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Een parasiet is een organisme dat een ander levend
organisme nodig heeft om in leven te blijven en te
kunnen ontwikkelen. Het levende organisme waar
een parasiet gebruik van maakt, wordt de gastheer
genoemd. Parasieten zijn eukaryoot. Dit betekent dat er
een celkern aanwezig is in iedere cel en dat een parasiet
tot het dierenrijk behoort. Verder zijn parasieten in te
delen in verschillende groepen: protozoa (eencellige
parasieten), helminthen (wormen) en geleedpotigen,
zoals mijten of luizen.

1. Soa’s
Trichomonas vaginalis
Wat is het en hoe vaak komt het voor?
Trichomonas vaginalis is een parasiet, die in een
zure omgeving leeft (pH 5.5-6.0). Jaarlijks zijn er naar
schatting wereldwijd 170 miljoen mensen geïnfecteerd,
waarvan de meeste besmettingen in Zuidoost-Azië en
Afrika ten zuiden van de Sahara plaatsvinden.
Symptomen
Van de geïnfecteerde vrouwen zullen twintig tot vijftig
procent klachten ontwikkelen. De symptomen bestaan
uit onplezierige, vies ruikende vaginale afscheiding met
een groen aspect, vaak gepaard met irritatie en roodheid
van het vaginaslijmvlies. Bij mannen komen symptomen
nauwelijks voor en zal de infectie na een aantal weken
spontaan verdwijnen. De symptomen voor mannen zijn
irritatie bij de opening van de urethra en afscheiding.
Pathogenese
Na besmetting hecht de parasiet zich aan het slijmvlies
van de urethra of vagina. Het houdt zich in leven door
hemolyse en fagocytose van bacteriën. Na hechting aan
het vagina-epitheel kan via enkele complexe processen
de oppervlakkige epitheellaag afsterven. Hierop vindt
een afweerreactie plaats, waarbij veel witte bloedcellen
betrokken raken en exsuderen. Dit veroorzaakt een
groengele afscheiding.
Besmettelijkheid
Trichomonas wordt door genitaal seksueel contact
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overgedragen. De besmettingskans van man naar vrouw
is hoger dan andersom. De besmettelijke periode is
zeer uiteenlopend. Voor vrouwen ligt dit tussen enkele
maanden tot jaren, voor mannen geldt gemiddeld vijf
weken. De incubatietijd bedraagt 4 tot 28 dagen.
Behandeling
Eenmalige dosis metronidazol. De partners van
afgelopen vier weken dienen te worden behandeld, ook
als zij geen klachten ervaren.

Schaamluis (pediculosis pubis)
Wat is het en hoe vaak komt het voor?
Schaamluis is een parasiet behorend tot de familie
van de luizen. Een volwassen vrouwelijke parasiet legt
ongeveer vier neten (eitjes) per dag, welke na vijf tot
tien dagen uitkomen. Een volwassen schaamluis leeft
maximaal dertig dagen. Het is niet geheel bekend
hoe vaak schaamluis voorkomt door zelfdiagnose en
ontbrekende documentatie. SOA-centra zien wel een
opvallende daling sinds 2000-2001.
Symptomen
De symptomen van schaamluis blijven beperkt tot jeuk,
een geïrriteerde huid, ontstekingsverschijnselen en
maculae coeruleae. De klachten zijn mild, maar door
heftig krabben kan als reactie een bacteriële huidinfectie
optreden. Na verloop van tijd nemen de symptomen
af door een vermindering van de afweerreactie op
schaamluis.
Pathogenese
De nimfen en volwassen luizen voeden zich met
bloed van de gastheer via beten in de huid. Door het
(on)bewust krabben kunnen verwondingen worden
veroorzaakt, die de parasitaire infectie kunnen
maskeren.
Besmettelijkheid
Schaamluis wordt overgedragen via intiem lichamelijk
contact, waarbij nimfen en volwassen luizen van
persoon tot persoon verspreiden. Een besmetting via
gedeelde kleding of lakens is een veel minder
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voorkomende besmettingsweg. In iedere fase is de
schaamluis besmettelijk. De besmettelijkheid is sterk
afhankelijk van de intensiteit en frequentie van intiem
lichamelijk contact en van het aantal parasieten en
neten dat aanwezig is. Minimaal vijf dagen na het
oplopen van de infectie ontstaan de eerste klachten.
Behandeling
Permetrine crème is de eerste keus voor de behandeling
van schaamluis. Hierbij is het raadzaam om de
behandeling na een week te herhalen.

Afbeelding 1: Schaamluis

2. Hoofdluizen

Luizen zijn kleine parasieten die leven door het drinken
van bloed van warmbloedige organismen, waaronder de
mens. Hoofdluizen zijn grijs-witte insecten van slechts
enkele millimeters groot die leven op het hoofd van een
mens. Vrouwelijke hoofdluizen leven gemiddeld één
maand en leggen zeven tot tien eitjes per dag. Deze
eitjes worden neten genoemd. De eitjes hechten zich
aan de basis van een haar, dichtbij de hoofdhuid. Na
ongeveer acht dagen

Afbeelding 2: Neten, eitjes van hoofdluis, in verschillende
stadia. Links gevuld, uitkomend, tot rechts leeg. De kleur van
de neten verandert: van donkerder bij gevuld tot doorzichtiger
bij leeg
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komen de eitjes uit. Nadat de eitjes zijn uitgekomen
blijft het lege omhulsel van het eitje zeer stevig aan
de haar vast zitten en kan deze nog maanden worden
teruggevonden. Over het algemeen is het enige
symptoom van hoofdluis jeuk, veroorzaakt doordat de
luizen tijdens het voeden speeksel in de huid injecteren.
Wist u dat een muggenbult om precies dezelfde reden
jeukt?
Verspreiding van hoofdluis
Hoofdluizen kunnen niet springen of vliegen en kunnen
ook niet via huisdieren van persoon tot persoon
verspreiden. De meest voorkomende verspreidingsweg
is haar-haar contact. Het is onduidelijk in welke mate
voorwerpen zoals kleding, beddengoed of haarborstels
bijdragen aan de verspreiding van hoofdluis. Hoofdluis
komt het vaakst voor bij kinderen. Er wordt gedacht dat
dit komt doordat kinderen meer en vaker dichtbij elkaar
in de buurt spelen met de hoofden tegen elkaar aan.
Hoofdluis heeft overigens niets te maken met schoon of
niet schoon zijn, het kan iedereen overkomen!
Behandeling van hoofdluis: kammen!
Bij menig gezin wordt het telefoontje “uw kind
heeft hoofdluis” gevolgd door grote paniek: het hele
huis en de auto stofzuigen, kleding en beddengoed
in de wasmachine, knuffels in de wasmachine of
dichtgeknoopt in een grote vuilniszak, kinderen in de
stinkende luizen-shampoo en dagen achter elkaar
kammen met een speciale luizenkam. Maar zijn al die
maatregelen wel echt nodig? Kammen met een fijne
kam, zoals een speciale luizenkam, is de beste aanpak.
Het haar moet voor twee weken dagelijks worden
gekamd boven een wasbak of een zakdoek, zodat zowel
levende luizen als nog niet uitgekomen neten worden
verwijderd. Eventueel kan er nog aanvullend worden
behandeld met een antihoofdluismiddel op de eerste en
op de achtste dag van de twee weken kammen. Bewijs
dat de eerder genoemde overige maatregelen of het
gebruik van luizencapes of -zakken aan kapstokken op
school effectief zijn, ontbreekt.
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3. Malaria

Malaria is een infectie met kleine, eencellige parasieten
die via malariamuggen in de circulatie van de mens
terechtkomt. Deze muggen komen voornamelijk voor
in Afrika, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Malaria
is wereldwijd een van de belangrijkste infectieuze
oorzaken van ziekte en sterfte: per jaar worden
er ongeveer 230 miljoen mensen geïnfecteerd en
overlijden er ongeveer 400 duizend geïnfecteerden.
Dit zijn voornamelijk kinderen onder de vijf jaar in
Afrika, waarbij het afweersysteem nog onvoldoende is
opgebouwd
Pathobiologie
De infectie verloopt in een cyclus (afbeelding 3) en
begint meestal wanneer een besmette vrouwtjes
malariamug iemand bijt om bloed af te nemen (a). In
de speekselklieren van de mug zitten sporen van de
parasiet (sporozoïeten), die bij de prik in de huid worden
geïnjecteerd en zo in de bloedsomloop terecht komen.
Via de bloedsomloop komen de sporen in korte tijd bij de
lever, waar ze de levercellen binnendringen. Hier kunnen
de sporen zich binnen tien tot zestien dagen zodanig
vermenigvuldigen dat de levercel openbarst. Duizenden
nieuw gevormde parasieten (merozoïeten) komen weer
in de bloedsomloop en binnen 48 uur infecteren ze de
rode bloedcellen in het bloed (c). Ook in deze cellen
vermenigvuldigen de parasieten zich totdat de rode
bloedcel openbarst. Vanaf dit moment kunnen

Afbeelding 3: De levenscyclus van de malariaparasiet
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verschillende symptomen opspelen. Een deel
van de parasieten in het bloed ontwikkelen zich tot
gametocyten, die een andere malariamug kunnen
besmetten, als de mug deze persoon prikt (d). De
parasieten verplaatsen zich naar de speekselklieren van
de mug en de cyclus begint weer van voor af aan.
Symptomen
De symptomen die kunnen optreden zijn hoofdpijn,
spierpijn en afwisselende perioden met koorts.
Eventueel kunnen ook misselijkheid, braken en diarree
opspelen. Echter is geen enkele klacht specifiek
voor malaria. Indien iemand uit een land komt in
het buitenland, waar malaria voorkomt, en daarna
symptomen (koorts, grieperig gevoel) krijgt, dient deze
persoon binnen 48 uur getest te worden op malaria.
Diagnose
Om malaria te diagnosticeren wordt eerst gebruik
gemaakt van een sneltest (afbeelding 4). Dit is een
sneltest op basis van antigenen. Hierbij wordt er middels
een vingerprik bloed verkregen en op het testje gelegd.
Daarna wordt er een buffer (een extra laagje) op de
test aangebracht. Binnen twintig minuten is de uitslag
bekend. Belangrijk is dat er een controle streepje moet
ontstaan, anders is de uitslag onbetrouwbaar.
Hierna, om meer detail te krijgen over de hoeveelheid
parasieten aanwezig wordt vaak een een bloeduitstrijkje
of dikkedruppelpreparaat gebruikt. Onder de
microscoop wordt er dan gezocht naar parasieten in het
bloed. De klinische verschijnselen kunnen echter wel
vooruit lopen op het vinden van parasieten in het bloed,
daarom kan de uitkomst soms vals negatief zijn.
Preventie
Het risico op het krijgen van malaria kan worden
verkleind door het gebruik van insecticidenspray, het
gebruik van klamboes en het vermijden van stilstaand
water en niet gefilterd water. Daarnaast kunnen er
tabletten worden geslikt, chemoprofylaxe. Er zijn twee
soorten: 1) Doxycycline, werkt in op de parasieten in het
bloed. Deze dient langer te worden geslikt (4 weken),
omdat het even duurt voordat de parasiet in het bloed
zit. 2) Atovaquon/proguanil (Malarone ®), werkt in op de
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parasieten in de lever. Deze hoeft enkel tot zeven
dagen na terugkomst ingenomen te worden. Deze
tabletten zijn in Nederland tevens de meest gebruikte
behandeling wanneer iemand malaria heeft opgelopen.

Afbeelding 4: Malaria sneltest

4. Wormen
Lintwormen
Epidemiologie
Lintwormen zijn in te delen in verschillende varianten.
Voorbeelden zijn onder andere:
• Runderlintwormen: komen wereldwijd voor, dus ook in
Nederland.
• Varkenslintwormen: komen voor in landen met slechtere
voorzieningen.
Levensloop en besmetting
Lintworm eitjes komen voor in de darmen van de mens.
Wanneer dieren voedsel binnen krijgen gecontamineerd
(besmet) met menselijke ontlastig (en dus deze eitjes),
groeien er cysten (holtes) in hun weefsel. In deze cysten
zitten worm larven (beestjes die net uit hun ei zijn maar
nog niet volgroeid tot volwassen). Wanneer mensen
vlees eten met deze cysten er in dan komen deze larven
in hun darmen terecht en kunnen ze tot volwassen
lintwormen uitgroeien. Deze kunnen meer dan 2 meter
lang worden. De kop zet zich vast in de darmwand.
Van de achterkant vallen regelmatig segmenten af. Die
komen vervolgens in de ontlasting terecht. Besmetting
gebeurt door het eten van onvoldoende verhit vlees.
De besmetting kan niet van mens op mens worden
overgedragen.
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Symptomen
Meestal zijn er geen klachten bij een lintworm infectie.
Heel soms is er sprake van jeuk bij de anus, buikpijn,
diarree of afvallen. Je kunt stukjes lintworm in de
ontlasting, het ondergoed of beddengoed tegenkomen.
Het zijn platte witte, of lichtgele rechthoekige stukjes
van 1-2 centimeter.
Preventie en behandeling
Het is belang om vlees goed te doorbakken en rauw
vlees te vermijden. Wanneer iemand een stukje
worm in de ontlasting vindt, moet deze opgevangen
en opgestuurd worden naar een laboratorium om
te kijken welke soort dit is. De runderlintworm kan
gemakkelijk behandeld worden met een tablet. Bij de
varkenslintworm moet verder onderzoek plaatsvinden
om te weten waar de worm zich bevindt in het lichaam.

A

B

Afbeelding 5: A) Runderlintworm. B) Aarsmaden

			
Aarsmaden
Epidemiologie
Aarsmaden komen wereldwijd voor. Kinderen tussen de
5 en 10 jaar zijn het vaakst besmet.
Levensloop en besmetting
Besmetting begint bij het binnenkrijgen van eitjes. Na
een tijdje komen ze uit en leven de larven in de dunne
darm. Na één tot twee maanden leggen de vrouwelijke
wormen eitjes rondom de anus. Hierdoor ontstaat
jeuk. Men krabt aan de anus en hierdoor kunnen er
eitjes aan de hand achterblijven. Eitjes kunnen dan
op contactpunten, bedlinnen, de eigen mond of eten
terecht komen. Hierdoor kunnen ze bij een ander
persoon terecht komen. Deze vorm van besmetting
noem je fecaal-oraal. Daarnaast kunnen de eitjes zelfs
verspreid worden door deeltjes in de lucht (aerosolen).
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Symptomen
Zoals net benoemd krijgt iemand jeuk rond de anus.
Verder kun je ook hier de wormpjes terug zien in de
ontlasting of onderbroek van een besmet persoon.
Preventie
Het is van belang om goed op de hygiëne te letten
als er sprake is van besmetting binnen een gezin of
schoolklas. Denk hierbij aan het knippen van nagels, het
veelvuldig wassen van handen en schoonmaken van
contactpunten. Het is natuurlijk het beste om niet te
krabben rond de anus.
Behandeling
Met goede hygiëne gaan de wormpjes vanzelf na 6
weken weg. Bij blijvende last kan een wormenkuur
genomen worden. Dit is een kuur die herhaald moet
worden na 2 weken.
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overgedragen door lichamelijk contact langer dan
vijftien minuten. Hierbij moet men niet alleen denken
aan seksueel contact, maar ook besmet beddengoed,
kleding of een bank. Na een besmetting duurt het twee
tot zes weken voordat er klachten ontstaan. Als een
persoon wordt besmet, is diegene twee weken na het
oplopen zelf ook besmettelijk. Wanneer iemand een
normaal afweersysteem en een goede persoonlijke
hygiëne heeft is de kans op besmetting klein.
Besmettingen komen vooral voor onder reizigers (bezoek
aan arme landen, de tropen, goedkope hotels), personen
met veel wisselende seksuele contacten, daklozen en
personen met een verminderde afweer (bijvoorbeeld
door HIV).

5. Schurft

Schurft, ook wel scabiës genoemd, is een infectie van
de huid door de schurftmijt. De schurftmijt woont in de
hoornlaag van de huid. Het vrouwtje graaft gangetjes in
de hoornlaag. Dit doet ze door het gebruik van enzymen
in het speeksel. Door deze enzymen lost de hoornlaag
en ander celmateriaal op. Vervolgens eet het vrouwtje
dit opgeloste materiaal op en laat uitwerpselen achter
in de gang (afbeelding 6). De enzymen en uitwerpselen
zorgen voor een allergische reactie in de huid, die de
heftige jeuk bij schurft veroorzaakt. De schurftmijt kan
0.5 tot 5 millimeter gang per dag graven. Het vrouwtje
wordt bevrucht in de gang en legt daar ook haar eitjes.
Het vrouwtje leeft vier tot zes weken en kan in die
tijd totaal wel veertig tot zestig eitjes leggen. Uit deze
eitjes komen kleine mijten, die larve worden genoemd.
De larve leeft op de huid en is in deze levensfase door
douchen te verwijderen. Het ontwikkelt zich in veertien
tot zeventien dagen tot een volwassen mijt.
Besmetting
Gemiddeld zijn er bij een besmetting vijf tot vijftien
schurftmijten aanwezig op het lichaam. Deze
mijten kunnen van persoon op persoon worden
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Afbeelding 6: Schurftmijt in een hoornlaag gang van de huid

Ziekteverschijnselen
Schurft veroorzaakt voornamelijk heftige jeuk. Dit
kan aanwezig zijn rondom de afwijkingen op de huid,
maar ook over het gehele lichaam. De jeuk is het
hevigste tijdens de nacht. Daarnaast kunnen er op
de huid puistjes, korsten, effecten van het krabben
(bijvoorbeeld schrammen) en gangetjes worden gezien.
Deze gangetjes bevinden zich meestal tussen de vingers,
aan de zijkant en in de plooien van de handpalmen, de
buigzijde van de pols en elleboog en de binnenkant van
de voet en de enkel. Ze zien eruit als smalle, gekronkelde,
maximaal 15 millimeter lange bruine plekjes. Aan het
begin kan de huid wat schilferen. Ook kan een blaasje
zichtbaar zijn aan de kant waar de mijt zit (afbeelding 7).
Diagnose
Het kan lastig zijn om de diagnose te stellen, omdat
er niet altijd gangetjes in de huid worden gezien.
Wanneer er een verdenking op schurft is, wordt er vaak
gestart met een behandeling. Een mogelijkheid om
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met zekerheid de diagnose te stellen is met behulp van
een microscopisch preparaat. Een puistje of gangetje
op het lichaam wordt hierbij weggesneden en onder de
microscoop bekeken. Onder de microscoop kijkt men
naar de aanwezigheid van mijten, eitjes of gangetjes.
Daarnaast bestaat er sinds 2015 ook een schurft PCR.

Afbeelding 7: Schurftmijt gangetje in huid. Links is de ingang
van de gang met daaromheen schilfering, de gang loopt naar
rechtsboven met aan het einde een blaasje waar de mijt zit

Behandeling
De behandeling bestaat uit meerdere onderdelen:
1. Behandeling van de patiënt en tegelijkertijd alle
contactpersonen met een middel tegen schurft:
permetrine, benzylbenzoaatsmeersel of ivermectine.
2. Alle kleding en beddengoed van de patiënt en alle
contactpersonen wassen (minimaal 50° Celsius) of
opbergen in een afgesloten plastic zak voor één week.
3. Een vette crème of allergiemiddel (antihistaminica)
tegen de jeukklachten.
Het is dus belangrijk dat de contactpersonen van de
patiënt in kaart worden gebracht en de bron wordt
achterhaald om zo verdere verspreiding te beperken!

6. Schimmelnagel

Een schimmelnagel wordt ook wel kalknagel
genoemd. De medische term is onychomycose. Hierbij
staat onycho voor nagel en mycose voor schimmel.
Schimmelnagels komen veel voor, vermoedelijk bij zo’n
3% van de bevolking. De kans op het ontwikkelen van
schimmelnagels neemt toe bij het stijgen van de leeftijd.
Oorzaak
Schimmelnagels kunnen voorkomen aan alle nagels,
maar komen met name voor aan de tenen. Vaak
begint het bij de grote teennagel. Een schimmelnagel
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ontstaat doordat schimmels of gisten de nagel,
vanaf de onderkant, binnentreden. In een gezonde
nagel is vaak voldoende afweer tegen de schimmel.
Daarom ontstaan schimmelnagels vaak in slecht
groeiende, vochtige of beschadigde nagels. Onder deze
omstandigheden kunnen schimmeldraden of -sporen
zich verder verspreiden. Er zijn veel plekken waar je in
aanraking kunt komen met schimmels. Plekken waar
je veel schimmels vindt, zijn vochtige plaatsen zoals
zwembaden en sauna’s. De schimmelnagels kunnen
veel schimmelsporen vrijlaten en zo zorgen voor
verspreiding.
Symptomen
Wanneer de nagel wit of geel verkleurd, is er
waarschijnlijk een schimmel actief. Bij het erger worden
van de infectie, hierbij dringt de infectie dieper in de
nagel door, wordt de nagel geelbruin. De nagel wordt
dan ook dikker, hobbelig en brokkelig. De nagel kan zelfs
helemaal loslaten. Schimmelnagels geven meestal geen
pijnklachten.

Afbeelding 8: Schimmelnagel

Diagnose
Diagnose kan vaak eenvoudig gesteld worden met het
blote oog. Bij twijfel aan de diagnose kan een stukje van
de nagel geknipt worden om op kweek te zetten. Als
onder de microscoop dan schimmeldraden te zien zijn,
kan de diagnose worden bevestigd.
Behandeling
Allereerst worden adviezen gegeven voor een goede
voethygiëne om de verspreiding van de schimmel
tegen te gaan. Zo is het van belang de voeten niet met
zeep te wassen, goed tussen de tenen af te drogen en
dagelijks schone, katoenen sokken te dragen. Daarnaast
is het advies badslippers te dragen in ruimtes waar veel
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mensen op blote voeten lopen. Een schimmelnagel
herstelt bijna nooit spontaan. Er is geen strikte noodzaak
voor het behandelen van de schimmelnagel. Echter
kunnen de nagels bij cosmetische bezwaren worden
behandeld. De behandeling van de schimmelnagel
is lastig en vereist langdurige therapie. Doordat de
schimmelinfectie mogelijk tot diep in de nagel zit,
is het vaak nodig de schimmel van buitenaf én van
binnenuit te behandelen. Zo kunnen er oraal (dus
via de mond) antischimmelmiddelen worden geslikt.
Deze behandeling dient gedurende enkele maanden
te worden voortgezet. Er kunnen ook op de nagel zelf
middelen worden gebruikt, zoals crèmes en zalven.
Echter zijn er twijfels over de werkzaamheid hiervan.

7. Toxoplasmose

Toxoplasmose is de naam van de infectie die wordt
veroorzaakt door de eencellige parasiet Toxoplasma
gondii. De naam toxoplasmose refereert naar de
boogvormige structuur van de parasiet (toxon staat
voor boog). Toxoplasmose is besmettelijk en kan
verspreid worden via besmet vlees, besmette vis of
ongewassen groenten. Vrijwel alle dieren en de mens
kunnen besmet raken. Verder bevindt deze parasiet zich
in de uitwerpselen van katachtigen. Deze parasiet komt
gemiddeld bij 1 op de 3 mensen voor en verblijft dan in
het lichaam, specifiek in het zenuwstelsel of de spieren.
De levenscyclus
De parasiet bevindt zich in de darmen van katten en
verspreidt zich via oöcysten. Oöcysten zijn omhulsels
die de parasiet beschermt tegen invloeden van
de omgeving. Deze oöcysten zijn o.a. te vinden in
kattenontlasting of voedsel zoals vlees en vis. De drie
verschillende stadia van Toxoplasma gondii zijn: oocyste,
tachyzoiet en bradyzoiet (afbeelding 9). Als mensen in
aanraking komen met kattenontlasting, dan kunnen ze
oöcysten opnemen. Eenmaal in het lichaam van de mens
ontwikkelen zich uit de oöcysten boogvormige vormen
van de parasiet; tachyzoieten. Tachyzoieten verspreiden
zich door het lichaam en er vormt een kapsel omheen.
Deze kapselvorming dient ter bescherming van de
parasiet tegen de afweerreactie die ontstaat in het
lichaam. Met het kapsel eromheen wordt een tachyzoiet
een bradyzoiet genoemd. Bradyzoieten
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vermenigvuldigen zich niet meer en blijven aanwezig in
het lichaam. Een tot twee weken na infectie bij de mens
komt de vorming van weefselcysten tot stand. Deze
cysten zijn rond en veroorzaken geen ontstekingsreactie
in omliggende weefsels, maar zorgen er wel voor dat de
infectie gedurende het hele leven in het lichaam blijft.
De cysten produceren namelijk antigenen, waardoor het
lichaam constant antistoffen produceert. Dit zal geen
symptomen opleveren en wordt dus een latente infectie
genoemd.
Symptomen
Toxoplasmose geeft meestal helemaal geen klachten.
(ongeveer de helft van de wereldbevolking is besmet,
meestal zonder dit te weten!). De parasiet blijft
daarna wel levenslang aanwezig in het lichaam.
In immuungecompromitteerden kan deze infectie
wel een ernstig beloop kennen. De ernst van de
infectie kan variëren van mild tot levensbedreigend.
Algemene klachten zijn doorgaans vermoeidheid,
koorts, duizeligheid, opgezette lymfeklieren, lever- en
miltvergroting en/of een ooginfectie.

Afbeelding 9: Overzicht levenscyclus van Toxoplasma gondii

Zwangerschap
Hoofdzakelijk zwangere vrouwen met verminderde
afweer moeten oppassen voor deze parasitaire infectie,
aangezien zij hun ongeboren kind kunnen besmetten
wat schadelijk kan zijn. Het kind heeft nog geen
ontwikkeld immuunsysteem en kan geboren worden
met afwijkingen of er kan zelfs een miskraam ontstaan.
Vrouwen die al eerder een keer een parasitaire infectie
met Toxoplasma gondii succesvol hebben doorgemaakt
besmetten hun ongeboren kind in principe niet.
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Voorkomen en genezen
Deze parasitaire infectie kan voorkomen worden door
handschoenen te dragen bij het verschonen van de
uitwerpselen uit de kattenbak en daarna goed de
handen te wassen. Ook door groenten goed af te wassen
en vlees goed gaar te braden. Bij een geïnfecteerde
zwangere vrouw kunnen medicijnen ter bestrijding van
toxoplasmose ingezet worden.

8. Diarree

Vorige week hebben we het al gehad over twee virale
oorzaken van diarree. Deze week gaan we kijken
naar een andere groep micro-organismen die diarree
veroorzaken, namelijk parasieten. Twee van de meest
voorkomende parasieten zijn Giardia Lamblia en
Entamoeba Histolytica.
Giardia Lamblia
Pathofysiologie & Epidemiologie
Giardia Lamblia is een parasiet wat kan voorkomen in
besmet water of eten, maar ook op de handen. Hoe deze
parasiet mensen besmet en zich weer verspreid zien we
in afbeelding 10. De parasiet komt voor in besmet eten
en drinken in de vorm van resistente cysten waardoor
het tot wel maanden kan overleven in koud water.
Infectie treedt op bij het innemen van besmet eten en
drinken. De parasiet komt vrij uit de cyste in de vorm
van een trophozoit in de dunne darm waar het zich
deelt en vastmaakt aan de darmwand. De darmwand
kan beschadigd worden waardoor diarree ontstaat.
Onderweg naar de dikke darm vormt de trophozoit
weer een cyste en kan het via de ontlasting anderen
besmetten. Transmissie gebeurt dus fecaal-oraal, ofwel
van de ontlasting naar de mond. Het is een wereldwijde
ziekte die ook veel voorkomt in ontwikkelde landen.
In Nederland komt het vooral voor in de late zomer
maanden en voornamelijk bij kinderen tussen de 5 en 14
jaar.
Symptomen & Diagnostiek
De meest voorkomende symptomen zijn diarree,
winderigheid, een vettige stoelgang, buikpijn,
misselijkheid of braken en dehydratie. Vaak duren deze
symptomen zo’n 1-2 weken maar soms ook langer.
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De diagnose wordt meestal gesteld door te kijken of
er cysten aanwezig zijn in de ontlasting met behulp
van een Triple-Feces-Test (TFT). Hierbij wordt 3 dagen
ontlasting (feces) verzameld omdat het aantal cysten en
parasieten sterk kan variëren per portie ontlasting.
Behandeling
De infectie gaat meestal vanzelf over, maar om
besmetting van anderen te voorkomen wordt vaak
een antibioticum voorgeschreven. Om uitdroging te
voorkomen door ernstige diarree en braken wordt ORS
(oral rehydration salt) gegeven, een wateroplosbaar
poeder dat zowel het vocht als de zouten weer aanvult.

Afbeelding 10: De levenscyclus van Giardia Lamblia

Entamoeba Histolytica
Pathofysiologie & epidemiologie
Entamoeba Histolytica is een parasiet die met
name voorkomt in gebieden met slechte sanitaire
voorzieningen. In deze gebieden is vaak het drinkwater
en water waarin voedsel wordt gekookt besmet met
rioolwater. Ook kan het zijn dat groenten zijn geteeld
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met besmet water. Het eten van zulk voedsel of drinken
van besmet water kan leiden tot een infectie in de darm
van deze parasiet. Dit is vrij zeldzaam bij kinderen jonger
dan vijf jaar. Entamoeba histolytica kan op dezelfde
manier als Giardia Lamblia zorgen voor het ontstaan van
diarree klachten. Via de cyste in de ontlasting kan het
bijdragen aan het besmetten van anderen.
Symptomen & Diagnostiek
De klachten die kunnen ontstaan bij een infectie met
E. histolytica verschillen erg in ernst. Patiënten met
lichte klachten kunnen last hebben van diarree en
lichte buikpijn. Ernstigere klachten die gezien kunnen
worden, zijn bloed en slijm bij de ontlasting, hevige
buikpijn en soms koorts. Wanneer E. histolytica zich
buiten de darmen verspreidt kunnen er zwellingen
ontstaan in de lever en hersenen die gevuld zijn met
pus. Die zwellingen gevuld met pus worden ook wel
abcessen genoemd. Ook hierbij kan de diagnose gesteld
worden door Triple-feces-Test (TFT). Om er zeker van
te zijn dat het om Entamoeba Histolytica gaat wordt
vaak nog een PCR-techniek toegepast. Hiermee kan
worden aangetoond of er DNA van de parasiet in de
ontlasting aanwezig is. Ook kan er gekeken worden of
er antistoffen tegen E. histolytica in het bloed aanwezig
zijn.
Behandeling
De behandeling voor een infectie met E. histolytica is
hetzelfde als dat voor Giardia Lamblia.
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Stellingen
1. Mannen kunnen niet geïnfecteerd raken met
trichomonas vaginalis.
2. De behandeling van hoofdluis bestaat uit twee
weken dagelijks kammen met een luizenkam, een
antihoofdluismiddel en aanvullende maatregelen zoals
het wassen van kleding, beddengoed, knuffels en het
gebruik van luizencapes.
3. Een dikkedruppelpreparaat wordt verkregen middels een
druppel urine.
4. Het hebben van aarsmaden geeft kans op ernstige
complicaties.
5. De diagnose schurft is gemakkelijk te stellen,
omdat gangetjes van de schurftmijt in de huid altijd
gemakkelijk zijn te vinden.
6. In de sauna heb je een grotere kans op het oplopen van
een schimmelnagel.
7. De parasiet Toxoplasma gondii is te vinden in oöcysten
in kattenontlasting of in voedsel zoals onvoldoende gaar
vlees.
8. Diarree ten gevolge van een infectie van de darm door
een parasiet komt alleen voor in ontwikkelings landen.
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Begrippenlijst
- Gastheer: het organisme waaraan de parasiet zijn
voedingsstoffen onttrekt om in leven te blijven.
- Eukaryoten: cellen die behoren tot het dierenrijk en zich
kenmerken, doordat iedere cel een celkern bevat.
- Protozoa: eencellige micro-organismen.
- Helminthen: parasitaire wormen.
- Geleedpotigen: stam van koudbloedige, ongewervelde
dieren met een uitwendig skelet en meerdelige poten.
1. Soa’s
- Urethra: plasbuis.
- Hemolyse: verschijnsel, waarbij rode bloedcellen uit
elkaar vallen.
- Fagocytose: het vernietigen van ziekteverwekkers of
andere stoffen die het lichaam zijn binnen gekomen
door middel van insluiten.
- Exsuderen/exsudaat: vloeistof dat naar buiten lekt.
- Maculae coeruleae: grijsblauwe plekjes op de huid op de
plaats van de beten.
- Nimfen: onvolwassen schaamluizen, die uit de neet (ei)
komen.
2. Luizen
- Neten: de eitjes van hoofdluizen. Zowel een gevuld als
een leeg, uitgekomen eitje noem je een neet. Een gevuld
eitje kun je herkennen aan zijn donkerdere kleur. Een
leeg eitje is lichter van kleur.
3. Malaria
- Sporozoïeten: sporen van een parasiet in de
speekselklieren van de malariamug. Deze zijn in
staat personen te besmetten, maar niet in staat om
ziektesymptomen te veroorzaken.
- Merozoïeten: nieuw gevormde parasieten uit
sporozoïeten.
- Gametocyten: parasieten die verder ontwikkeld zijn,
waardoor zij in staat zijn om een malariamug te
infecteren.
- Dikkedruppelpreparaat: een objectglasje bedekt met
een bloeddruppel verkregen via bloedprikken.
- Antigenen: lichaamsvreemde stoffen, die het
afweersysteem activeren.
- Chemoprofylax: medicatie om de kans op het oplopen
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van een ziekte te verkleinen dan wel te voorkomen.

4. Wormen
- Fecaal-oraal: overdracht van ontlasting naar de mond.
- Aerosolen: stofdeeltjes of vloeistofdruppels in de lucht.
5. Schurft
- Antihistaminica: middelen die een allergische reactie
onderdrukken.
- Enzym: een eiwit dat bepaalde processen versnelt of
mogelijk maakt.
- Hoornlaag: de bovenste laag van de opperhuid, de
buitenste laag van de huid.
- Microscopisch preparaat: weefsel (bijvoorbeeld een
stukje huid), dat wordt bewerkt om met behulp van
eenmicroscoop te kunnen bekijken.
- PCR: afkorting voor polymerasekettingreactie, hierbij
worden kleine hoeveelheden DNA vermenigvuldigd,
zodat er voldoende DNA is om te analyseren.
6. Schimmelnagel
- Schimmelsporen of -draden: door dit te verspreiden
groeien schimmels.
- Onychomycose: medische term voor schimmelnagel.
Onycho staat voor nagel en mycose voor schimmel.
- Kweek: het in een laboratorium laten groeien van microorganismen.
- Oraal: inname via de mond.
7. Toxoplasmose
- Oöcysten: een omhulsel dat de inhoud beschermt tegen
invloeden van de omgeving.
- Tachyzoiet: de boogvormige variant van de parasiet die
zich uit een oocyste ontwikkelt.
- Bradyzoiet: een tachyzoiet met een kapsel eromheen ter
bescherming tegen een afweerreactie.
- Weefselcysten: holtes in weefsels.
- Latente infectie: een infectie die in het lichaam
aanwezig is maar geen symptomen veroorzaakt.
- Immuungecompromitteerden: mensen met een
verzwakt afweersysteem.

10

Gezondheidsuniversiteit 2020
Reeks 16 | Infectieziekten - Let’s go viral!
-

-

-

8. Diarree
Cyste: blaasje.
Feces: ontlasting.
Triple-Feces-Test: testen op ziekteverwekkers in 3
verschillende porties ontlasting die 3 dagen na elkaar
zijn verzameld.
Abcessen: zwellingen die gevuld zijn met pus.
PCR: een techniek om kleine hoeveelheden DNA te
vermeerderen en hierdoor de mogelijkheid te geven om
dit te kunnen analyseren.
Antistoffen: eiwitten die door het natuurlijke
afweersysteem worden aangemaakt om antigenen te
herkennen en te binden.
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