
Reeks 16

Infectieziekten – Marlies van Wolfswinkel, internist-infectioloog



Parasitaire infecties



Inhoud

1. Wat is een parasiet?

2. Parasiet en gastheer
• De parasitaire levenscyclus in vier voorbeelden

3. Protozoale infecties
• Malaria en meer

4. Worminfecties
• Niet alleen de lintworm



Wat is een parasiet?

Een organisme dat in of op een gastheer leeft en zich voedt met of 
ten koste van de gastheer

Komt voor bij planten, dieren en mensen

https://www.cdc.gov/parasites/



Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Strangler_fig, https://www.ivn.nl



Bron: https://www.nationalgeographic.com/science/phenomena/2013/02/28/

Cymothoa exigua, de ‘tongue-eating louse’ 



Wat is een parasiet?
Soorten parasitaire infecties bij mensen

Protozoa

Parasitaire eencellige 
organismen, oa:

• Plasmodium spp. 
(malaria)

• Giardia lamblia
(giardiasis)

Bron: https://www.cdc.gov/parasites/index.html

Helminten

Parasitaire wormen, oa:

• Taenia spp. (lintworm)

• Echinococcus spp
(blaasworm)

• Schistosoma spp
(schistosomiasis)

Ectoparasieten

Uitwendige parasieten, 
vaak geleedpotigen, oa:

• Sarcoptes scabiei
(schurft)

• Ixodes ricinus (teek)
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Inhoud

1. Wat is een parasiet?

2. Parasiet en gastheer; de parasitaire levenscyclus

3. Protozoale infecties

4. Worminfecties



Parasiet en gastheer

Parasiet afhankelijk van gastheer 

• Voor voedsel

• Voor voortplanting: vindt meestal plaats in de gastheer

• Seksuele voortplanting: 2 ouders, genetische diversiteit

• Aseksuele voortplanting: 1 ouder, genetisch identiek nageslacht

• Sommige parasieten zijn hermafrodiet

Bron: Manson’s tropical medicine, 22nd edition, App II



Parasiet en gastheer

Soms 1 diersoort als gastheer nodig, soms meerdere

• Eindgastheer: noodzakelijk voor geslachtelijke voortplanting

• Tussengastheer: gebruikt voor groei of ongeslachtelijke voortplanting

• ‘Dead end host’: gastheer waar parasiet per ongeluk in terechtkomt

Mens kan al deze rollen vervullen

Veel parasitaire infecties zijn dan ook zoönoses

• Infecties die van dieren naar mensen kunnen worden overgedragen

Bron: Manson’s tropical medicine, 22nd edition, App II



Parasiet en gastheer

Parasiet (of zijn nakomelingen) moet zich tussen gastheren 
kunnen verspreiden

Meest voorkomende manieren van transmissie:

• Faeco-oraal: door gecontamineerd voedsel of drinkwater

• Door een vector: overgebracht door muggen, vliegen, teken etc

• Via de huid

• Seksueel contact

Bron: Manson’s tropical medicine, 22nd edition, App II



Parasiet en gastheer

Parasieten kennen vaak verschillende stadia / vormen

• Om zich aan te passen aan verschillende gastheren

• Om langdurig buiten een gastheer te kunnen overleven

• Omstandigheden vaak ongunstig (koude, droogte, etc)

• Bijvoorbeeld: cysten

Bron: Manson’s tropical medicine, 22nd edition, App II



Parasiet en gastheer

Deze elementen samen vormen de levenscyclus van de parasiet

• Verschillende stadia van parasiet

• Eén of meerdere gastheren

• Wijze van voortplanting

• Wijze van transmissie



Parasiet en gastheer
Voorbeeld 1: Giardia lamblia

Protozo: eencellige parasiet

Kan infecties geven bij mensen (en andere zoogdieren)

• Wereldwijd voorkomend, ook in Nederland

• Veel gezien als oorzaak reizigersdiarree uit India en Nepal

Ziektebeeld bij mensen: darminfectie

• Diarree, misselijkheid, buikpijn. Soms langdurige infecties met 
gewichtsverlies door malabsorbtie van vetten

Bron: RIVM: LCI richtlijn Giardiasis



Parasiet en gastheer
Voorbeeld 1: Giardia lamblia

Eenvoudige levenscyclus

• 2 stadia: trofozoiet (actieve stadium) en cyste (inactieve stadium)

• 1 gastheer nodig (mens of ander zoogdier)

• Aseksuele reproductie in gastheer

• Verspreiding van gastheer naar gastheer: faeco-oraal

Bron: https://www.cdc.gov/parasites/giardia/





Parasiet en gastheer
Voorbeeld 2: Echinococcus granulosus

Klein lintwormpje (<6 mm), ‘hondenlintworm’, ‘ blaasworm’ 

Complexe levenscyclus

• 6 stadia

• Meerdere gastheren

• Eindgastheer: hond
• Tussengastheer: schaap, geit, zwijn

• Mens als dead end host

• Zowel seksuele als aseksuele voortplanting, is hermafrodiet

• Transmissie faeco-oraal

Bron:  https://www.cdc.gov/parasites/echinococcosis





Parasiet en gastheer
Voorbeeld 2: Echinococcus granulosus

Ziektebeeld:

• Vorming van cysten in organen
• Meestal: lever

• Minder frequent: longen, hersenen, andere organen

• Vaak langdurig geen klachten, soms toevalsbevinding bij echo

• Klachten kunnen ontstaan door
• Druk van cyste op omliggende weefsels of organen

• Ruptuur of bacteriële infectie van cyste

Bron: RIVM: LCI richtlijn echinokokkose



Bron: https://radiopaedia.org/





Bron: https://www.who.int/neglected_diseases



Parasiet en gastheer

Hoofddoel: overleven en voortplanten

• Lot van gastheer hieraan ondergeschikt

Interactie parasiet en gastheer soms kortdurend, soms tientallen jaren 
(lintworm)

Schade bij gastheer wisselt sterk

• Voor veel parasieten langdurig overleven gastheer belangrijk 

• Voor sommige parasieten is dit niet erg van belang 

• Slechts zelden is dood van gastheer echt in voordeel parasiet

Bron: Manson’s tropical medicine, 22nd edition, App II





Parasiet en gastheer
Voorbeeld 3: Toxoplasma gondii



Esch et al, Clin Microbiol Rev 2013, 26(1):58

Voorbeeld 3: Toxoplasma gondii

Eindgastheer: katachtige

• Seksuele voortplanting: vorming oöcysten (‘eitjes’)

• Oöcysten komen in ontlasting kat

Tussengastheer: oa vogels, muizen

• Eten gecontamineerd voedsel

• Oöcysten worden weefselcysten

Kat eet tussengastheer met cysten op

• Weefselcysten worden gameten (⚤) en vormen oöcysten





Bron: PLOS ONE 8(9): e75246

Schaaltje met urine van

- Konijn (controle)

- Lynx (‘bobcat’)

Muis zonder toxoplasmose

Muis met toxoplasmose



Bron: Esch et al, Clin Microbiol Rev 2013, 

26(1):58

Eindgastheer

Tussengastheer

‘Dead end host’



Ziektebeeld bij mensen

• Meestal asymptomatisch (30-60% van mensen is geïnfecteerd, ook in NL)

• Cysten blijven levenslang latent aanwezig

Twee belangrijke risicogroepen

• Zwangere vrouwen: bij nieuwe infectie ernstige schade aan ongeboren kind

• Afweerstoornis, met name AIDS: latente infectie kan reactiveren

Parasiet en gastheer
Voorbeeld 3: Toxoplasma gondii

Bron: RIVM: LCI richtlijn toxoplasmose



Parasiet en gastheer
Voorbeeld 3: Toxoplasma gondii





Parasiet en gastheer

Uitzonderlijke situatie: parasiet die in verschillende stadia 
mens kan infecteren



Parasiet en gastheer
Voorbeeld 4: Taenia solium

Varkenslintworm

Eindgastheer: mens

• Lintworm leeft in darm van mens

• Eitjes via ontlasting in de omgeving 

Tussengastheer: varken

• Krijgt eitjes binnen met voedsel, worden cysten in spieren varken

Mens eet vlees van tussengastheer op

Bron: https://www.cdc.gov/parasites/taeniasis





Taeniasis



Parasiet en gastheer
Voorbeeld 4: Taenia solium

Twee ziektebeelden bij mensen

• Taeniose: door eten van vlees met cysten
• Lintworm in darmen

• Weinig tot geen klachten (geen gewichtsverlies!)

• Zichtbare segmenten in ontlasting

• Cysticercose: door eten van voedsel gecontamineerd met 
menselijke ontlasting

• Cysten in spieren, huid, ogen, hersenen

• 50 miljoen mensen wereldwijd geinfecteerd

• 50.000 doden per jaar

• Veroorzaakt 30- 50% van epilepsie in endemische landen

Bron: Med Sante Trop 2014;24(4):367-74; 

https://www.rivm.nl/taeniose-cysticercose





Bron: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/taeniasis-cysticercosis



Inhoud
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Protozoale infecties

Protozoa

Parasitaire eencellige 
organismen, oa:

• Plasmodium spp. 
(malaria)

• Giardia lamblia
(giardiasis)

Bron: https://www.cdc.gov/parasites/index.html
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Parasitaire wormen, oa:

• Taenia spp. (lintworm)

• Echinococcus spp
(blaasworm)

• Schistosoma spp
(schistosomiasis)

Ectoparasieten

Uitwendige parasieten, 
vaak geleedpotigen, oa:

• Sarcoptes scabiei
(schurft)

• Ixodes ricinus (teek)



Protozoale infecties

Eencellige parasieten

• Breed scala aan ziektebeelden: van milde darminfecties tot dodelijke 
bloedbaaninfecties

• Transmissie: vooral faeco-oraal of door een vector

We hebben al besproken:

• Giardiasis - Giardia lamblia 

• Toxoplasmose - Toxoplasma gondii



Protozoale infecties
Veelvoorkomende darmbewoners

Blastocystis spp.

• Wereldwijd voorkomend

• 5 – 100% van mensen 
geinfecteerd, afh van locatie

Dientamoeba fragilis

• Wereldwijd voorkomend

• 70% van gezonde kinderen in 
NL studie

Bron: UpToDate: Blastocystis; Brands MR, et al. Arch Dis Child 2019;0:1–4 



Protozoale infecties
Afrikaanse trypanosomiasis (Afr. slaapziekte)

Bron: http://www.who.int/csr/resources/publications/CSR_ISR_2000_1tryps/en/



Protozoale infecties: Leishmaniasis

Bron: N Engl J Med 2020; 382:e2; 

https://www.who.int/leishmaniasis/visceral_leishmaniasis



Protozoale infecties: Malaria

Veroorzaakt door protozoa van het geslacht Plasmodium

Vier soorten hebben alleen mens als gastheer

• Plasmodium falciparum

• Plasmodium vivax

• Plasmodium ovale

• Plasmodium malariae

Eén soort komt voor bij zowel apen als mensen

• Plasmodium knowlesi
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Overgedragen door Anopheles muggen 

Protozoale infecties: Malaria

Bron: Manson’s tropical medicine, 22nd edition, App II



Cowman et al, Journal of cell biology 2012 198:961 

P. vivax en P. ovale: 

hypnozoieten



Malaria

Plasmodium falciparum

Plasmodium vivax

Bron: Trends in Parasitology 22(8):353-8

• ‘Malaria tropica’: ernstig ziektebeeld met hoge mortaliteit bij uitstel van 

juiste therapie 

• Verantwoordelijk voor overgrote deel malariadoden wereldwijd

• Geen slapend leverstadium; geen late reactivaties

• Vooral in sub-Sahara Afrika

• ‘Malaria tertiana’ / ‘3e-daagse koorts’ (NB koortspatroon niet altijd duidelijk)

• Verloop in algemeen minder ernstig, sterfte zeldzaam maar komt voor

• Reactivatie van hypnozoieten na maanden tot jaren beschreven 

• Vooral in Azië, Zuid en Midden Amerika en de hoorn van Afrika



Protozoale infecties: Malaria

Ziektebeeld Plasmodium falciparum infectie

• Incubatietijd 7-30 (meestal 10-14) dagen

Begin van ziektebeeld is aspecifiek

• Koorts, koude rillingen

• Hoofdpijn, spierpijn, malaise

Bij uitblijven behandeling: 

• Ernstig ziektebeeld met hoge kans op sterfte



Ernstige malaria door P. falciparum:

1. Zeer hoog aantal parasieten

2. Vastlopen van parasieten in de kleine 

bloedvaten in weefsels en organen

• Hersenen: coma, insulten

• Lever: gestoorde bloedstolling, geelzucht

• Nieren: verminderde nierfunctie

• Longen: noodzaak tot beademing

Bij P. vivax, ovale, malariae komt dit niet 
voor

1

2



Protozoale infecties: Malaria

Risico op ernstig verloop en sterfte vooral hoog bij

• Kinderen <5 jaar in endemische gebieden

• Reizigers

Bij mensen die opgroeien en blijven wonen in endemisch gebied 
ontstaat een incomplete vorm van immuniteit

• Aantal parasieten in bloed blijft lager

• Soms parasieten in bloed zonder klachten





Bron: Translat Res 2018, 194:36-55



Dondorp et al, Lancet 2010 376:1647-57



Protozoale infecties: Malaria

Malaria in cijfers (2018)

• 228 miljoen gevallen wereldwijd
• Hiervan 93% in Afrika

• 405.000 doden wereldwijd
• Hiervan 94% in Afrika

• 67% van alle doden zijn kinderen < 5 jaar





Protozoale infecties: Malaria



Inhoud

1. Wat is een parasiet?

2. Parasiet en gastheer; de parasitaire levenscyclus
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Worminfecties

Protozoa

Parasitaire eencellige 
organismen, oa:

• Plasmodium spp. 
(malaria)

• Giardia lamblia
(giardiasis)

Bron: https://www.cdc.gov/parasites/index.html

Helminten

Parasitaire wormen, oa:

• Taenia spp. (lintworm)

• Echinococcus spp
(blaasworm)

• Schistosoma spp
(Bilharzia)

Ectoparasieten

Uitwendige parasieten, 
vaak geleedpotigen, oa:

• Sarcoptes scabiei
(schurft)

• Ixodes ricinus (teek)



Worminfecties

Nematoden (rondwormen)

Cestoden (lintwormen) 

• Besproken: Taenia spp, Echinococcus spp

Trematoden (zuigwormen) 



Journal of Biomedicine and Biotechnology 2014:964350

Worminfecties
Nematoden

‘Soil-transmitted helminths’

→ darminfecties

Lymfatische filariasis

Rivierblindheid



Worminfecties
Nematoden: Soil transmitted helminths



Worminfecties
Nematoden: Lymfatische filariasis



Worminfecties (helminten)

Nematoden (rondwormen)

• Besproken: Soil transmitted helminths, filaria

Cestoden (lintwormen) 

• Besproken: Taenia spp, Echinococcus spp

Trematoden (zuigwormen) 



Worminfecties
Trematoden: Schistosomiasis

• Chronische parasitaire infectie

• Komt voor in zoet water in met name tropische gebieden

• Wereldwijd +/- 200 miljoen mensen geïnfecteerd

• 20 miljoen hebben ernstige ziekte

• Enkele honderden malen per jaar als importziekte in Nederland







Bron: https://www.cdc.gov/dpdx/schistosomiasis



Cercariele dermatitis/ ‘Swimmer’s itch’ 
• Minuten tot dagen na contact zoet water



Katayama fever
• Weken tot maanden na contact zoet water



Chronische schistosomiasis: Na maanden tot jaren
• Vooral bij langdurige expositie, zeldzaam bij reizigers

Darmen en lever Blaas





Ed Pilkington, The Guardian 5-9-2017



Parasitaire infectiesArmoede

Slechte hygienische omstandigheden

Gebrek aan schoon drinkwater

Gebrek aan goed schoeisel

Gebrek aan goede gezondheidszorg

Inkomstenderving door ziekte

Hoge medische kosten



Vragen?


