder zeker wat betreft werkzaamheid is spira-
mycine. Ook clindamycine blijkt bij toxoplasmose werkzaam-
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heid te hebben. Indien een aidspatiënt cerebrale toxoplasmose
ontwikkelt, is na de initiële therapie onderhoudsbehandeling
aangewezen.
Complicaties. Zie hiervoor. 
Preventie. Bij de preventie lijkt het van belang geen (half)rauw
vlees te eten en bij het hanteren van kattenontlasting en bij tui-
nieren hygiëne te betrachten. Dit is vooral voor zwangeren
essentieel. Ter voorkoming van de gevolgen van een primaire
infectie bij zwangeren kan therapie met sulfapreparaten en pyri-
methamine worden overwogen. Eventuele volgende kinderen
kunnen geen congenitale Toxoplasma-infectie krijgen omdat zij
door de ingetreden immuniteit van de moeder beschermd zijn.
Wanneer men bij een vrouw de diagnose toxoplasmose eenmaal
heeft gesteld, is er geen bezwaar daarna zwanger te worden.
Screening van zwangeren op toxoplasmose als routine wordt
afgeraden. 

6.8.4 Kattenkrabziekte 

Verwekker. Bartonella henselae, een gramnegatief, moeilijk
kweekbare bacterie, voor het eerst geïdentificeerd met DNA-
technieken. 
Besmetting. Door een kattenkrab, zelden door een beet of lik. 
Epidemiologie. Veel huiskatten zijn chronisch geïnfecteerd met
de bacterie. Ondanks het feit dat de katten bacteriëmisch zijn,
zijn ze asymptomatisch. De kattenvlo speelt bij de besmetting
van katten een belangrijke rol. 
Incubatietijd. Drie tot vijf dagen. 
Klinische verschijnselen. Bij de normale gastheer is de meest
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Toxoplasmose
• Primo-infectie in de zwangerschap kan aanleiding geven

tot een intra-uteriene infectie.
• Reactivatie bij een gestoorde immuniteit is een ernstige

ziekte.

voorkomende manifestatie een lymfadenopathie. Na het ver-
strijken van de incubatietijd ontwikkelt de patiënt een papel of
pustel ter plaatse van de krab. Binnen één à twee weken ontstaat
een regionale lymfadenitis. Afhankelijk van de initiële laesie
bevindt de lymfadenitis zich axillair, cervicaal, pectoraal of
inguïnaal. De lymfeklier kan na enige tijd veretteren. Algemene
ziekteverschijnselen zijn beperkt (meestal geen koorts, wel
malaise). De lymfadenitis persisteert enkele weken. 
Een speciale vorm is het syndroom van Parinaud (conjunctivitis
en preauriculaire lymfadenopathie), dat ontstaat na inoculatie in
de conjunctivale zak. 
Bij patiënten met aids en andere stoornissen van de cellulaire
immuniteit kan de infectie zich manifesteren als bacillaire
angiomatose, een cutane angiomateuze papel, nodus of zelfs een
exofytisch groeiende tumor. De afwijking lijkt sterk op het
Kaposi-sarcoom. De micro-organismen kunnen dissemineren
naar organen (lever, milt en CZS), beenmerg en lymfeklieren. In
de lever en in de milt kan het beeld van peliosis (vaatmeren) ont-
staan. 
Laboratoriumdiagnostiek. De diagnose kan worden gesteld
door serologie. Het lymfeklierbiopt vertoont een granulomateu-
ze ontsteking en met de zogenoemde Whartin-Starry-kleuring
kan het micro-organisme zichtbaar worden gemaakt. Een kweek
is zelden positief. Met behulp van de PCR kan de verwekker
worden aangetoond. De huidtest is obsoleet. De diagnose bacil-
laire angiomatose kan histologisch worden gesteld (DD: Kapo-
si-sarcoom). 
Therapie. Over de effectiviteit van antibiotica bij de kattenkrab-
ziekte lopen de meningen uiteen. De lymfadenitis verdwijnt
meestal spontaan. Enig effect is gemeld van ciprofloxacine,
doxycycline en de macroliden. Bij encefalitis wordt gentamici-
ne i.v. geadviseerd; bij bacillaire angiomatose onder andere
macroliden in hoge doses.
Complicaties. Ook bij de normale gastheer komen soms gedis-
semineerde infecties (meningo-encefalitis, myelitis transversa,
granulomateuze hepatitis en andere orgaanlokalisaties) voor. 
Preventie. Het voorkomen van infectie bij de kat door adequate
vlooienbestrijding is in de praktijk moeilijk. 

6.8.5 Cytomegalovirusinfectie 

Verwekker. Cytomegalovirus (CMV), een herpesvirus. 
Besmetting. Via de placenta (intra-uterien) en tijdens (barings-
kanaal) of na de geboorte (borstvoeding). Op latere leeftijd door
contact met CMV-geïnfecteerde urine, speeksel, sperma. Voorts
via bloedtransfusies of transplantaties.
Epidemiologie. Primaire infectie van de aanstaande moeder met
het CMV kan leiden tot een ernstig ziektebeeld bij het kind.

Kernpunten

Kattenkrabziekte
• De meest voorkomende manifestatie is lymfadenopathie.
• Bij een gestoorde immuniteit ontstaan ernstige beelden. 
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Figuur 6.20 Toxoplasma-pseudo-cyste in hersenweefsel (pijl).



Perinatale infecties komen veel voor, meestal zonder aanleiding
te geven tot afwijkingen. Postnatale infecties verlopen in over-
grote meerderheid symptoomloos, zodat op de leeftijd van 
30 jaar ruim 50% van de bevolking antistoffen tegen het CMV
blijkt te hebben. De infectie heeft de neiging tot persistentie en
opvlamming vindt plaats bij immuundeficiëntie en -suppressie
en zwangerschap (cervix). 
Incubatietijd. Onvolledig bekend; bij posttransfusiecytomega-
lie: vier tot acht weken. 
Klinische verschijnselen. De congenitale vorm wordt geken-
merkt door dezelfde ernstige afwijkingen als bij congenitale
toxoplasmose en andere congenitale virusinfecties (infecties
met rubella- en herpes-simplex-virus: onder andere hepatosple-
nomegalie, trombocytopenie en cerebrale verschijnselen). De
verkregen vorm kan verlopen als een mononucleosis infectiosa
met een negatieve reactie van Paul-Bunnell. Ook koortsperiodes
na openhartoperaties, waarbij veel bloedtransfusies worden toe-
gediend, worden vaak veroorzaakt door een infectie met het
cytomegalovirus. Na orgaantransplantaties (bijvoorbeeld nier-
en beenmergtransplantaties), waarbij steeds immuunsuppressie
bij immuungecompromitteerden nodig is, en bij aids worden
infecties met het CMV dikwijls gezien. Het betreft hier meestal
een reactivatie, maar ook primaire infecties komen voor. Bij
deze patiënten kan men een ernstig ziektebeeld zien met koorts,
interstitiële longafwijkingen en soms afwijkingen in andere
organen (nieren, lever, darm, bijnieren, hersenen en ogen). 
Laboratoriumdiagnostiek. Aantonen van IgM-anti-CMV (ont-
breekt vaak bij reactivatie) of van een toename van antistoffen
in een serumpaar. Isolatie van het virus uit keel, bronchusspoel-
sel, urine en eventueel bloed. Het aantonen van het p65-antigeen
van het CMV is een belangrijk diagnosticum: het wijst op een
ernstige symptomatische infectie. Een positieve viruskweek van
urine of speeksel alléén verschaft niet altijd bewijzende infor-
matie voor een etiologisch verband met de huidige ziekte, omdat
na een doorgemaakte infectie de virusuitscheiding periodiek
nog lang kan plaatsvinden. Het virus kan ook worden aange-
toond met behulp van PCR; in het bijzonder bij patiënten met
een ernstig gestoorde immuniteit (bijvoorbeeld na transplanta-
tie) wordt de diagnose gesteld op grond van de bepaling van de
hoeveelheid virus (‘viral load’) in plasma of bloed. 
Therapie. Algemeen symptomatisch. Aciclovir heeft geen
invloed. Afgeleide verbindingen van dit middel, zoals ganciclo-
vir, zijn werkzaam bij bepaalde ernstige CMV-infecties (zoals
CMV-retinitis bij aids). Ganciclovir is aanzienlijk toxischer dan
aciclovir (granulocytopenie). Een ander middel dat werkzaam is
tegen CMV is foscarnet. 
Complicaties. Zie hiervoor. Bij immuungecompromitteerde
patiënten (onder andere aidspatiënten) een interstitiële pneumo-
nie, colitis en retinitis. Afstoten van een niertransplantaat. 
Preventie. Er bestaat geen specifieke preventie. Algemene
hygiëne bij het wisselen van luiers en handenwassen, vermijden
van transplantatie van organen van seropositieve donors naar
seronegatieve recipiënten. Screening van zwangeren op een pri-
maire CMV-infectie moet worden ontraden. 

6.8.6 Humaan immunodeficiëntievirusinfecties,
HIV (aids en met aids verwante
ziektebeelden)

Verwekker. Humaan immunodeficiëntievirus (HIV) is een retro-
virus, behorend tot de familie der lentivirussen. Men kent thans
HIV-1 en HIV-2. 
Besmetting. Door seksueel contact, via besmette injectienaal-
den, bloed en bloedproducten, congenitaal. Het virus heeft grote
affiniteit met T-lymfocyten (met name de CD4-subset) en mo-
nonucleaire fagocyten. Het CD4-molecuul en de chemokinere-
ceptoren CCR5 en CXCR4 vormen de receptoren voor het virus.
Na besmetting met het HIV ontstaat zes tot acht weken later in
een aantal gevallen een influenza-achtig, soms Pfeiffer-achtig
ziektebeeld (zie verder). Asymptomatische infectie kan jaren
blijven bestaan; de infectie gaat uiteindelijk (vrijwel) altijd over
in aids of met aids verwante ziektebeelden. De tijd die verloopt
tussen besmetting en het uitbreken van aids kan variëren van zes
maanden tot (ten minste) vijftien jaar (mediane incubatietijd
circa acht tot tien jaar). Antistoffen tegen HIV (seropositiviteit)
kunnen in ruim 99% van de gevallen drie maanden na de infec-
tie worden aangetoond. Een enkele keer treedt seroconversie pas
drie tot zes maanden na de infectie op. In de periode vooraf-
gaande aan de seroconversie is de patiënt al besmettelijk en kan
het HIV in grote hoeveelheid in het bloed worden aangetoond.
Deze window-periode (periode tussen besmetting en het
moment dat antistoffen tegen het HIV kunnen worden aange-
toond) is vooral van belang voor bloed- en orgaandonaties, aan-
gezien gedurende deze periode overdracht van het virus moge-
lijk is. Overigens is de besmettelijkheid in deze periode relatief
groot omdat er veel virus aanwezig is. Ook na de seroconversie
blijft het virus onder andere in het bloed aantoonbaar en is de
patiënt besmettelijk. In de periode voordat klinische verschijn-
selen ontstaan neemt de hoeveelheid HIV toe en daarmee ook de
besmettelijkheid van de patiënt. HIV-positieven die behandeld
worden met antiretrovirale middelen en een lage of onmeetbare
viral load in het bloed hebben, zijn minder besmettelijk (afhan-
kelijk van de viral load).
Epidemiologie. Het HIV verspreidt zich door seksueel contact,
via bloed en bloedproducten en congenitaal. In Nederland wordt
HIV-besmetting vooral gezien onder homo- en biseksuele man-
nen, drugsgebruikers, hemofiliepatiënten en migranten uit
gebieden waar het virus epidemisch voorkomt (vooral Afrika
ten zuiden van de Sahara). In grote delen van de wereld (onder
andere Afrika en Zuidoost-Azië) verspreidt het HIV zich voor-
namelijk door heteroseksueel contact. Het aantal HIV-geïnfec-
teerden in Nederland wordt geschat op 10.000 à 20.000 perso-
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Cytomegalovirusinfectie
• Congenitale cytomegalie leidt tot ernstige afwijkingen.
• Bij patiënten met een verminderde cellulaire afweer ont-

staan ernstige ziektebeelden. 
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nen. Het merendeel daarvan betreft homoseksuele mannen.
Voorts circuleert het virus onder intraveneuze drugsgebruikers.
Bij heterosexueel geïnfecteerden gaat het vooral om personen
afkomstig uit endemische gebieden en personen met veel wisse-
lende seksuele contacten. Door de verbeterde therapie is het
aantal nieuwe aidspatiënten sterk afgenomen, waardoor dit geen
goede graadmeter meer is voor de verspreiding van het HIV. 
Het HIV is aangetoond in veel lichaamsvloeistoffen. In de prak-
tijk blijkt dat alléén transmissie optreedt via bloed, sperma,
genitaal slijm van vrouwen en via moedermelk. In het normale
maatschappelijke verkeer (ook in de gezinssituatie) is het virus
niet overdraagbaar. Er is geen virusoverdracht vastgesteld door
insecten, via voedsel of via de luchtwegen. Naast HIV-1-infec-
ties in Centraal- en Oost-Afrika komen in West-Afrika HIV-2-
infecties voor. HIV-2 blijkt overigens minder virulent te zijn dan
HIV-1; de incubatietijd tot aids is langer en ook de kans op
transmissie is lager dan bij HIV-1. 
Incubatietijd. Afhankelijk van het ziektebeeld van ongeveer één
maand (acute infectie) tot (ten minste) vijftien jaar (aids). De
gemiddelde incubatietijd (van seroconversie tot aids) is acht tot
tien jaar. 
Klinische verschijnselen. Acute HIV-infecties (rond het moment
van verschijnen van IgG-antistoffen tegen HIV) verlopen in veel
gevallen zonder symptomen, maar soms gaat seroconversie
tegen het HIV gepaard met een episode van algemene malaise,
gezwollen lymfeklieren en koorts. Tijdens dit ziektebeeld
komen ook wel hoofdpijn, spierpijn, gewrichtsklachten, macu-
lopapuleuze huidafwijkingen en trombocytopenie voor. Zowel
de symptomatische als de asymptomatische acute fase van HIV-
infectie kan (na een tijdsverloop variërend van een paar maan-
den tot een paar jaar) overgaan in een chronisch ziektebeeld dat
zich onder meer kan uiten als een persisterende lymfadenopa-
thie (PLS). Sommige patiënten hebben ook andere verschijnse-
len, zoals nachtzweten, moeheid, splenomegalie, leukopenie,

trombocytopenie, diarree (langer dan drie maanden) en hard-
nekkige candidiasis van het mondslijmvlies (figuur 6.21). Dan
zijn er meestal ook immunologische afwijkingen te vinden.
Geleidelijk vermindert het aantal CD4-cellen in het bloed en
ontstaan er ernstiger infecties (figuur 6.22). Overigens hebben
de meeste HIV-geïnfecteerden in de periode na seroconversie
gedurende vele jaren geen of vrijwel geen klachten of sympto-
men.
Aids is een klinische diagnose en wordt gekenmerkt door een
ernstige stoornis in de cellulaire immuniteit, die zich uit in
‘opportunistische’ tumoren, zoals het Kaposi-sarcoom (figuur
6.23) (zie paragraaf 10.16) en het non-hodgkinlymfoom, en
‘opportunistische’ infecties, zoals longontsteking door Pneumo-
cystis carinii (figuur 6.24), cytomegalovirusinfectie en ernstige
herpes-simplex-virusinfectie. Daarnaast worden hardnekkige
darminfecties, veroorzaakt door onder andere Cryptosporidium,
Mycobacterium avium en cytomegalovirus, gezien (zie para-
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Figuur 6.21 Candidiasis van het mondslijmvlies bij een aidspatiënt.
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Figuur 6.22 De stadia van een HIV-infectie.



graaf 17.18). Sommige opportunistische pathogenen (bijvoor-
beeld Toxoplasma gondii en Cryptococcus neoformans) geven
aanleiding tot infectie van het centrale zenuwstelsel. Een direc-
te infectie van het CZS door het HIV kan leiden tot een snel
progressieve encefalopathie, en uiteindelijk ook tot ernstige
dementie (aidsdementiecomplex: ADC). Ook tuberculose
(zowel pulmonaal als extrapulmonaal) geldt als een aidsdefinië-
rende ziekte, evenals een recidiverende pneumonie (vooral bij
drugsgebruikers) en cervixcarcinoom.
Tabel 6.19 geeft een overzicht van de aandoeningen die, bij
HIV-geïnfecteerden, per definitie tot de diagnose aids leiden. 

Laboratoriumdiagnostiek. Het verschijnen van IgG-antistoffen
tegen het HIV in het bloed (met behulp van de ELISA-test) is
bewijzend voor de aanwezigheid van een HIV-infectie. Ter uit-
sluiting van fout-positieve reacties moet een bevestigingstest
(‘Western-blotting’) worden uitgevoerd.
Laboratoriumtests bieden houvast voor de prognose. De belang-
rijkste tests zijn het aantal CD4+-T-lymfocyten en de hoeveel-
heid virus in het bloed (viral load). De aanwezigheid van viru-
lente stammen (zogenoemde syncytium-inducing, SI) is
prognostisch ongunstig. Ook kan gekeken worden naar de func-
tie van de lymfocyten. 
De opportunistische infecties worden gediagnosticeerd door
antistofbepalingen, kweken van onder andere biopten en longla-
vage (bijvoorbeeld bij infecties met Pneumocystis carinii, Can-
dida, cytomegalovirus en herpes-simplex-virus). 
Therapie. Er is thans een aantal antiretrovirale middelen
beschikbaar, die – in combinatie gebruikt – de prognose van een
HIV-infectie gunstig beïnvloeden. Deze effectieve combinaties
worden met ‘highly active antiretroviral treatment’ (HAART)
aangeduid. Door een combinatie met verschillende aangrij-
pingspunten te kiezen, wordt een sterk antiretroviraal effect
bewerkstelligd en wordt resistentieontwikkeling van het HIV
zoveel mogelijk tegengegaan. In tabel 6.7 zijn de belangrijkste
middelen met hun eigenschappen besproken. 
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Figuur 6.23 Kaposi-sarcoom op de wang.

Figuur 6.24 Pneumocystis carinii-pneumonie bij een aidspatiënt. Er is een

dubbelzijdig fijnvlekkig (interstitieel en deels alvealoair) longbeeld. 

Tabel 6.19 De aidsdefiniërende aandoeningen (Centers for Disease Control,

1993).

bacteriële infecties, multipel of recidiverend (kinderen < 13 jaar)

candidiasis van bronchi, trachea, longen

cervixcarcinoom, invasief

coccidioïdomycose, extrapulmonaal of gedissemineeerd

cryptokokkose, extrapulmonaal

cryptosporidiose, > 1 maand durend

cytomegalovirusinfectie (anders dan van lever, milt of lymfeklieren)

cytomegalovirusretinitis (met visusstoornis)

encefalopathie (HIV-gerelateerd)

herpes simplex, chronische ulceratie (> 1 maand), of bronchitis,

pneumonitis, of oesofagitis

histoplasmose, gedissemineerd of extrapulmonaal

isosporiasis, > 1 maand durend

Kaposi-sarcoom

lymfoïde interstitiële pneumonie en/of pulmonale lymfoïde hyperplasie

lymfoom, Burkitt-type

lymfoom, immunoblastair

lymfoom, primair, CZS

Mycobacterium avium-intracellulare- of Mycobacterium kansasii-

infectie, gedissemineerd of extrapulmonaal

Mycobacterium tuberculosis-infectie, pulmonaal of extrapulmonaal

mycobacteriose, andere species of niet-gedetermineerd, gedissemi-

neerd of extrapulmonaal

Pneumocystis carinii-pneumonie

recidiverende pneumonie

progressieve multifocale encefalopathie (papovavirus)

Salmonella-sepsis, recidiverend

toxoplasmose van het centrale zenuwstelsel

cachexie door HIV (‘wasting’)



Behandeling wordt thans geïndiceerd geacht bij een CD4-getal
< 0,5 × 109/l, een viral load > 104 kopieën of bij klinische
verschijnselen. Behandeling moet worden overwogen tussen 
0,2 en 0,35 × 109/l. Bij patiënten met lage CD4-cellencon-
centraties (< 0,2 × 109/l) wordt ook primaire profylaxe tegen
pneumocystose gegeven (co-trimoxazol of inhalatie van pen-
tamidine). 
Preventie. Er is geen vaccin tegen het HIV beschikbaar. Beper-
king van de verspreiding is te verwachten door vermindering
van het aantal seksuele partners, het vermijden van risicovol
seksueel gedrag, het gebruik van condooms, het verstrekken van
steriel injectiemateriaal aan i.v.-drugsverslaafden, en – zeer
belangrijk – screening van donorbloed ter vermijding van aan
zieken toe te dienen besmette bloedproducten. 

6.8.7 Difterie 

Verwekker. Corynebacterium diphtheriae. 
Besmetting. Druppelinfectie. 
Epidemiologie. Door een consequent uitgevoerde immunisatie
is difterie in Nederland een zeer zeldzame ziekte geworden; ze
wordt nog een enkele keer aangetroffen bij (niet-geïmmuniseer-
de) kinderen van buitenlandse werknemers. Ook met importge-
vallen uit andere gebieden moet rekening worden gehouden,
bijvoorbeeld uit Oost-Europa, waar zich de afgelopen jaren dui-
zenden gevallen hebben voorgedaan. De epidemiologie werd
bepaald door een groot aantal subklinische infecties en tijdelij-
ke en chronische bacteriedragers. 
Incubatietijd. Twee tot vijf dagen, soms langer. 
Klinische verschijnselen. Keeldifterie: membraneus beslag met
necrotiserende ontsteking in de oppervlakkige lagen van het
epitheel van de tonsillen, farynxbogen, farynxachterwand en
palatum. Het beslag is vuilgrijs van kleur, laat aan de randen wat
los en bloedt enigszins bij pogingen tot afstrijken. De tempera-
tuurverhoging is gering. De keelpijn is niet hevig. De halsklie-
ren zijn gezwollen, soms met veel collateraal oedeem (‘burge-
meesterskraag’). De difteriebacteriën vormen exotoxinen die
gevaarlijke complicaties kunnen veroorzaken: myocarditis, ver-
lammingen door uitval van hersenzenuwen en polyneuropathie.
Larynxdifterie: geleidelijk toenemende heesheid, blafhoest,
motorische onrust en stridor, vooral inspiratoir. Huiddifterie:
wordt soms gezien bij patiënten (in het bijzonder zwemmers)
met eczeem en met ulcera cruris. In de tropen komt huiddifterie
veel voor. Ook jongeren op trektocht door de tropen acquireren
– ondanks een goede immuniteit voor difterie – door het lopen
op blote voeten in een enkel geval huiddifterie. 

Kernpunten

• Het HIV verspreidt zich door seksueel contact, via bloed
en bloedproducten en congenitaal.

• Aids wordt gekenmerkt door een ernstige stoornis in de
cellulaire immuniteit met opportunistische infecties.

• HAART heeft de prognose sterk verbeterd. 

Laboratoriumdiagnostiek. Difteriebacteriën kunnen met behulp
van speciale media worden gekweekt uit keel en neus, soms van
de huid. 
Therapie. 10.000-20.000 E difterieantitoxine i.v. (na uitsluiten
van overgevoeligheid door een huidtest met 0,2 ml intracutaan)
en erytromycine 2 g/24 uur per os (30 mg/kg lichaamsgewicht
voor kinderen). Bij levensbedreigende kroep: tracheotomie en
stomen; verder als hiervoor. Bij myocarditis: zie paragraaf 15.5.
Dragers: erytromycine gedurende veertien dagen. 
Preventie. De preventie bestaat uit de reeds genoemde vaccina-
tie van daarvoor in aanmerking komende zuigelingen en oudere
kinderen (op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden één injectie
van 1 ml DKTP-vaccin i.m.; op de leeftijd van 4 en 9 jaar volgt
een DTP-herhalingsinjectie). 

6.8.8 Bof (parotitis epidemica) 

Verwekker. Bofvirus. 
Besmetting. Aërogeen
Epidemiologie. Wanneer er niet wordt gevaccineerd, wordt de
epidemiologie van bof in belangrijke mate bepaald door een
groot aantal subklinische infecties. Op de leeftijd van 4 jaar
heeft dan reeds 40% van de kleuters aantoonbare antistoffen
tegen bof. Naar men aanneemt verloopt de infectie bij circa 35%
zonder klinische verschijnselen. De besmettelijkheid is waar-
schijnlijk niet minder dan die van de andere infectieziekten op
de kinderleeftijd. 
Incubatietijd. Twee tot drie weken. 
Klinische verschijnselen. De ziekte begint met koorts en pijn bij
het kauwen, spoedig gevolgd door een pijnlijke zwelling van
één of beide oorspeekselklieren. Ook de glandulae submandibu-
lares zijn vaak gezwollen. De glandulae sublinguales zijn
meestal niet in het ziekteproces betrokken. Soms worden de
klieren achtereenvolgens getroffen, steeds met een hernieuwde
stijging van de lichaamstemperatuur. Bij inspectie van het
wangslijmvlies zijn de uitmondingen van de ductus parotidei
vaak als rode stipjes te zien en is daar wat sereus vocht uit te
drukken. Soms is slechts één klier aangedaan. Betreft dit de
glandula submandibularis, dan bestaat de kans dat ten onrechte
een lymfadenitis wordt gediagnosticeerd, hoewel lymfeklieren
in de hals meer naar achteren gelokaliseerd zijn bij de kaakhoek. 
Laboratoriumdiagnostiek. Het bofvirus is te kweken uit het
speeksel en de keeluitstrijk, voorts uit de urine en, als er een
sereuze meningitis bestaat, ook uit de liquor cerebrospinalis. De
antistoffen in het bloed nemen toe en er zijn specifieke IgM-
antistoffen aantoonbaar. Het amylasegehalte in bloed en urine
kan verhoogd zijn. 
Therapie. Symptomatisch. 
Complicaties. Orchitis, meestal eenzijdig, bij ongeveer een
kwart van door de ziekte getroffen adolescenten en volwasse-

Kernpunt

• Difterie is in Nederland een zeer zeldzame ziekte.
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nen. De vruchtbaarheid lijdt vrijwel nooit. Andere complicaties:
strak aanvoelend, pijnlijk oedeem van de huid van de hals en
bovenste gedeelte van de borst, lichte pancreatitis, oöforitis, zel-
den epididymitis, mastitis – ook bij mannen – myocarditis, een-
zijdige blijvende doofheid en andere geïsoleerde hersenzenuw-
aandoeningen, frequent lymfocytaire meningitis, zeldzamer
encefalitis. 
Preventie. Vaccinatie tegen bof is mogelijk met een verzwakt
levend virusvaccin. De door dit vaccin opgewekte immuniteit is
waarschijnlijk van lange duur. Het bofvaccin kan worden
gecombineerd met andere verzwakte levende vaccins, zoals die
tegen mazelen en rubella. Sinds 1 januari 1987 worden binnen
het Rijksvaccinatieprogramma kinderen op de leeftijd van 14
maanden en 9 jaar met een combinatievaccin tegen bof, maze-
len en rubella geïmmuniseerd. Sindsdien is het aantal gevallen
van bof en bofmeningitis sterk gedaald. 

6.8.9 Kinkhoest (pertussis) 

Verwekker. Bordetella pertussis. 
Besmetting. Druppelinfectie, aërogeen.
Epidemiologie. Ondanks systematische vaccinatie met het
DKTP-vaccin komt kinkhoest in Nederland vrij veel voor. De
verklaring voor dit voorkomen is complex. De immunogenici-
teit van het vaccin is beperkt en B. pertussis heeft een mutatie
van een van de virulentiefactoren (het pertactin) ondergaan,
waardoor het in Nederland tot nu toe gebruikte vaccin onvol-
doende bescherming biedt. In Nederland zijn ziektegevallen
veroorzaakt door Bordetella parapertussis zeer zeldzaam. Het
gebruikte vaccin beschermt niet tegen deze bacterie. 
Incubatietijd. Een tot drie weken, soms langer. 
Klinische verschijnselen. Het kenmerkende van kinkhoest zijn
de typische hoestbuien waarin een reeks achtereenvolgende,
krampachtige expiratiestoten wordt beëindigd door een gieren-
de inspiratie of – bij een zuigeling – door klaaglijk huilen. Tij-
dens de aanval heeft het kind ernstige ademnood, is het cyano-
tisch en braakt het vaak. Soms wordt veel slijmig exsudaat
opgegeven via mond en neus. Door het braken lijdt de voe-
dingstoestand. Dit kenmerkende convulsieve stadium wordt
voorafgegaan door een catarraal stadium van een à twee weken,
waarin kinkhoest slechts te vermoeden is omdat de verkoudheid
langer duurt dan normaal en met wat koorts en veel dunne
afscheiding gepaard gaat. De kinderen maken een wat angstige
indruk. Bij volwassenen is het beeld meer dat van een hardnek-
kige kriebelhoest.
Kinkhoest is mede te herkennen aan het ulcus frenuli linguae.
Het ulcus ontstaat door beschadiging van de tongriem door de
onderste snijtanden tijdens de hoestaanvallen, waarbij de tong
ver uitgestoken wordt. 

Kernpunt

• Bofvaccinatie heeft het vóórkomen van bof sterk vermin-
derd.

Laboratoriumdiagnostiek. Bordetella pertussis is tijdens het
catarrale stadium, dat drie à vier weken duurt, te kweken uit
farynx- en diepe neusuitstrijken. Ook laat men wel hoesten
tegen speciale vaste voedingsbodems. Het bloedbeeld vertoont
een leukocytose, soms wel 30 × 109/l en meer, met een relatie-
ve en absolute lymfocytose. De laatste jaren zijn de serologische
methoden voor de diagnostiek verbeterd (specifieke IgA, IgM
en IgG). Specifieke IgA-antistoffen ontstaan uitsluitend na het
doormaken van een infectie met B. pertussis en niet na vaccina-
tie. 
Therapie. Antibiotica beïnvloeden het verloop niet. Belangrijk
is het handhaven van een goede vochtbalans en voedingstoe-
stand. Dit lukt meestal wel door voorzichtige, frequente toedie-
ning van vocht en een licht verteerbaar dieet in de periodes tus-
sen de aanvallen. Stikbuien gaan meestal spontaan voorbij; de
behandeling is symptomatisch. 
Complicaties. Bronchopneumonie en longcollaps, encefalopa-
thie. 
Preventie. Met het DKTP-vaccin wordt een hoge vaccinatie-
graad bereikt (zie Epidemiologie). In Nederland wordt een
‘whole-cell’-kinkhoestvaccin gebruikt bij de DKTP-vaccinatie
op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden; op vierjarige leeftijd
wordt een boostervaccinatie gegeven met acellulair vaccin. De
recente toename van kinkhoest, die mogelijk te wijten is aan
antigene veranderingen van de kinkhoestbacterie, en de
beschikbaarheid van een goed acellulair vaccin hebben geleid
tot het besluit het whole-cell-vaccin te vervangen door het acel-
lulair vaccin. Dit vaccin heeft als bijkomend voordeel dat een
aantal zeldzame complicaties van vaccinatie met het whole-cell-
vaccin (convulsies, encefalopathie, passagère shock) niet meer
voorkomen. 

6.9 Infectieziekten met geelzucht 

Hepatitis als uiting van mononucleosis infectiosa en infecties
met het cytomegalo-, herpes-simplex- en rubellavirus zijn reeds
ter sprake gekomen. Vooral bij pasgeborenen kunnen deze laat-
ste virussen oorzaak zijn van ernstige ziekten. Ook bij patiënten
met en zonder stoornissen van het immuunsysteem leiden enke-
le van bovengenoemde virussen tot leverontsteking. Leptospiro-
sen spelen nauwelijks een rol. Daarnaast kan geelzucht met
koorts een gevolg zijn van een infectie met het hepatitis-A- of
hepatitis-B-virus en van hepatitis C, D en E. Deze ziekten wor-
den door verschillende virussen veroorzaakt en verwekken geen
immuniteit voor elkaar. Zie voor een gedetailleerde bespreking
paragraaf 18.5.

Kernpunten

• Ondanks vaccinatie komt kinkhoest in Nederland vrij veel
voor.

• Kenmerkend zijn de typische hoestbuien.
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6.9.1 Leptospirosen 

Leptospirosen zijn zoönosen; wij zullen hier de ziekte van Weil
bespreken. Andere leptospiren die in Nederland ziekten kunnen
verwekken, zijn Leptospira canicola, Leptospira grippotyphosa
en Leptospira hardjo. De eerste is afkomstig van honden en var-
kens, de tweede van veldmuizen en de derde van runderen.
Canicolakoorts uit zich veelal als een acute ziekte met koorts,
hoofdpijn, spierpijnen en lymfocytaire meningitis. Leptospira
grippotyphosa veroorzaakt zogenoemde modderkoorts, even-
eens met hoofdpijn en spierpijnen en soms met exanthemen. Er
zijn wel leverbiochemiestoornissen, maar icterus is zelden
zichtbaar. De nierfunctie kan eveneens gestoord zijn. Leptospi-
ra hardjo veroorzaakt een griepachtig beeld, voornamelijk bij
veehouders en hun gezinsleden. 

De ziekte van Weil 
Verwekker. Leptospira icterohaemorrhagiae.
Besmetting. Het is een ziekte van de bruine rat. De leptospiren
komen met de urine vrij in zoet water en dringen door de slijm-
vliezen van oog en neus en wellicht ook via (on)beschadigde
huid de mens binnen. 
Epidemiologie. De ziekte van Weil wordt verkregen door con-
tact met oppervlaktewater dat is verontreinigd door leptospiren-
houdende urine van ratten. Het percentage ratten dat leptospiren
in de urine uitscheidt, varieert naar plaats en leeftijd en kan 50%
bedragen. De ziekte komt het meest voor bij personen die in ver-
ontreinigd oppervlaktewater zwemmen, bij drenkelingen, riool-
werkers en landarbeiders (handen wassen in sloten).
Incubatietijd. Ongeveer tien dagen, soms korter. 
Klinische verschijnselen. Meestal is het begin acuut met rille-
righeid, hoofdpijn, hoge koorts en opvallende spierpijnen, voor-
al in de kuiten. De urine wordt donker en de hoeveelheid per 
24 uur lijkt af te nemen. De koorts kan na twee tot vijf dagen
verminderen, maar de patiënt wordt zieker, vaak wat suf en er
ontstaat een icterus. Bij onderzoek in dit stadium maakt de
patiënt een zieke indruk, heeft een snelle weke pols met lage
tensie, een icterus met oranje bijtint, conjunctivale vaatinjectie,
donkere urine met eiwit- en sedimentafwijkingen in de vorm
van erytrocyten en cilinders, terwijl ook de reacties van urobi-
line en bilirubine positief zijn. De lever is drukpijnlijk en ver-
groot; slechts zelden is de milt palpabel. Vaak wordt ook nek-
stijfheid geconstateerd ten gevolge van een sereuze meningitis,
die in de tweede ziekteweek altijd wordt gevonden. De huid kan
vluchtige exanthemen vertonen, soms hemorragisch, vooral in
de ernstige gevallen. De nieraandoening kan leiden tot anurie,
hetgeen vaak de doodsoorzaak is. Wordt de anurie behandeld,
dan kan de lever nog een rol spelen bij een fataal verloop. 
Minder ernstige gevallen komen vaker voor; deze verlopen soms
met het beeld van een koortsende ziekte met kuitpijnen, con-
junctivale vaatinjectie, lymfocytaire meningitis en slechts gerin-
ge nier- en leverafwijkingen. 
Laboratoriumdiagnostiek. In de eerste ziekteweek zijn de
leptospiren te vinden in het bloed en in de urine. Na de eerste
ziekteweek kan de diagnose nog worden gesteld door een sterke
toename van de antilichamen. Men vindt verder tekenen van
nefritis met uremie, leverbiochemiestoornissen en trombocyto-

penie. De liquorafwijkingen zijn hiervoor reeds genoemd. Vaak
bestaan ook een leukocytose (granulocytose) en een sterk en
langdurig verhoogde bezinkingssnelheid van de erytrocyten. 
Therapie. In de eerste ziektedagen geeft men penicilline, maar
invloed hiervan op het ziekteverloop is niet bewezen. De prog-
nose van de ernstige gevallen is verbeterd door behandeling van
de nierinsufficiëntie met behulp van dialyse. 
Complicaties. Anurie, leverinsufficiëntie en bloedingen. Na ver-
betering vanaf de derde ziekteweek vaak iridocyclitis, voorts
myocarditis. 
Preventie. Het aantal gevallen van de ziekte van Weil is de laat-
ste jaren sterk gedaald. Men neemt aan dat een toenemende
(chemische) verontreiniging van het oppervlaktewater de over-
levingskans van de leptospiren nadelig beïnvloedt. 

6.10 Opportunistische infecties 

Met opportunistische infecties worden de infecties aangeduid
die men bij patiënten met een verminderde weerstand kan aan-
treffen. De veroorzakers zijn micro-organismen (opportunisten)

Kernpunten

• Leptospirosen zijn zoönosen.
• Hoofdpijn, hoge koorts en opvallende spierpijnen moeten

aan leptospirose doen denken.
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Intermezzo 6.6 

Een patiënt met koorts,
spierpijn en geelzucht na
een kanovakantie
Een 39-jarige man komt terug van een kam-

peer- en kanovakantie aan de Tarn. Hij is tijdens de vier
dagen van zijn vakantie ziek geworden, met koorts, hevige
hoofdpijn en spierpijnen in de kuiten. Bij lichamelijk onder-
zoek maakt hij een zieke indruk. Hij heeft een lichte con-
junctivitis en is licht icterisch. Hij is niet nekstijf. Aan huid
en slijmvliezen worden verder geen afwijkingen gevonden.
De lever is net palpabel.
Op grond van het klinische beeld wordt aan een leptospiro-
se gedacht. Het laboratoriumonderzoek is hiermee compati-
bel: CRP 125 U/l. Er is een leukocytose (12,9 × 109/l met
80% granulocyten. Het Hb is 6,8 mmol/l. De trombocyten
zijn 120 × 109/l. Het CPK is tweemaal verhoogd, het ALAT
en het LDH ruim driemaal.
Het serumcreatinine bedraagt 203 μmol/l. De urine bevat
eiwit met een enkele erytrocytencilinder. In een donkerveld-
preparaat van de urine worden geen Leptospira aangetroffen.
De patiënt wordt onder de diagnose leptospirose behandeld
met benzylpenicilline. De serologie blijkt later bewijzend
voor een infectie met Leptospira icterohaemorrhagiae. 



die gebruik weten te maken van de stoornis in de afweer. Dit
soort micro-organismen veroorzaakt over het algemeen geen
(ernstige) infecties bij patiënten met een normale afweer. 
De afweer tegen infecties kan door veel ziekteprocessen ernstig
verstoord raken. Ook veel therapeutische interventies kunnen
interfereren met de afweer. De verstoringen van de afweer zijn
vaak discreet. Daardoor is de infectieproblematiek die daarvan
het gevolg is vaak voorspelbaar. De relatie tussen type afweer-
stoornis en ziekteverwekker is weergegeven in tabel 6.20. De
figuren 6.25 en 6.5 tonen respectievelijk pneumonie door een
Aspergillus-infectie en ecthyma gangraenosum, kenmerkende
complicaties bij patiënten met neutropenie. 

Afweerstoornissen zijn aangeboren of verworven. De aangebo-
ren afweerstoornissen (primaire immuundeficiënties) zijn rela-
tief zeldzaam. De verworven afweerstoornissen zijn het gevolg
van virusinfecties (infectie met het humaan immunodeficiëntie-
virus, cytomegalovirus), van een onderliggende maligniteit (bij-
voorbeeld de ziekte van Hodgkin) en andere ziekten (diabetes
mellitus, reumatische ziekten), of van behandeling met
immuunsuppressiva, bestraling of beenmergtransplantatie. Voe-
dingstoestand, ijzerstatus en leeftijd (neonatale periode, senium)
bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van de afweer. 
Welke aspecten van de afweer bij verschillende ziekten of
behandelingen gestoord raken, is weergegeven in tabel 6.21. In
deze tabel zijn niet opgenomen stoornissen in de eerste verdedi-
gingslinie: de intacte huid en slijmvliezen met de ondersteunen-
de afweermechanismen. Stoornissen in de eerste verdedigings-
linie komen echter veelvuldig voor. Vaak wordt ook iatrogeen
schade toegebracht aan de eerste verdedigingslinie. Men denke
bijvoorbeeld aan hoestdemping en sedatie, intubatie en beade-
ming. Bij alcoholisme lijkt het primair om de eerste verdedi-
gingslinie te gaan: aspiratie, verminderde hoestreflex, slecht
sluiten van de glottis en traumata dragen bij aan het optreden
van infecties.

Bij lang bestaande afweerstoornissen, waarbij recidiverende
infecties optreden, ziet men als gevolg van deze infecties dik-
wijls anatomische afwijkingen ontstaan, die op zichzelf weer
predisponeren tot infecties. De bronchiëctasieën die men veel-
vuldig aantreft bij patiënten met hypogammaglobulinemie zijn
hiervan een goed voorbeeld.
Een veelvoorkomend moeilijk klinisch probleem is een longin-
filtraat met koorts bij een patiënt met een verminderde afweer. 
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Figuur 6.25 Aspergillus-pneumonie bij een patiënt met leukemie en neu-

tropenie.

Tabel 6.20 Afweerstoornis en ziekteverwekker.

afweerstoornis infectieuze agentia

beschadiging oppervlak koloniserende (endogene) flora

exogene flora

humorale afweerstoornis

– complementdeficiëntie

• C1-C4 Haemophilus influenzae

pneumokokken

Staphylococcus aureus

• C6-C9 meningokokken

gonokokken

– immunoglobulinedeficiëntie Haemophilus influenzae

pneumokokken

Campylobacter jejuni

Salmonella sp.

Mycoplasma hominis

Ureaplasma sp.

ECHO-virussen

tekort aan fagocyterende cellen grampositieve kokken

aërobe gramnegatieve staven

fungi (Candida, Aspergillus)

herpes-simplex-virus

gestoorde cellulaire immuniteit herpes-simplex-virus

varicella-zoster-virus

cytomegalovirus

Chlamydia trachomatis

Listeria monocytogenes

Salmonella sp.

Legionella sp.

mycobacteriën

Nocardia sp.

Cryptococcus neoformans

Histoplasma capsulatum

Pneumocystis carinii

Toxoplasma gondii

Leishmania sp.

Strongyloides stercoralis



In deze situatie is het van belang op zo simpel mogelijke wijze
de aard van de verwekker te achterhalen en vervolgens zo snel
mogelijk een adequate therapie in te stellen. Het is uit tabel 6.21
duidelijk dat de differentieel-diagnostische problemen het
grootst zijn bij de patiënt met granulopenie en bij de patiënt met
een gestoorde cellulaire immuniteit. Bij granulocytopenische
patiënten met een pneumonie blijken bacteriële infecties zich
vrijwel altijd met focale afwijkingen op de thoraxfoto te pre-
senteren. Dergelijke afwijkingen worden vaak duidelijker bij
herstel van de granulopoëse. Schimmelinfecties daarentegen
kunnen zich zowel focaal als diffuus presenteren. Invasieve dia-
gnostiek bij de granulocytopenische patiënt is vaak niet goed
mogelijk door de bijkomende trombocytopenie. Bij de patiënt
met een gestoorde cellulaire immuniteit worden meestal diffuus
fijnvlekkige afwijkingen gezien (die overigens niet zelden
focaal beginnen). Zonder invasieve diagnostiek is meestal geen

goede behandeling mogelijk. De laatste jaren is de bronchoal-
veolaire lavage de techniek bij uitstek geworden om te proberen
hier een diagnose te stellen. Bij infecties als pneumocystose is
de opbrengst hoog. Bij andere verwekkers moet soms toch een
longbiopsie worden uitgevoerd. Ook voor andere infectieuze
lokalisaties is vaak invasieve diagnostiek nodig wanneer de ver-
wekker zich niet goed laat voorspellen.
Bij de patiënt met ernstige neutropenie is koorts een moeilijk te
diagnosticeren probleem. Tenzij er duidelijke afwijkingen wor-
den gevonden (zie figuur 6.5 en 6.25), zijn de diagnostische
mogelijkheden beperkt en is therapie na afnemen van kweken
aangewezen (tabel 6.22).

6.11 Ziekenhuisinfecties 

Een ziekenhuisinfectie (nosocomiale infectie; zie ook paragraaf
16.11) is een klinisch duidelijke of microbiologisch bewezen
infectie die na het verstrijken van de incubatieperiode of (als de
incubatietijd niet bekend is) minstens 48 uur na opname begint
bij een in een ziekenhuis opgenomen patiënt. Deze definitie zou
ook van toepassing kunnen zijn op verpleeginrichtingen, waar
immers veel chronische patiënten en oudere zieken verblijven.
De frequentie van ziekenhuisinfecties loopt uiteen voor verschil-
lende afdelingen. Voor algemene ziekenhuizen worden prevalen-
tiecijfers aangegeven tussen 5 en 10%. Bij oudere patiënten zijn
de cijfers hoger; zo komen urineweginfecties na transurethrale
operatieve ingrepen voor bij 45% van de patiënten ouder dan 

Kernpunten

• De opportunistische infecties zijn afhankelijk van de aard
van het afweerdefect.

• Een longinfiltraat met koorts bij een patiënt met een ver-
minderde afweer is een moeilijk klinisch probleem.

Tabel 6.22 Antimicrobiële therapie bij neutropenische patiënten.

koorts en ernstige aërobe gram- breedspectrumantibiotica

neutropenie negatieve staven (bijv. ceftazidim of

cefepim i.v.)

idem, plus slijm- idem, plus strepto- idem

vliesafwijkingen kokken

idem, plus ver- idem, plus Staphylo- idem, plus vancomycine*

moeden infectie coccus epidermidis

i.v. katheter

idem, plus long- cave invasieve idem, plus amfotericine B

afwijking aspergillose

koorts en ernstige cave invasieve

neutropenie niet aspergillose idem, plus amfotericine B

reagerend op 

antibiotica

* Of teicoplanin
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Tabel 6.21 Enkele belangrijke oorzaken van afweerstoornissen.

complement immuno fagocyten cellulaire 

globulinen immuniteit

ondervoeding X (X) X

leukemie AML X

leukemie ALL X X

leukemie CLL X (X)

leukemie CML X

beenmerg- X X X

transplantatie*

maligne lymfoom (X) X

splenectomie X X

diabetes mellitus X1 (X)

uremie (X) X

peritoneale X X

dialyse**

alcoholisme (X) (X) (X)

cirrose (X) (X)

systemische lupus (X) (X) (X)

erythematodes***

reumatoïde artritis (X) (X)

corticosteroïden X X

cyclofosfamide (X) X X

azathioprine (X)

ciclosporine X

antithymocyten (X) X

globuline

X: afweerstoornis die dikwijls leidt tot infecties; (X): afweerstoornis

waarvan de betekenis niet evident is.

* De afweerstoornis is afhankelijk van de fase waarin de patiënt

zich bevindt. 

** De afweerstoornis is lokaal in de peritoneale holte. 

*** De afweerstoornissen lijken vooral samen te hangen met behande-

ling. 

1 Door non-enzymatische glycosylering vermindert de functionele

activiteit van complementfactoren. 



70 jaar tegenover 25% bij volwassenen jonger dan 60 jaar. Ook
nosocomiale pneumonie komt frequent voor. 
Ongeveer 1% van deze verworven infecties leidt tot sepsis (zie
paragraaf 6.3). In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw
was vooral Staphylococcus aureus een probleem bij wondinfec-
ties, kruisinfecties en sepsis in ziekenhuizen. In de jaren zeven-
tig en tachtig waren het vaak gramnegatieve micro-organismen
die aanleiding gaven tot ziekenhuisinfecties bij patiënten.
Inmiddels zijn daar opnieuw de grampositieve micro-organis-
men bijgekomen: niet alleen Staphylococcus aureus (vooral in
het buitenland als meticillineresistente stafylokok, de zogeheten
MRSA), maar ook de minder virulente coagulasenegatieve sta-
fylokokken (vooral bij gebruik van kunstmateriaal) en meer
recent ook enterokokken. Bij patiënten met een ernstig vermin-
derde weerstand (granulopenie) ziet men ook ernstige infecties
veroorzaakt door vergroenende streptokokken en schimmelin-
fecties (Candida spp. en Aspergillus spp.). De toename van de
problemen met deze micro-organismen hangt samen met een
aantal factoren: infecties door bacteriën die door voorafgaand
antibioticagebruik resistent zijn geworden tegen de gangbare
middelen, lichtzinnig antibioticagebruik, veroudering van de
ziekenhuispopulatie, frequenter gebruik van invasieve diagnos-
tiek en langdurige operaties, uitbreiding van therapeutische
mogelijkheden zowel medicamenteus (met een negatieve
invloed op de afweer) als instrumenteel (langdurige infusen,
verblijfkatheters, beademing enzovoort), concentratie van
patiënten op bepaalde afdelingen zoals urologische en intensi-
vecareafdelingen waar vaak kruisinfecties optreden.
Therapie. Bij ziekenhuisinfecties komt men meestal niet meer
met ‘eenvoudige’ antibiotica uit. Vaak moet men dan zijn toe-
vlucht nemen tot nieuwe breedspectrumantibiotica (derde gene-
ratie cefalosporinen, carbapenemantibiotica, fluorochinolonen).
Gebruik van deze middelen leidt door selectiedruk weer tot
meer resistentie bij de ziekenhuisflora. Protocollaire benadering
van dit probleem is van groot belang (zie ook paragraaf 6.1). 
Preventie. Behalve een zorgvuldig antibioticagebruik is het voor-
komen van (kruis)infecties een belangrijke preventieve maatre-
gel. Bij dit laatste speelt de ziekenhuishygiënist een belangrijke

rol. De ziekenhuisinfectiecommissie heeft een essentiële taak bij
de regelgeving en de uitvaardiging van richtlijnen. Landelijk
worden richtlijnen voor de preventie van ziekenhuisinfecties uit-
gegeven door de Werkgroep Infectie Preventie.
Een speciaal aandachtspunt is het voorkomen van verspreiding van
MRSA (zie hiervoor). In veel ziekenhuizen in Midden- en Zuid-
Europa heeft MRSA een vaste plaats veroverd. In Nederland is dit
(nog) niet het geval door waakzaamheid en intensieve maatregelen
te nemen bij patiënten die worden overgenomen uit een buiten-
lands ziekenhuis. In de ziekenhuizen in de Verenigde Staten is er
veel zorg over de verspreiding van vancomycineresistente entero-
kokken; in Europa is dit probleem vooralsnog van een andere orde. 

6.12 Bioterrorisme

6.12.1 Bioterroristische infecties

Sinds 11 september 2001 is er wereldwijd een verhoogde waak-
zaamheid met betrekking tot terroristische aanslagen waarbij
ziektekiemen worden gebruikt.
Hoewel terroristen voor dit doel een groot aantal micro-organis-
men zouden kunnen gebruiken, houden de experts het meest
rekening met pokken, anthrax en influenza. Er zijn echter veel
andere mogelijkheden. In tabel 6.23 staan enkele manifestaties

Kernpunten

• De frequentie van ziekenhuisinfecties is verschillend per
afdeling.

• Staphylococcus aureus, coagulasenegatieve stafylokok-
ken, gramnegatieve bacteriën en Candida zijn belangrijke
nosocomiale pathogenen.

• Handdesinfectie is een belangrijk middel om kruisinfec-
ties te voorkomen.
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Tabel 6.23 Overzicht van karakteristieken van inhalatie-anthrax, longpest en pokken.

karakteristieken inhalatie-anthrax longpest pokken

incubatie 2-43 dagen 1-6 dagen ongeveer 12 dagen

klinische verschijnselen koorts, hoest, dyspnoe, hoofdpijn, koorts, hoest, thoraxpijn, hemoptoë; koorts ca. 3 dagen voor

braken, buikpijn, thoraxpijn zelden halsklierzwelling (bubonen) exantheem (pokken) en 

enantheem; hoofdpijn, rugpijn

epidemiologie uitbraak van ‘griep’ met snel fataal uitbraak van ‘ernstige pneumonie’ uitbraak van huidafwijkingen

verloop met snel fataal verloop met fataal verloop

microbiologie grampositieve staven in bloedkweek gramnegatieve staven in bloed- of positieve PCR pokkenvirus

sputumkweek

andere aanwijzingen verbreed mediastinum op X-thorax soms diffuse intravasale stolling simultaan via blaasjes naar pustels

(7 dagen)

behandeling penicillinen, tetracyclinen, gentamicine, fluorochinolonen, geen bewezen effectieve 

fluorochinolonen tetracyclinen behandeling (cidofovir?)

vaccinatie beschikbaar in VS niet beschikbaar vaccinatie van contacten volgens

ringpricipe



die aan de genoemde infecties moeten doen denken. In bredere
zin geldt dat men bij onbegrepen ziektebeelden, zeker wanneer
men meer dan één geval ziet, aan bioterrorisme moet denken. In
die gevallen dient men de Landelijke Coördinatiestructuur
Infectieziektenbestrijding (informatie via website www.infec-
tieziekten.info) te raadplegen.

6.13 Ziekten door protozoën 

6.13.1 Malaria 

Verwekkers en epidemiologie. Malaria tropica wordt veroor-
zaakt door Plasmodium falciparum (overal in de tropen, vooral
in Afrika), malaria tertiana door Plasmodium vivax (in tropen en
subtropen) of Plasmodium ovale (voornamelijk in Afrika),
malaria quartana door Plasmodium malariae (weinig frequent;
in tropen en subtropen; figuur 6.26).
Besmetting. Overbrenging door Anopheles-muggen. 
Cyclus. De door de steeksnuit ingebrachte sporozoïeten ontwik-
kelen en vermenigvuldigen zich eerst in de parenchymcellen
van de lever (het exo-erytrocytaire stadium), waaruit na onge-
veer een week merozoïeten vrijkomen. Deze dringen erytrocy-
ten binnen, waarin ze uitgroeien en de kern zich gaat delen. De
rijpe delingsvormen vallen na 48 uur (bij Plasmodium malariae
na 72 uur) weer in een aantal merozoïeten uiteen, waarna de
erytrocytaire cyclus zich herhaalt en ziekteverschijnselen ont-
staan. Bij malaria tertiana blijven de extra-erytrocytaire vormen
(hypnozoïeten) de bron van recidieven (figuur 6.27).

Klinische verschijnselen. Malaria tropica. Na een incubatiepe-
riode van ongeveer tien dagen begint de ziekte met koorts; deze
kan intermitterend, remitterend of continu zijn en al of niet met
koude rillingen gepaard gaan. Een vast koortstype is er niet. Een

Kernpunt

• Bij onbegrepen ziektebeelden moet men aan bioterroris-
me denken.

enkele maal verloopt de koorts als bij malaria tertiana. Hoofd-
pijn, spierpijnen, misselijkheid, braken en diarree zijn vaak
begeleidende verschijnselen. In het verdere beloop ontstaat
miltvergroting en als gevolg van bloedafbraak anemie en soms
een hemolytische icterus. Reeds na enkele dagen kunnen zich
ernstige symptomen voordoen. Deze zijn een gevolg van a acute
nierinsufficiëntie (albuminurie, oligurie tot anurie en uremie), b
hersenafwijkingen (‘cerebrale malaria’) met als voornaamste
symptoom coma, soms verwardheid of delier, en c een toene-
mende circulatiestoornis met shock als eindtoestand. Het zijn
deze onverwachte en snel optredende verwikkelingen die mala-
ria tropica zo gevaarlijk maken. Wanneer iemand tijdens profy-
laxe besmet wordt met P. falciparum-parasieten die tegen het
prophylacticum (vooral chloroquine) resistent zijn, kan het ziek-
tebeeld milder verlopen en daardoor moeilijker herkenbaar zijn.
Men zij op zijn hoede, er moet altijd worden gevraagd naar een
recent bezoek aan de tropen: P. falciparum-infecties recidiveren
niet; wel kan bij resistentie na behandeling een recrudescentie
(klinisch recidief) ontstaan. Bij westerse reizigers die langer dan
zes weken terug zijn uit een malariagebied en dan pas ziek wor-
den, kan het niet om malaria tropica gaan (aangezien er geen
extra-erytrocytaire vormen zijn). 
Malaria tertiana en quartana. Deze vormen worden geken-
merkt door regelmatig terugkerende koude rillingen, bij malaria
tertiana om de 48 uur, bij malaria quartana om de 72 uur, over-
eenkomend met de duur van de erytrocytaire cyclus. Na enkele
koortstoppen is de milt vergroot. Hoewel de patiënt zich tijdens
de koortsaanvallen erg ziek kan voelen, zijn deze vormen van
malaria, in tegenstelling tot malaria tropica, in het algemeen
goedaardig van karakter. Wel kunnen ze soms herhaaldelijk
recidiveren, met intervallen van enkele maanden tot jaren. Bij
malaria tertiana kunnen recidieven optreden tot ongeveer vier
jaar na de eerste aanval; ze ontstaan vanuit hypnozoïeten (inac-
tieve stadia) in de lever. De klinische recidieven bij malaria
quartana, die tot meer dan 25 jaar na de eerste aanval kunnen
optreden, moeten als recrudescenties (toename van subklinische
besmetting van het bloed) worden beschouwd.
Laboratoriumdiagnostiek. Onderzoek van dikkedruppelprepa-
raat en bloeduitstrijk. Met nieuwe sneltests, waarmee antigeen
van malariaparasieten in bloed wordt aangetoond, zijn infecties
met P. falciparum, P.vivax of P.ovale redelijk betrouwbaar te
diagnosticeren.
Therapie. 
1 Bij ongecompliceerde Plasmodium falciparum infectie wan-

neer orale behandeling mogelijk is: bij een patiënt afkomstig
uit Nabije Oosten, Midden-Amerika en Noord-Amerika: Chlo-
roquine, eerste twee dagen, 1 dd 10 mg/kg, derde dag eenma-
lig 5 mg/kg; bij patiënten uit andere gebieden: atavaquone-pro-
guanil eenmaal daags 1000/400 mg gedurende 3 dagen.

2 Bij gecompliceerde Plasmodium falciparum infectie of wan-
neer orale behandeling  niet mogelijk of niet wenselijk is: Arte-
motil 4,8mg/kg intramusculair; na 6 uur 24 uur 48 uur en
72 uur 1,6 mg/kg intramusculair. Daarna atavaquone-proguanil
eenmaal daags 1000/400 mg gedurende 3 dagen.

3 Bij contra-indicatie tegen artemotil (zwangerschap) en onge-
compliceerde Plasmodium falciparum infectie en orale behan-
deling niet mogelijk of wenselijk:
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Figuur 6.26 Verspreiding van malaria (uit: Polderman en Rijpstra, Medische

parasitologie, 1993).



kinine hydrochloride 30 mg/kg per dag (max. 1800 mg/dag)
per infuuspomp i.v. of in 3 giften per infuus in 4 uur inlopend.
Zo snel mogelijk over op het orale schema (zie boven).

4 Bij contra-indicatie tegen artemotil (zwangerschap) en gecom-
pliceerde Plasmodium falciparum infectie: kinine hydrochlori-
de oplaaddosis 20 mg/kg in 4 uur (max. 1800 mg); aansluitend
30 mg/kg per 24 uur (max. 1800 mg) per infuuspomp of in 3
giften per infuus  in 4 uur inlopend. Na 48 uur reduceren tot 15
à 20 mg/kg per 24 uur. Zodra mogelijk over op het orale sche-
ma (zie boven). NB Indien in de laatste 24 uur kinine, kinidi-
ne of mefloquine is gegeven wordt de oplaaddosis kinine-HCl
niet gegeven.

5 Bij Plasmodium malariae infectie chloroquine base, eerste
twee dagen eenmaal daags10 mg/kg, dag 3: eenmaal 5 mg/kg.

6 Bij Plasmodium vivax/ovale infectie: als onder 5 gevolgd door
15 mg primaquine base eenmaal daags gedurende 14 dagen
(voor Zuidoost Azië 30 mg primaquine eenmaal daags.

Bij iedereen die binnen zes weken na het verlaten van de tropen
ziek wordt en koorts heeft, moet de mogelijkheid van malaria
tropica worden overwogen, wat de andere symptomen ook
mogen zijn (zoals braken, diarree of hoesten). De diagnose griep
heeft in zulke gevallen menigeen het leven gekost. De enig juis-

te handelwijze bij deze patiënten is direct bloedonderzoek laten
verrichten naar de aanwezigheid van malariaparasieten. 
Preventie. Voor vertrek naar een gebied waar malaria voorkomt,
dient men contact op te nemen met de GGD voor overleg over
de actuele situatie ten aanzien van (resistente) malaria in het te
bezoeken gebied. In veel gebieden is er voorkeur voor atova-
quone/proguanil. Uitgebreide informatie over de te nemen
maatregelen voor reizen naar de tropen is te vinden bij het Lan-
delijk Coördinatiecentrum voor Reizigers (http://www.lcr.nl).

Kernpunten

• Overweeg bij koorts na tropenbezoek altijd malaria of
buiktyfus.

• Reizigers die ziek worden nadat zij langer dan zes weken
terug zijn uit een malariagebied, hebben geen malaria
tropica. 
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Figuur 6.27 Ontwikkelingscyclus van Plasmo-

dium (uit: Verbrugh et al., Medische microbio-

logie, 1992).



6.13.2 Viscerale leishmaniasis (kala-azar) 

Verwekker. Viscerale leishmaniasis wordt veroorzaakt door
Leishmania donovani, een kleine (2 tot 4 μ) intracellulaire para-
siet (amastigoot) die zich in de cellen van het mononucleaire
fagocytensysteem bevindt. 
Besmetting en cyclus. Overbrenging door Phlebotomus-mugjes,
waarin L. donovani als promastigoot aanwezig is (figuur 6.28).
Epidemiologie. De ziekte komt voor in India en China, Zuid-
Amerika (niet in Suriname), Oost-Afrika en in landen rond de
Middellandse Zee.
Klinische verschijnselen. De incubatietijd bedraagt enkele
maanden tot een jaar (soms langer). Verschijnselen: koorts, milt-
vergroting, vaak lymfeklierzwellingen. Laboratoriumonder-
zoek: sterk verhoogde bezinkingssnelheid, anemie, leukopenie
(1,0-3,0 × 109/1 leukocyten), soms trombocytopenie, sterke ver-
hoging van IgG. Onbehandeld kan de ziekte tot de dood leiden.

Laboratoriumdiagnostiek. Aantonen van amastigoten in been-
merg of miltpunctaat. Serologie en moleculaire biologie.
Behandeling. Een vijfwaardige antimoonverbinding (Pento-
stam), dagelijks intraveneus gedurende 30 dagen. Amfotericine
B is een alternatief, bij voorkeur in liposomale vorm.

6.13.3 Amoebiasis 

Verwekker. Entamoeba histolytica. Deze komt voor in twee vor-
men: 1 de minutavorm (leeft als commensaal op het slijmvlies
van het colon en vormt cysten die met de feces worden uitge-
scheiden) en 2 de histolyticavorm (bevindt zich als ulcera-ver-
oorzakende parasiet in het slijmvlies van de darm en soms in
andere organen, vooral in de lever). 
Epidemiologie. Klinische vormen van infecties met E. histolyti-
ca komen vooral voor in de tropen; in landen met een gematigd
klimaat ziet men de infectie als importinfectie.
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Figuur 6.28 Ontwikkelingscyclus van

Leishmania spp. (uit: Verbrugh et al.,

Medische microbiologie, 1992).



Besmetting. Alleen door de cysten: direct of indirect fecaal-
oraal. 
Klinische verschijnselen.
– Cystendragers (dat wil zeggen personen met alleen commen-

saal levende amoeben): asymptomatisch.
– Acute amoebendysenterie: bloed en slijm bij meer of minder

goed gevormde ontlasting, frequentie meestal niet meer dan
tienmaal daags, zelden hevige diarree. Geen of lichte buik-
krampen, koorts gering of afwezig.

– Chronische darmamoebiasis: ongeregelde defecatie, geringe
buikpijn, soms wat bloed en slijm bij de ontlasting. Een enke-
le keer ontstaat een sterk hypertrofische weefselreactie van
de darmwand: het amoeboom, dat als een tumor het lumen
kan vernauwen.

– Leveramoebiasis. Soms worden amoeben naar de lever ver-
sleept, waar ze uitgebreide necrose kunnen veroorzaken: het
leverabces. De inhoud hiervan bestaat voornamelijk uit ver-
vloeid leverweefsel en heeft een bruine kleur (‘chocolade-
pus’). De symptomen zijn een geleidelijk toenemende aan-
houdende koorts, vergrote, pijnlijke lever, hoogstand van het
diafragma, soms schouderpijn. Bij laboratoriumonderzoek:
leukocytose en hoge bezinkingssnelheid. Bij perifeer gelegen
abcessen wrijfgeruis door perihepatitis. Complicaties: perfo-
ratie in pleura of longen (ophoesten van chocoladepus), in de
buikholte (peritonitis) of door de huid. Bij elke aanhoudende
koorts met onbekende oorzaak bij mensen die in de tropen
zijn geweest, moet men bedacht zijn op een amoebenabces.
Diagnostiek met echo en/of CT scan.

– Huidamoebiasis: vrij zeldzaam: huidnecrose rondom anus,
perforatieopening of appendectomiewond.

NB: Bij gebruik van corticosteroïden kan een cystendrager patiënt
worden; een reeds bestaande amoebencolitis kan verergeren.
Laboratoriumdiagnostiek. Histolyticavormen in bloedslijm-
vlokken van vers geproduceerde ontlasting; cysten in de feces.
Serologie is zeer belangrijk bij leveramoebiasis.
Therapie. Men onderscheidt weefselamoebiciden (metronida-
zol, tinidazol) werkzaam tegen de histolyticavormen, en contact-
amoebiciden (diloxanidefuroaat of clioquinol) werkzaam tegen
de minutavormen. Acute of chronische darmamoebiasis behan-
delt men eerst met een weefselamoebicide (bijvoorbeeld
metronidazol driemaal daags 3 tabletten à 250 mg gedurende
vijf dagen of tinidazol eenmaal daags 2g gedurende 5 dagen),
gevolgd door een contactamoebicide (tien dagen driemaal daags
1 tablet diloxanidefuroaat of clioquinol). Bij leveramoebiasis
geeft men metronidazol driemaal daags 750 mg of tinidazol
eenmaal daags 2g gedurende vijf tot tien dagen, gevolgd door
een contactamoebicide. Indien geen vlot herstel volgt, is aspira-
tie van het abces aangewezen; zelden is emetine nodig. 

6.13.4 Primaire amoeben-meningo-encefalitis 

Verwekker. Vrij levende amoeben, vooral uit het geslacht Nae-
gleria.
Epidemiologie. Naegleria komen wereldwijd voor.

Besmetting. Meestal via zwembadwater. De amoeben dringen
via het neusslijmvlies en de nervus olfactorius het CZS binnen. 
Klinische verschijnselen. Na een incubatietijd van drie tot zeven
dagen ontstaan snel in ernst toenemende verschijnselen van
meningitis, waaraan de patiënt meestal binnen enkele dagen
overlijdt. De liquor is purulent. 
Laboratoriumdiagnostiek. Direct microscopisch onderzoek van
vers afgenomen liquor. 
Therapie. Amfotericine B, gecombineerd met rifampicine (zel-
den effectief). 

6.13.5 Giardiasis (lambliasis) 

Verwekker. Giardia lamblia. Deze flagellaat leeft op het slijm-
vlies van het duodenum en vormt cysten die met de feces wor-
den uitgescheiden.
Besmetting. Direct of indirect fecaal-oraal.
Epidemiologie. In principe komt Giardia lamblia wereldwijd
voor. De infectie wordt nogal eens waargenomen bij personen
die zijn teruggekeerd van een verblijf in de tropen onder slech-
te hygiënische omstandigheden (bijvoorbeeld na trektochten
door India of Nepal). De ziekte is ook herkend bij toeristen die
terugkeerden uit de voormalige Sovjet-Unie (Leningrad). Ook
in Nederland vindt besmetting plaats. Giardiasis is een frequen-
te oorzaak van chronische diarree.
Klinische verschijnselen. Meestal verlopen de infecties asymp-
tomatisch, maar soms veroorzaken ze buikkrampen, misselijk-
heid en diarree: dunne of brijige ontlasting enkele malen per
dag, zonder bloed of slijm, soms een duidelijke vetdiarree (zie
tabel 6.17). 
Laboratoriumdiagnostiek. Fecesonderzoek op cysten (ook anti-
geentest). De flagellaten kan men aantreffen in duodenaal vocht. 
Therapie. Metronidazol gedurende zeven dagen, driemaal 
500 mg per dag of eenmaal 2 g tinidazol.

6.14 Ziekten door wormen 

6.14.1 Nematodeninfecties van het darmkanaal 

Oxyuriasis, enterobiasis 
Verwekker. Enterobius vermicularis (aarsmade), 1 cm lang, leeft
op het slijmvlies van het colon. Levensduur: zes weken. 
Besmetting. Door eieren, direct of indirect ano-oraal. 
Epidemiologie. Komt wereldwijd voor en treft personen uit alle

Kernpunten

• Koorts, miltvergroting en leukopenie passen bij leishma-
niasis.

• Koorts, vergrote, pijnlijke lever en hoogstand van het dia-
fragma passen bij een amoebenabces.

• Denk bij hardnekkige diarree aan giardiasis. 
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socio-economische klassen. De prevalentie van de infectie is het
hoogst bij schoolgaande kinderen.
Cyclus. Wijfjes kruipen meestal ’s nachts uit de anus en leggen
hun eieren op de huid eromheen. Ontwikkeling van de wormen
vindt plaats in het darmkanaal. 
Klinische verschijnselen. Vaak asymptomatisch, soms ’s nachts
anusjeuk. De wormen kruipen ook wel eens in de vulva, met
irritatie of fluor als gevolg. 
Complicaties. Zelden trekken oxyuren via de inwendige vrou-
welijke geslachtsorganen tot in de buikholte. De langs deze weg
gedeponeerde eieren worden omgeven door eosinofiele granu-
lomen. Pijn in de onderbuik kan er het gevolg van zijn. 
Laboratoriumdiagnostiek. Aantonen van eieren met anusplak-
bandmethode. 
Therapie. Mebendazol (Vermox), 1 tablet à 100 mg. Na 14
dagen herhalen. Denk erom gezinsleden eventueel mee te be-
handelen.

Ascariasis 
Verwekker. Ascaris lumbricoides (spoelworm), ongeveer 30 cm
lang, verblijf houdend in het lumen van de dunne darm. Levens-
duur: ongeveer een jaar.
Epidemiologie. Voorkomen ubiquitair, vooral in de tropen en
subtropen. 
Besmetting. Door eieren, indirect fecaal-oraal via bodem waar-
in rijping van de eieren plaatsvindt. 
Cyclus. In de darm vrijgekomen larven migreren via darmwand,
lever, longen, luchtpijp en slokdarm naar het darmkanaal, waar-
in ze na ongeveer twee maanden volwassen worden. 
Klinische verschijnselen. Buikkrampen, misselijkheid, soms
diarree, lichte infecties zijn vaak asymptomatisch. Een dichte
kluwen van wormen kan (sub)ileus veroorzaken. Tijdens lar-
venpassage door de longen ontstaan soms vluchtige longinfil-
traten met bloedeosinofilie (Loeffler-syndroom).
Complicaties. Door koorts of anderszins geprikkelde wormen
kunnen gaan zwerven en via mond, neus of anus naar buiten
komen. Zelden dringt een worm de galwegen binnen met gal-
stuwing als gevolg; ook wel eens perforatie van darmwand,
vooral langs verse operatienaden. 
Laboratoriumdiagnostiek. Fecesonderzoek op wormeieren. Dit
onderzoek moet als routine gebeuren bij de voorbereiding van
operaties bij personen die kort tevoren in de tropen verbleven. 
Therapie. Gedurende twee à drie dagen mebendazol (Vermox),
tweemaal daags 100 mg gedurende 3 dagen; alternatief eenma-
lig 400 mg albendazol.

Trichuriasis 
Verwekker. Trichuris trichiura (zweepworm), 4 cm lang,
bevindt zich op het slijmvlies van het colon, waar de worm met
het voorste dunne gedeelte ligt ingegraven en een weinig bloed
zuigt. Levensduur: ongeveer acht jaar. 
Epidemiologie. Voorkomen ubiquitair, zeer frequent in de
tropen. 
Besmetting. Als bij Ascaris. Ontwikkeling vindt plaats in het
darmkanaal (dus geen inwendige larvenpassage). 
Klinische verschijnselen. Meestal asymptomatisch. Slechts bij
zware infecties van enkele honderden wormen ontstaan ver-

schijnselen van colitis: buikkrampen, diarree (soms met bloed
en slijm), meteorisme, anusprolaps, anemie. Dit wordt in Neder-
land wel eens waargenomen bij Surinaamse kinderen die hier
pas kort zijn. 
Laboratoriumdiagnostiek. Fecesonderzoek op wormeieren. 
Therapie. Mebendazol, gedurende drie dagen 200 mg per dag;
alleen nodig bij zware infecties (waarbij ongeveer dertig eieren
of meer per direct preparaat van ongeveer 2 mg gebonden
feces).

Ankylostomiasis 
Verwekkers. Vooral Ankylostoma duodenale en Necator ameri-
canus (mijnwormen), ongeveer 1 cm lang. Ze hechten zich aan
het slijmvlies van de dunne darm en grazen dit af, waarbij bloe-
dende wondjes ontstaan. Levensduur: ongeveer acht jaar. 
Epidemiologie. Komt voor in tropen en subtropen. 
Besmetting en cyclus. Penetratie van de huid (meestal voetzool)
door infectieve larven die zich in de vochtige bodem ontwikkeld
hebben. Passage via longen en trachea naar darmkanaal (figuur
6.29).
Klinische verschijnselen. Lichte infecties verlopen asymptoma-
tisch. Bij infecties van tientallen of honderden wormen is een
ijzergebrekanemie het voornaamste symptoom. Het bloedver-
lies door één Necator wordt geschat op 0,03 ml, door de iets
grotere Ancylostoma op 0,1 ml per dag. In de tropen kan een
mijnwormanemie zeer ernstige vormen aannemen. In Nederland
dient men bij alle patiënten met anemie die in de voorafgaande
jaren in de tropen zijn geweest, de ontlasting op mijnwormei-
eren te onderzoeken. 
Laboratoriumdiagnostiek. Fecesonderzoek op wormeieren. 
Therapie. Mebendazol (Vermox), gedurende drie dagen 2 maal
daags 100 mg. Alternatief eenmalig 400 mg albendazol. Indien
bij gezonden slechts enkele eieren worden aangetroffen, is geen
behandeling nodig, wél bij een aantal van vijf of meer per direct
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preparaat van 2 mg feces. Bij anemie schrijft men bovendien
een ijzerpreparaat voor. 

Strongyloidiasis 
Verwekker. Strongyloides stercoralis, 2 mm lang, geheel gele-
gen in slijmvlies van duodenum of jejunum. Levensduur: onbe-
kend. 
Epidemiologie. Komt voor in tropen en subtropen. 
Besmetting en cyclus. Penetratie door huid en verdere passage
als bij mijnwormen. Het wijfje produceert eieren die snel uitko-
men. De larven worden met de feces uitgescheiden. Soms ont-
wikkelen deze larven zich reeds in het darmkanaal tot infectie-
ve larven. Deze laatste kunnen via de darmwand of via de huid
rond de anus de eigen gastheer opnieuw besmetten (auto-infec-
tie). Hierdoor kan de infectie zich tientallen jaren handhaven
(figuur 6.30).
Klinische verschijnselen. Pijn in bovenbuik, chronische of inter-
mitterende diarree, soms steatorroe. Kenmerkend is het optre-
den van migrerende urticariële strepen in het bekkengebied,
soms ook op andere plaatsen, hetgeen vermoedelijk een reactie
is op in de huid voortkruipende larven. Vaak is er een sterke
bloedeosinofilie. Tal van infecties verlopen zonder klachten. 
Complicaties. Bij gebruik van corticosteroïden of cytostatica en
door andere weerstandsverminderende factoren kunnen, als
gevolg van massale auto-infectie, ernstige ziektebeelden ontstaan
met hevige diarree, ileus of sepsis, en soms een dodelijk beloop.
De sepsis wordt veroorzaakt door het binnendringen van de
worm in de bloedbaan, met polymicrobiële bacteriëmie. Indien
een langdurige behandeling met bovengenoemde middelen
wordt voorgeschreven aan personen die in de tropen zijn
geweest, moet men de feces tevoren laten onderzoeken (niet

alleen op larven van Strongyloides, maar ook op cysten van
Entamoeba histolytica; zie paragraaf 6.13.3). 
Laboratoriumdiagnostiek. Fecesonderzoek op larven volgens de
methode van Baermann. 
Therapie. Ivermectine 200 microgram/kg lichaamsgewicht per
dag gedurende 1 à 2 dagen; alternatief tweemaal daags 400 mg
albendazol gedurende 3 dagen.

6.14.2 Nematodeninfecties van de weefsels 

Toxocariasis 
Verwekker. Larven van Toxocara canis (hondenspoelworm). De
volwassen wormen leven in het darmkanaal van honden, vooral
bij puppy’s. De larven kunnen in verschillende organen van de
mens als weefselparasiet verblijven. 
Besmetting. Na ingestie van geëmbryoneerde eieren dringen de
larven door de darmwand en worden met de bloedstroom naar
de lever en andere organen vervoerd, waar ze worden ingekap-
seld in eosinofiele granulomen. 
Epidemiologie. Ubiquitair. 
Klinische verschijnselen. Bij massale infectie: vergrote lever,
vluchtige longinfiltraten, subfebriele temperatuur. Hoge eosino-
filie. Berucht is de lokalisatie van de larve in het oog, waarbij
afwijkingen ontstaan die lijken op die van het retinoblastoom. 
Laboratoriumdiagnostiek. Complementbindingsreactie of ande-
re serologische reacties met Toxocara-antigeen. 
Therapie. Goed werkzame geneesmiddelen zijn niet bekend.
Sommigen bevelen het Filaria-middel diëthylcarbamazine
(Hetrazan) aan, anderen tiabendazol gedurende drie dagen. 

Trichinosis 
Verwekker. Trichinella spiralis, 3 mm lang, leeft in de mucosa
van de dunne darm; levensduur: ongeveer een maand. De larven
bevinden zich in dwarsgestreept spierweefsel; levensduur: vele
jaren. 
Epidemiologie. Trichinose komt wereldwijd voor. De frequentie
wordt mede bepaald door gebruiken rond de bereiding van (var-
kens)vlees.
Besmetting. Eten van besmet vlees (meestal varkensvlees). 
Cyclus. De trichinen dringen de mucosa binnen. Vanaf de vijfde
dag worden gedurende ongeveer één maand larven geprodu-
ceerd die met de bloedstroom naar de spieren worden vervoerd,
waar ze worden ingekapseld. 

Kernpunten

• Larvenpassage door de longen kan leiden tot longinfiltra-
ten met bloedeosinofilie (Loeffler-syndroom).

• Bij alle patiënten met anemie die in de voorafgaande
jaren in de tropen zijn geweest, moet de ontlasting op
mijnwormeieren worden onderzocht.

• Bij een verminderde weerstand kan Strongyloides leiden
tot hevige diarree, ileus of sepsis, met soms een dodelijk
beloop.
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Klinische verschijnselen. Alleen bij zware infecties ontstaan
duidelijke ziekteverschijnselen. Men onderscheidt drie fasen:
1 intestinale fase: buikkrampen en diarree, enkele dagen tot
weken durend; 2 spierinvasie: tweede tot vijfde week; kenmer-
kende trias: koorts, spierpijnen en hoge eosinofilie; verder kun-
nen voorkomen: periorbitaal oedeem en splinterhemorragieën;
bij ernstige infecties myocarditis en encefalitis, waardoor de
ziekte soms dodelijk verloopt; 3 inkapseling en herstel: vijfde
tot negende week; spierpijnen en spierzwakte. 
Laboratoriumdiagnostiek. Spierbiopsie, serologisch onderzoek
met trichineantigeen. 
Therapie. Bij ernstige ziekteverschijnselen tijdens de spierinva-
sie: corticosteroïden. Sommigen vinden ook tiabendazol nuttig. 

Filariasis bancrofti 
Verwekker. Wuchereria bancrofti. De volwassen worm (macro-
filaria), draaddun, ongeveer 10 cm lang, leeft in de lymfevaten.
De larven (microfilariae), 300 μ lang, bevinden zich in het
bloed, met een nocturne periodiciteit (dat wil zeggen dat ze
alleen ’s nachts in het perifere bloed aanwezig zijn). 
Besmetting en cyclus. Overbrenging door verschillende muskie-
tensoorten, waarin de microfilariae zich tot infectieve larven
ontwikkelen. Na binnendringen door de steekwond groeien ze
uit tot volwassen wormen die zich overal in het lymfesysteem
kunnen vestigen, maar vooral in de buurt van iliacale en para-
aortale lymfeklieren (figuur 6.31).
Epidemiologie. Verspreide haarden in de tropen, onder andere
vroeger in Paramaribo (Suriname). 
Klinische verschijnselen. De infectie verloopt, ook al zijn er
microfilariae aantoonbaar, vaak asymptomatisch. Wanneer er
afwijkingen zijn, bevinden die zich vooral aan de benen en de
mannelijke genitalia; soms aan armen of mammae. De ver-
schijnselen kunnen in vier groepen worden ingedeeld:
– Acute ontstekingsverschijnselen, vooral in de beginfase van

de ziekte: lymfadenitis, lymfangitis, erysipelasachtige zwel-
lingen, funiculitis of epididymitis, gepaard gaand met enkele
dagen durende koorts. Dit zijn de zogenoemde Filaria-aan-
vallen.

– Chronische lymfeklierzwelling, chronische verdikking van
funiculus of epididymis; hydrokèle.

– Uitingen van lymfestuwing, vooral in een gevorderd stadium
van de ziekte: lymfevarices, lymfoedeem, elephantiasis, chy-
lurie. Het lymfoedeem is aanvankelijk indrukbaar, door sub-
cutane fibroplasie later niet meer. Elephantiasis is lymfoe-
deem met veranderingen van de cutis: hypertrofie, sclerose,
verrucose. Chylurie ontstaat door het scheuren van een lym-
fevat in de urinewegen (meestal nierbekken).

– Secundaire bacteriële infectie: abcessen in onderhuids weef-
sel of in lymfeklieren. Filaria-aanvallen blijken wel eens
geprovoceerd te worden door een streptokokkeninfectie.

Laboratoriumdiagnostiek. Onderzoek naar microfilariae (dikke-
druppelpreparaat of -concentraat) in bloed omstreeks midder-
nacht afgenomen, of overdag drie kwartier na provocatie met
100 mg diëthylcarbamazine. Ze zijn in de beginfase van de ziek-
te lang niet altijd aantoonbaar, en in de late fase slechts zelden. 
Therapie. Diëthylcarbamazine (Hetrazan), 6 mg per kg

lichaamsgewicht per dag, gedurende twaalf dagen. Gedurende
de eerste dagen kunnen reacties voorkomen die lijken op Fila-
ria-aanvallen. Bij lymfoedeem: elastische kousen. Hydrokèle en
elephantiasis scroti: chirurgische verwijdering. 

Loiasis 
Verwekker. Loa loa, 6 cm lang, vrij bewegend in onderhuids
bindweefsel. De microfilariae verblijven in het bloed, met een
diurnale periodiciteit (dus alleen overdag aantoonbaar). 
Besmetting. Overbrenging door bepaalde steekvliegen (Chry-
sops). 
Epidemiologie. Nigeria, Kameroen, Zaïre. 
Klinische verschijnselen. Vluchtige zwellingen op extremitei-
ten, lijkend op Quincke-oedeem. Soms kruipt een worm duide-
lijk zichtbaar door de conjunctiva van het oog. Vaak bloedeosi-
nofilie. 
Laboratoriumdiagnostiek. Bloedonderzoek op microfilariae.
Serologisch onderzoek. 
Therapie. Diëthylcarbamazine (Hetrazan). 

Onchocerciasis 
Verwekker. Onchocerca volvulus, 30 cm lang, levend in de sub-
cutis, vaak in fibrotische knobbels. Microfilariae in cutis, con-
junctiva en cornea. 
Besmetting. Kleine steekmugjes (Simulium). 
Epidemiologie. Tropisch Afrika (vooral West-Afrika) en Mid-
den-Amerika. 
Klinische verschijnselen. Prurigo, dermatitis, keratitis punctata
en andere oogafwijkingen, subcutane knobbels (onchocerco-
men), eosinofilie. 
Laboratoriumdiagnostiek. Onderzoek van huidsnipper op
microfilariae. Serologisch onderzoek. 
Therapie. Ivermectine 200 microgram/kg eenmalig gevolgd
door doxycycline 200 mg daags gedurende 6 weken.
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6.14.3 Trematodeninfecties 

Schistosomiasis (bilharziasis) 
Verwekkers en epidemiologie. Schistosomiasis mansoni wordt
veroorzaakt door Schistosoma mansoni (voorkomend in Afrika
en Zuid-Amerika; in Nederland vooral bij Surinamers); blaas-
schistosomiasis door Schistosoma haematobium (in Afrika en
Midden-Oosten; wordt in Nederland nogal eens waargenomen
bij Marokkanen en Egyptenaren). De volwassen wormen, onge-
veer 1 cm lang, leven in de venen van het colon, vooral van sig-
moïd en rectum (Schistosoma mansoni) of in de venen van de
blaas (Schistosoma haematobium). Hun levensduur kan meer
dan twintig jaar bedragen, maar is meestal ongeveer vijf jaar. De
van een stekel voorziene eieren worden door darm- of blaas-
wand in het lumen gedreven; vele blijven echter steken of wor-
den met de bloedstroom naar andere organen vervoerd, vooral
naar de lever. Rond de in het weefsel achtergebleven eieren ont-
staan granulomen en in een later stadium fibrose.
Besmetting en cyclus. Tussengastheer: tropische zoetwaterslak-
ken. In het water vrijgekomen cercariae dringen door de huid
van de toekomstige gastheer naar binnen en worden naar de
lever gevoerd, waar ze zich verder ontwikkelen. Vervolgens
migreren ze via de poortader naar hun voorkeursplaatsen in
darm of blaas (figuur 6.32).
Klinische verschijnselen. Gedurende het invasiestadium kan,
wanneer het niet-immune personen betreft, als reactie op de
jonge wormen en hun eerste eiproductie, een ziektebeeld ont-
staan dat wordt gekenmerkt door enkele weken durende koorts,
leververgroting en een hoge bloedeosinofilie, vaak ook een urti-
cariële eruptie (Katayama-syndroom). In het verdere ziektebe-
loop zijn de infecties klinisch duidelijk te onderscheiden:
– Schistosomiasis mansoni. De darmwandaandoening veroor-

zaakt in het algemeen geen ernstige klachten; soms chronisch
of intermitterend geringe buikpijn, ontlasting gemengd met
bloed of slijm, diarree. Van veel groter klinisch belang is het
hepatoliënale stadium. Door voortdurende toevoer van eieren
ontstaat in de lever periportale fibrose (Symmers-fibrose)
met portale hypertensie als gevolg. De verschijnselen hiervan
zijn lever- en miltvergroting, slokdarmvarices (waaruit soms
hevige bloedingen) en ascites als laat symptoom. Deze ern-
stige eindtoestand komt alleen voor bij zware infecties; lich-

Kernpunten

• Eosinofilie, vergrote lever, vluchtige longinfiltraten en
subfebriele temperatuur passen bij toxocariasis.

• Koorts, spierpijnen en hoge eosinofilie passen bij trichi-
nosis.

• Bij een Filaria-aanval ziet men chronische lymfeklierzwel-
ling, lymfestuwing en een secundaire bacteriële infectie.

• Een vluchtige zwelling op de extremiteiten past bij loia-
sis.

• Prurigo, dermatitis, oogafwijkingen, subcutane knobbels
en eosinofilie passen bij onchocerciasis.

te infecties verlopen asymptomatisch.
– Blaasschistosomiasis. Het belangrijkste verschijnsel is hema-

turie, vooral op het einde van de mictie. Als gevolg van ure-
terstenose kan hydronefrose ontstaan. In een later stadium
van zware infecties ontstaat soms verkalking van de blaas-
wand. Het hepatoliënale stadium komt bij infecties met
Schistosoma haematobium slechts zelden voor.

Complicaties. Wanneer met de veneuze bloedstroom veel eieren
in de longen terechtkomen, kunnen pulmonale hypertensie en
cor pulmonale ontstaan. Soms worden eieren afgezet in het lum-
bale gedeelte van het ruggenmerg, met als gevolg verschijnselen
van myelitis of radiculitis (ook bij schistosomiasis mansoni). 
Laboratoriumdiagnostiek. Vooral serologie. Onderzoek naar
eieren in feces, urine, rectumbiopt. 
Therapie. Praziquantel (Biltricide): eenmaal 40 mg per kg
lichaamsgewicht; geen bijwerkingen van betekenis.

6.14.4 Cestodeninfecties 

Taeniasis 
Verwekkers. Taenia saginata (ongewapende lintworm), enkele
meters lang. De kop ligt vastgehecht in het slijmvlies van het
duodenum. Dagelijks worden vijf à tien geledingen (proglotti-
den) afgestoten die met de feces worden uitgescheiden of zelf-

Kernpunten

• Acute schistosomiasis wordt Katayama-syndroom genoemd.
• Periportale fibrose en portale hypertensie zijn late com-

plicaties.
• Bij blaasschistosomiasis wordt hematurie gezien.
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standig de anus verlaten. Eieren worden afgezet op de huid rond
de anus. Tussengastheer is het rund, in wiens spieren de blaas-
vormige larven (Cysticerci) tot ontwikkeling komen. 
Taenia solium (gewapende lintworm), in Nederland slechts als
importinfectie. Vergeleken met de vorige worm zijn er twee
belangrijke verschillen: 1 het varken is de tussengastheer, 2 niet
alleen bij het varken, maar ook bij de mens kunnen zich na een
orale besmetting met eieren Cysticerci ontwikkelen, hetgeen
ernstige verschijnselen (zie bij cysticercosis) tot gevolg kan
hebben. De drager van deze lintworm is dus zowel een gevaar
voor zichzelf als voor anderen in zijn omgeving. 
Epidemiologie. Lintwormen komen in principe wereldwijd
voor, maar de frequentie van infectie wordt bepaald door hygië-
nische maatregelen bij het houden van vee en het al of niet eten
van rauw of onvoldoende verhit vlees. 
Besmetting. Eten van onvoldoende verhit, cysticerceus vlees. 
Klinische verschijnselen. Behalve het verlies van proglottiden
zijn er vaak geen klachten. Soms misselijkheid, buikkrampen,
diarree, prikkeling van de anus.
Diagnose. Herkennen van een proglottis. Aantonen van eieren
met de anusplakbandmethode. 
Therapie. Praziquantel 10 mg/kg eenmalig.

Cysticercosis 
Verwekker. Cysticercus cellulosae, de larve van Taenia solium.
De Cysticerci bevinden zich vooral in het subcutane weefsel, de
spieren en de hersenen. Auto- en heterobesmetting door direct
of indirect fecaal-(ano-)oraal contact.
Klinische verschijnselen. Het voornaamste symptoom is epilep-
sie. Soms zijn er verschijnselen van verhoogde hersendruk;
voorts erwt- tot boongrote subcutane noduli. Na enkele jaren
kunnen de Cysticerci verkalken, waardoor ze röntgenologisch
aantoonbaar zijn. 
Diagnose. CT-scan van het cerebrum; excisiebiopt van een
onderhuidse knobbel. Serologisch onderzoek. 
Therapie. Bij epilepsie anti-epileptica; albendazol met daarbij
een corticosteroid.

Echinococcosis 
Verwekker en cyclus. De volwassen Echinococcus granulosus is
een kleine lintworm in het darmkanaal van de hond. De larven
ontwikkelen zich in lever en longen van schapen en vele andere
diersoorten tot cysten (hydatiden), ook bij de mens. In de cysten
worden scolexblaasjes gevormd; wanneer deze buiten de oor-
spronkelijke cysten geraken, kunnen ze tot secundaire Echino-
coccus-cysten uitgroeien. De cysten, die zeer groot kunnen wor-
den (soms met een doorsnede van meer dan 20 cm), bevinden
zich bij de mens vooral in de lever (ongeveer 65%; zie ook para-
graaf 18.6.5) en in de longen (ongeveer 25%) en minder vaak in
andere organen (ongeveer 10%) (figuur 6.33).
Epidemiologie. Autochtone gevallen komen de laatste jaren in
Nederland nog maar zelden voor. De meeste gevallen betreffen
buitenlandse werknemers uit het Middellandse-Zeegebied. 
Besmetting. Ingestie van eieren door direct of indirect contact
met een besmette hond of zijn feces. 
Klinische verschijnselen. Afhankelijk van lokalisatie en toestand
van de cyste. Gave cysten met een ongeschonden wand veroor-

zaken dikwijls geen of slechts geringe klachten; soms is er
alleen een onpijnlijke zwelling in de leverstreek. Cysten in de
long worden nogal eens bij toeval ontdekt bij röntgenologisch
routineonderzoek van de thorax.
Gecompliceerde cysten, dat wil zeggen cysten met een geschon-
den buitenwand, zijn daarentegen vaak wél de oorzaak van ver-
schijnselen. De cysten kunnen gaan lekken of scheuren, waardoor
de inhoud van de cyste in het omgevende weefsel of in de
lichaamsholten terechtkomt, hetgeen een allergische reactie (eosi-
nofilie, urticaria, anafylaxie) en ook de ontwikkeling van secun-
daire cysten tot gevolg kan hebben. Levercysten kunnen door-
groeien en perforeren in de galwegen, wat icterus en kolieken kan
veroorzaken. Door een secundaire bacteriële infectie kan een
cyste veretteren, waardoor koorts en verschijnselen van een lever-
abces ontstaan. Longcysten kunnen in de bronchi doorbreken,
waardoor hoesten, soms bloederig sputum en een enkele maal
ophoesten van inhoud van de cyste optreedt. Op den duur kunnen
de cysten verkalken en kan de parasiet afsterven. Ze geven dan
een typische ringschaduw op de röntgenfoto. Echografie geeft
kenmerkende beelden, CT-scanning geeft de meeste informatie. 
Laboratoriumdiagnostiek. Serologisch onderzoek op antilicha-
men. Het uitvoeren van een proefpunctie is wegens gevaar voor
anafylactische shock en uitzaaiing niet geoorloofd. Cysten in de
lever kunnen echografisch en scintigrafisch worden opgespoord. 
Therapie. De behandeling van keuze is thans albendazol 10
mg/kg lichaamsgewicht, tweemaal daags gedurende 3 maanden.
Aspiratie van cyste-inhoud (onder albendazol behandeling).
Operatie is nog zelden geïndiceerd.
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6.15 Importziekten 

Toenemend internationaal verkeer en immigratie bevorderen de
invoer van ziekten uit het buitenland. Het aantal reizigers van
Nederland naar de (sub)tropen bedraagt ongeveer 500.000 per
jaar; er wonen in Nederland ruim 500.000 personen die tot etni-
sche minderheden behoren. Afgezien van enkele genetische
aandoeningen zoals sikkelcelziekte, thalassemie, G6PD-defi-
ciëntie en familiaire mediterrane koorts, gaat het bij importziek-
ten vooral om:
– infectieziekten waarvan de besmetting gebonden is aan de

tropen (of subtropen), zoals malaria tropica, viscerale leish-
maniasis, trypanosomiasis, filariasis, schistosomiasis, gele
koorts, lassakoorts en ebolakoorts;

– kosmopolitische infectieziekten waarvan de haarden zich
momenteel buiten onze grenzen bevinden, bijvoorbeeld cho-
lera, lepra;

– infectieziekten die in eigen land ook weleens autochtoon
voorkomen, maar vooral worden waargenomen bij personen

Kernpunten

• Overweeg bij epilepsie en subcutane nodi neurocysticer-
cosis.

• Overweeg echinococcosis bij buitenlandse werknemers uit
het Middellandse-Zeegebied met een cysteus ruimte-inne-
mend proces in lever of long.

die in het buitenland geweest zijn of daaruit afkomstig zijn,
bijvoorbeeld amoebiasis of echinococcosis. Men kan hieraan
nog andere ziekten toevoegen, zoals tuberculose, brucellose,
febris typhoidea, bacillaire dysenterie of hepatitis infectiosa,
omdat deze infecties relatief vaker voorkomen bij vreemde-
lingen, migranten of reizigers dan bij thuisblijvers. Van de
vele mogelijke importinfecties is een beperkt aantal in vorige
paragrafen van dit hoofdstuk beschreven.

De ziekten waaraan men moet denken, worden voor een groot
deel bepaald door het gebied waar de patiënten vandaan komen.
Bij migranten uit Suriname moet men onder andere bedacht zijn
op amoebiasis, andere parasitaire darminfecties, schistosomiasis
mansoni, filariasis bancrofti, lepra, histoplasmose en sikkelcel-
ziekte; bij buitenlandse werknemers uit het Middellandse-Zeege-
bied op amoebiasis, parasitaire darminfecties, tuberculose, bru-
cellose, tyfoïd, blaasschistosomiasis (vooral personen uit Marok-
ko en Egypte), echinococcosis, cysticercosis (personen uit
Zuid-Europa), thalassemie en familiaire mediterrane koorts. Bij
Nederlandse vakantiegangers, trekkers of werkers uit de tropen
zij men bedacht op de algemeen voorkomende infecties: malaria,
amoebiasis, giardiasis, worminfecties van het darmkanaal, bacte-
riële darminfecties, hepatitis infectiosa en tuberculose. Bij men-
sen die uit tropisch Afrika komen bovendien op schistosomiasis,
loiasis, onchocerciasis en trypanosomiasis en bij vakantiegan-
gers uit het Middellandse-Zeegebied op tyfoïd en kala-azar. 
Tot slot is in tabel 6.24 een overzicht opgenomen van de voor-
naamste importziekten waaraan bij het vóórkomen van bepaal-
de symptomen moet worden gedacht. 
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Tabel 6.24 Differentiële diagnose van de belangrijkste importziekten.

acute koorts eerste plaats: malaria

verder: rickettsiosen, febris recurrens, trypanosomiasis rhodesiense, arbovirusinfecties, lassakoorts, ebolakoorts,

sikkelcelcrisis

bij langer durende koorts: leveramoebiasis, brucellose, tyfoïd, tuberculose, kala-azar, trypanosomiasis gambiense

vlekkig exantheem rickettsiosen, dengue, trypanosomiasis

hevige diarree cholera, Campylobacter-infectie, bacillaire dysenterie, malaria tropica

matige diarree giardiasis, amoebiasis, andere parasitaire darminfecties, tyfoïd, schistosomiasis, tropische spruw

acute cerebrale verschijnselen malaria tropica, trypanosomiasis

epilepsie cysticercose

uitvalsverschijnselen sikkelcelziekte

lymfeklierzwelling filariasis bancrofti, lymphogranuloma venereum, tuberculose, kala-azar, trypanosomiasis, pest

geelzucht malaria tropica, hepatitis A of B, gele koorts, febris recurrens, sikkelcelcrisis

leververgroting leveramoebiasis, echinococcosis, schistosomiasis mansoni, kala-azar, primair levercarcinoom

miltvergroting malaria, tropische splenomegalie, kala-azar, brucellose, tyfoïd, histoplasmose, schistosomiasis mansoni,

levercirrose, hemoglobinopathieën

longaandoeningen tuberculose, histoplasmose, echinococcosis, paragonimiasis, amoebiasis, tropische pulmonale eosinofilie,

syndroom van Loeffler

hematurie blaasschistosomiasis, filariasis bancrofti, sikkelcelziekte, sikkelceltrait

anemie ankylostomiasis, ernstige trichuriasis, malaria, kala-azar, hemoglobinopathieën, G6PD-deficiëntie

hypereosinofilie* invasiestadium van schistosomiasis, strongyloidiasis, loiasis, onchocerciasis, tropische pulmonale eosinofilie,

trichinosis, toxocariasis, fascioliasis

matige eosinofilie allerlei worminfecties

* Meer dan 3 × 109 eosinofielen per liter. 



Kernpunten

• Vraag bij iedere patiënt met koortsende ziekte naar ver-
blijf in de tropen (wanneer en waar).

• Bij een patiënt met koorts na een verblijf in de tropen
moet eerst aan malaria worden gedacht. 
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