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1. Soa’s

Op avond twee en drie hebben we al verschillende
seksuele overdraagbare aandoeningen (soa’s) besproken.
We zullen deze week verder in gaan op soa’s met een
bacteriële oorzaak: chlamydia en gonorroe.
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urinebuis, endeldarm, keel, bijballen, baarmoederhals
en/of eileiders veroorzaken.
Gonorroe komt vaker voor bij mannen die seks hebben
met mannen. In 2018 werden er 11.300 gonorroe infecties
bij de huisarts gediagnosticeerd.

Chlamydia
Chlamydia wordt veroorzaakt door de bacterie
Chlamydia trachomatis. Dit is een gramnegatieve
bacterie, die een infectie van de urinebuis,
baarmoederhals, endeldarm of keel kan veroorzaken.
De infectie kan zich ook verspreiden naar de bijballen,
baarmoeder of eileiders. Chlamydia is de meest
voorkomende soa (onder heteroseksuelen) in Nederland:
in 2018 werden er 42.500 chlamydia infecties bij de
huisarts gediagnosticeerd. Een chlamydia infectie
verloopt vaak asymptomatisch. Dit betekent dat je
niets van de infectie merkt. Chlamydia wordt daarom
ook wel ‘de sluiper’ onder de soa’s genoemd. Dit
maakt chlamydia erg gevaarlijk want als de infectie
onbehandeld blijft, kunnen er bij vrouwen ernstige
klachten als onvruchtbaarheid of bekkenontstekingen
ontstaan.

Symptomen
Waar chlamydia bekend staat als ‘de sluiper’, staat
gonorroe ook wel bekend als ‘de druiper’. Dit komt
doordat gonorroe zich bij mannen vooral kenmerkt
door een pusachtige afscheiding uit de penis. Andere
symptomen van een gonorroe infectie bij mannen zijn
een branderig gevoel en/of pijn bij het plassen. Vrouwen
hebben minder vaak klachten. Symptomen passend
bij een gonorroe infectie bij vrouwen zijn: pijn of een
branderig gevoel bij het plassen, meer of abnormale
afscheiding, tussentijds bloedverlies en/of pijn in de
onderbuik.

Symptomen
Symptomen bij mannen zijn: pijn of een branderig
gevoel bij het plassen, afscheiding uit de plasbuis en/of
pijn in de balzak. Symptomen bij vrouwen zijn: pijn of
een branderig gevoel bij het plassen, meer of abnormale
afscheiding, pijn of bloedverlies bij seksueel contact en/
of pijn in de onderbuik.

Diagnostiek
Zowel chlamydia als gonorroe wordt bij voorkeur
aangetoond door middel van een PCR-test. Met
behulp van deze test wordt het erfelijk materiaal van
de ziekteverwekker (in dit geval dus een bacterie)
aangetoond. Bij mannen wordt het erfelijk materiaal
van gonorroe of chlamydia meestal gezocht in de
urine, en bij vrouwen op de vaginale wattenswab. Je
kan het vergelijken als zoeken naar een speld in een
hooiberg. Er is namelijk niet alleen erfelijk materiaal
van de ziekteverwekker terug te vinden, maar ook
erfelijk materiaal van je eigen niet-ziekteverwekkende
flora. Deze techniek wordt momenteel ook gebruikt
voor detectie van SARS-CoV-2 (coronavirus) bij de
coronateststraten van de GGD.

Behandeling
Chlamydia is goed te behandelen met antibiotica. Als
onderdeel van de behandeling is het belangrijk dat
sekspartner(s) worden ingelicht en ook worden getest
en/of behandeld omdat je anders opnieuw zelf besmet
kan raken.
Gonorroe
Gonorroe wordt net als chlamydia veroorzaakt door een
gramnegatieve bacterie: Neisseria gonorrhoeae (ook
wel gonokok genoemd). Een gonorroe is vergelijkbaar
met een chlamydia, en kan dus ook een infectie van de
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Behandeling
Net als bij chlamydia, is gonorroe te behandelen met
antibiotica en is het belangrijk dat sekspartner(s)
worden ingelicht.
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2. Hersenvliesontsteking

In 2016 zijn er 3600 mensen gediagnostiseerd met
een hersenvliesontsteking. In dat jaar zijn er zelfs 170
mensen aan overleden. Het kan veroorzaakt worden
door virussen en bacteriën. Bij een virale infectie,
word je vaak niet zo ziek en gaat de ontsteking na
een paar dagen weer over. Echter als de ontsteking
wordt veroorzaakt door een bacterie, kan je er erg
ziek van worden. De twee belangrijkste bacteriën,
die een hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken,
zijn pneumokokken (70%) en meningokokken (15%).
Meningokokken zijn gramnegatieve bacteriën met een
kapsel, waarvan twaalf verschillende typen bestaan. Vijf
typen kunnen een hersenvliesontsteking veroorzaken,
dit zijn typen A,B,C,W en Y. Vooral baby’s, kinderen en
jongvolwassenen zijn vatbaar voor deze bacterie.
Overdracht
Meningokokken kunnen in je keel- en neusholte zitten
zonder dat je er ziek van wordt. Ze worden overgedragen
van mens tot mens. Dit kan gebeuren via hoesten,
niezen, spreken of zoenen. Overdracht via voorwerpen
komt heel zelden voor. De incubatietijd is twee tot tien
dagen.
Pathologie
Als de bacterie in de keel- en/of neusholte zit, kan
het bij een verminderd afweersysteem hechten aan
het slijmvlies en zo binnentreden in de submucosa.
Vanuit hier kan de meningokok makkelijk de bloedbaan
binnenkomen. Het kapsel van deze bacterie beschermt
de meningokok tegen fagocytose door neutrofiele
granulocyten (één van de witte bloedcellen). In het
bloed kan de bacterie zich vermenigvuldigen, waardoor
er een sepsis kan ontstaan. Ook kan de bacterie door de
bloed-hersenbarrière heen. Deze barrière zorgt ervoor
dat niet alles wat er in het bloed zit de hersenen in kan.
Door het passeren van deze barrière kan de bacterie
een ontsteking van de hersenvliezen veroorzaken. De
hersenvliezen (pia mater, arachnoïdea mater en dura
mater) zitten om de hersenen, het ruggenmerg en het
hersenvocht.
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Symptomen
Een infectie met meningokokken kan erg verraderlijk
zijn, omdat het een heel snel beloop heeft. Vaak begint
de infectie met een verkoudheid, een grieperig gevoel
en hangerigheid. Hierna verergert de situatie snel en
kan ook koorts optreden. Erg kenmerkend voor een
hersenvliesontsteking is nekstijfheid. Ook luierpijn bij
baby’s (erg veel huilen bij het verschonen) kan een teken
zijn van een hersenvliesontsteking. Onderhuidse paarse/
rode puntjes, die niet weg te drukken zijn, kunnen
duiden op bloedvergiftiging.
Behandeling
Zodra de diagnose is gesteld, wordt de patiënt meteen
opgenomen in het ziekenhuis. Met een infuus krijgt
de patiënt antibiotica toegediend. Zelfs met een snelle
behandeling overlijdt toch vijf tot tien procent van de
patiënten. Kinderen vanaf veertien maanden kunnen
worden gevaccineerd tegen meningokokken types A, C,
W en Y. Gezien de stijging van het aantal infecties onder
jongeren vanaf midden 2018, wordt een vaccinatie tegen
meningokokken types A, C, W en Y ook aangeboden aan
tieners van veertien jaar.

Afbeelding 1: Het verschil tussen hersenstructuren zonder
aanwezigheid van meningitis en hersenstructuren met
aanwezigheid van meningitis
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3. Huidinfecties (wondinfectie)

Net zoals in de darmen leven er op de huid ook veel
bacteriën. Dit zijn bacteriën die van nature deel
uitmaken van de huidflora. Het worden ook wel
commensale bacteriën genoemd, wat wil zeggen dat
ze met de mens samen leven zonder schadelijk te zijn.
Ze vormen onder andere een barrière voor andere, vaak
schadelijke, micro-organismen. Sommige commensale
bacteriën kunnen echter ook schadelijk worden wanneer
ze zich ergens anders heen verplaatsen, bijvoorbeeld via
een wondje in de huid. De huidbacteriën Staphylococcus
aureus en Streptococcus pyogenes zijn daar twee
voorbeelden van.
Staphylococcus Aureus
De Staphylococcus aureus (S. aureus) is een grampositieve
bacterie die bij veel mensen voorkomt op de huid en in
de neus. Zo’n 20-30% van de wereldbevolking is drager
van deze bacterie. Een ontsteking van een wondje van
de huid wordt dan ook vaak hierdoor veroorzaakt. Een
veel voorkomende infectie veroorzaakt door de S. aureus
is de huidinfectie impetigo (krentenbaard). Deze infectie
komt vooral voor bij kinderen en wordt gekenmerkt
door vochtblaasjes, met name rondom de mond en
neus. Na het openbarsten van deze blaasjes ontstaan
er geelbruine korstjes. Deze drogen in en vallen er
uiteindelijk vanzelf af, maar hierbij kan wel jeuk en pijn
optreden.
Bij exogene infecties komt de S. aureus van buitenaf. De
bacterie kan dan dieper in het lichaam komen en hier
kan het bijvoorbeeld bloedvergiftiging, een ontsteking
van het hart (endocarditis), abcessen (met pus gevulde
zwellingen) en een botontsteking veroorzaken. Toxische
stoffen uitgescheiden door S. aureus bacteriën kunnen
terechtkomen in de bloedbaan en zo leiden tot een
toxische-shock syndroom (TSS). Dit is een syndroom
gekenmerkt door koorts, een lage bloeddruk en tekenen
van multi-orgaanfalen.
Overdracht
S. aureus bacteriën verspreiden zich door verlies van
huidcellen, slijmvliescellen en haren. Het behouden
van een goede persoonlijke hygiëne helpt tegen het
ontstaan van een infectie.
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Behandeling
Uitgebreide of invasieve infecties worden behandeld
met antibiotica. Echter bij een speciale vorm van S.
aureus, de MRSA (Meticilline resistente Staphylococcus
aureus), werkt de standaard antibiotica niet omdat
deze bacterie resistentie heeft ontwikkeld. Hierdoor zijn
infecties veroorzaakt door MRSA lastig te behandelen.

A

B

Afbeelding 2: A) Impetigo op het gezicht van een kind. B)
Wondroos

Streptococcus Pyogenes
De Streptococcus pyogenes is een grampositieve bacterie
die behoort tot de zogenaamde Groep A Streptokokken
(GAS). Deze bacteriën kunnen zich als commensalen op
de huid en in slijmvliezen bevinden. Wanneer er een
wondje van de huid aanwezig is, kan GAS wondroos
(erysipelas) veroorzaken. Dit is een acute ontsteking
van de huid en de diepere lagen. Symptomen van
erysipelas zijn een glanzend rode, warm en gezwollen
huid die erg pijnlijk is en gepaard kan gaan met koorts
en koude rillingen. Erysipelas dient behandeld te worden
met antibiotica, omdat het anders kan leiden tot
bloedvergiftiging en orgaancomplicaties.
Een nog heftiger ziektebeeld veroorzaakt door GAS
noemt men fasciitis necroticans. Ook dit beeld ontstaat
vaak na een wond, bijvoorbeeld na een operatie.
Hierbij verspreidt de infectie zich naar het dieper
gelegen bindweefsel. De bacterie gedraagt zich dan
als een “vleesetende” bacterie, waarbij het weefsel
dat geïnfecteerd raakt doodgaat. Dit proces wordt ook
wel necrotisering genoemd. De bacterie verspreidt
zich razendsnel in en onder de huid. Behandeling
bestaat uit antibiotica gecombineerd met een operatie,
waarbij geïnfecteerd weefsel wordt verwijderd. Helaas
is fasciitis necroticans een zeer ernstig ziektebeeld en
overlijden veel patiënten ondanks snelle en uitgebreide
behandeling.
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4. Blaasontsteking

De urinewegen bestaan uit de plasbuis, blaas,
urineleiders en de nieren. Een urineweginfectie kan
zich dan ook manifesteren in een van deze structuren.
Een blaasontsteking wil zeggen dat een microorganisme zich via de plasbuis in de blaas nestelt. Een
urineweginfectie wordt voornamelijk veroorzaakt door
micro-organismen uit de ontlasting die via de plasbuis
een weg naar de blaas weten te vinden, maar ook
bacteriën van de vagina of de huid kunnen zich nestelen
in de blaas. Verreweg de meeste urineweginfecties
worden veroorzaakt door de bacterie E. coli, andere
verwekkers zijn K. pneumoniae, E. faecalis en P. mirabilis.
Een nierbekkenontsteking kan ontstaan door het
opstijgen van micro-organismen uit de blaas.
Risicofactoren
Risicofactoren die de kans op een blaasontsteking
vergroten zijn: nierstenen, een vernauwing van de
plasbuis en een urinekatheter. Voor vrouwen zijn
risicofactoren: geslachtgemeenschap en een verkeerde
toilethygiëne Rondom vreemde objecten, zoals een
katheter, vormt zich een biofilm van eiwitten waarin
bacteriën zich sneller kunnen ontwikkelen. Deze biofilm
wordt niet weggespoeld tijdens het plassen.

Afbeelding 3: Anatomie van de urinewegen

Statistieken
Een blaasontsteking komt meer voor bij vrouwen
(124/1000 patiënten per jaar) dan bij mannen (19/1000
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patiënten per jaar). De piek bij vrouwen ligt tussen de
15-24 jaar en is het hoogst bij vrouwen ouder dan 65 jaar.
Bij mannen stijgt het aantal gevallen met de leeftijd.
Het verschil tussen mannen en vrouwen is te verklaren
aan de hand van de anatomie. Een vrouw heeft een
kortere plasbuis dan een man, die ook dichter bij de anus
uitmondt en daardoor dus eerder in contact kan komen
met micro-organismen uit de ontlasting.
Symptomen
Patiënten hebben vaak klachten zoals een pijnlijke of
branderige urinelozing, vaker moeten plassen, bloed
bij de urine, loze aandrang en/of pijn in de rug of
onderbuik.
Diagnose
Om een blaasontsteking vast te stellen gebruikt de (huis)
arts een urineteststrook. Hiermee wordt het gehalte
nitriet en witte bloedcellen vastgesteld. Sommige
bacteriën, waaronder de E. coli, hebben de eigenschap
om nitraat om te zetten om nitriet. Hiermee kan de
aanwezigheid van de bacteriën worden vastgesteld, in
combinatie met witte bloedcellen die aanwezig zijn in
het geval van een ontsteking.
Behandeling
Wanneer de patiënt behoort tot een risicogroep waar
minder kans is op het slagen van de behandeling zoals
bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen, mannen of kinderen
onder de 12 jaar, is het van belang om de urine op kweek
te zetten. Door de urine met daarin de bacteriën op
kweek te zetten, kan de antibioticaresistentie worden
bepaald. Zo kan de meest geschikte antibioticakuur
bepaald worden. De risicogroepen krijgen gelijk
antibiotica en deze kuur duurt vaak twee dagen langer
dan gemiddeld. Bij een eenmalige blaasontsteking
bij een gezonde, niet-zwangere vrouw wordt eerst
afgewacht en het advies gegeven om veel te drinken
en eventueel pijnstilling te nemen tegen de pijn. Vaak
gaat een blaasontsteking bij deze groep binnen een
week vanzelf over. Overig algemeen advies bij vaak
terugkomende blaasontstekingen is om veel te drinken,
de hele blaas uit te plassen, het toiletbezoek niet uit te
stellen bij aandrang en altijd naar het toilet te gaan na
seksueel contact.
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5. Longontsteking

Een pneumonie of longontsteking is een infectie van de
longen veroorzaakt door micro-organismen waaronder
bacteriën. De ontsteking brengt vocht in de longen en
dit vocht maakt het lastiger om te ademen.
Bacteriën
Er zijn meerdere bacteriën die een longontsteking
kunnen veroorzaken, zowel virussen als bacteriën.
Een bekende bacteriële veroorzaker is mycobacterium
tuberculosis, ook wel bekend als tuberculose.
Besmetting
Bij de inademing is het mogelijk dat naast lucht ook
bacteriën worden ingeademd. Normaal gezien heeft het
lichaam een goed afweersysteem om ons te beschermen
tegen deze bacteriën. Zo is het mogelijk om de bacteriën
uit te hoesten. Wanneer dit niet werkt, heeft het lichaam
cellen die een slijmlaag produceren, genaamd mucus,
en liggen er daarnaast cellen diep in de longen die de
bacteriën kunnen aanvallen, genaamd macrofagen.
Sommige bacteriën zijn in staat om zich te
verweren tegen deze verdedigingssystemen en
nestelen zich in de long. Vanaf dit moment kan een
longontsteking ontstaan. Bij sommige personen is dit
beschermingssysteem zwakker door verlaagde afweer
en hebben zij een groter risico op het krijgen van een
longontsteking. De bacteriën breiden zich uit van de
luchtwegen naar het longweefsel. Hier zorgen ze voor
een ontstekingsreactie. Het weefsel vult zich snel met
witte bloedcellen, eiwitten, vloeistoffen en zelfs rode
bloedcellen als een nabijgelegen bloedvat geraakt
wordt.
Symptomen, diagnose en behandeling
Mogelijke symptomen van een longontsteking zijn
kortademigheid en pijn op de borst. Omdat er sprake
is van een ontsteking kunnen mensen last krijgen van
koorts en vermoeidheid. Wanneer er gehoest wordt,
kan bloed of pus opgehoest worden als gevolg van de
ontsteking.
De diagnose kan onder andere gesteld worden door
een röntgenfoto van de longen waarop het vocht en
de ontsteking zichtbaar zijn. Het opgehoeste slijm
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kan ook onderzocht worden op de aanwezigheid van
de verwekker. De behandeling bestaat meestal uit
antibiotica omdat de meest voorkomende verwekkers
van een longontsteking bacteriën zijn.

		

Afbeelding 4: Longontsteking vergeleken met een gezonde
long

Tuberculose
Ongeveer 2 miljoen mensen op de wereld zijn besmet
met de tuberculose bacterie, maar 90-95% van deze
mensen weet niet dat ze besmet zijn. Dit komt omdat
het afweersysteem in staat is om de verspreiding van
de bacterie te onderdrukken waardoor deze in een
slaaptoestand aanwezig is. Wanneer het afweersysteem
verslechtert door bijvoorbeeld een ziekte zoals AIDS of
oudere leeftijd, is het mogelijk dat de infectie van een
slaaptoestand naar een actieve toestand gaat. Vanaf
dat moment kan de bacterie zich verspreiden door het
lichaam en is een persoon in staat om een ander te
besmetten.
De tuberculose bacterie heeft de vorm van een staaf
en heeft zuurstof nodig om te kunnen overleven
in het lichaam. De bacterie is in staat om door de
bovengenoemde verdedigingsmechanismen van het
lichaam te breken. Bij een actieve vorm van de infectie
kan de bacterie zich van de longen naar andere organen
verspreiden zoals de nieren, hersenvliezen, lever en
wervels van de rug. Hier kunnen dan ontstekingen
ontstaan.
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6. Maagzweer

•
•
•
•

Een maagzweer, in medisch jargon ook wel een ulcus
ventriculi genoemd, is een kapot stuk van het slijmvlies
in de maag, waardoor de laag daaronder open komt
te liggen. Om dit principe te begrijpen is het handig
om wat anatomie van de maagwand te kennen. De
maagwand is van binnen naar buiten opgebouwd uit de
volgende vier lagen:
De mucosa (een dikke laag slijmvlies, die het maagzuur
kan verdragen)
De submucosa (een laag bindweefsel, waar ook
zenuwen in liggen)
De spierlaag (drie spierlagen met drie verschillende
richtingen, deze zorgen voor de maaglediging)
De serosa (nog een laag bindweefsel)
Bij een ulcus ventriculi ontstaat een situatie waarin
de mucosa dusdanig is beschadigd dat de submucosa
bloot komt te liggen. Deze submucosa wordt normaliter
beschermd door de mucosa en kan het maagzuur dus
niet verdragen. Wanneer de laag toch in contact komt
met het maagzuur zorgt dit voor pijnlijke prikkeling.

Helicobacter pylori
De meest voorkomende oorzaak van ulcera in de maag is
een infectie met Helicobacter pylori, een gramnegatieve
spiraalvormige bacterie. Deze bacterie komt in de maag
terecht en heeft een mechanisme opgebouwd om te
overleven in deze zure omgeving. Dit mechanisme is
tweeledig en ziet er als volgt uit:
• Allereerst is H. pylori in staat om met behulp van zijn
flagellae een tunnel te boren in de mucuslaag. Deze
mucuslaag biedt wat bescherming tegen de zure
omgeving van de maag.
• Daarnaast produceert H. pylori ook nog een stofje wat
hierbij helpt. Het maagzuur bevat enorm veel ureum,
één van de veelvoorkomende stoffen in ons lichaam.
H. pylori maakt hier gebruik van en produceert urease,
een enzym dat het ureum afbreekt in koolstofdioxide en
ammonia. Deze twee producten gaan een reactie aan
met de zure deeltjes in de maag en neutraliseren deze,
waardoor een hogere en dus minder zure pH ontstaat
rondom de bacterie.
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Het probleem voor de mens is nu echter dat er dus
doorbraken zijn in de mucosa, waardoor er geen
adequate bescherming meer is voor de submucosa. Het
maagzweer breidt zich van binnen uit en na een tijdje
ontwikkelen zich symptomen, zoals pijn in de maag,
misselijkheid en een opgeblazen gevoel met name
tijdens en net na een maaltijd.
Behandeling
Een ulcus ventriculi die wordt veroorzaakt door de
H. Pylori wordt behandeld met twee verschillende
antibiotica en een maagzuurremmer. Deze antibiotica
zorgen ervoor dat de bacterie verdwijnt en de
maagzuurremmer bevordert de genezing van de
maagwand. In de meeste gevallen is de bacterie na deze
behandeling verdwenen en zijn de klachten weg.
Verder is het belangrijk om te stoppen met roken, omdat
roken de mucosa irriteert en verzwakt.
Peptic ulcer disease
Een ulcus ventriculi is een onderdeel van de zogenaamde
peptic ulcer disease (PUD). Dit is een overkoepelende
term voor ulcera in de maag en in het duodenum.
Uiteraard is de maaginhoud niet meteen geneutraliseerd
in het duodenum. Daarom heeft ook dit stuk darm een
soortgelijke bescherming als de maagwand. Dit maakt
het duodenum ook vatbaar voor ulcera als gevolg van
een infectie met H. Pylori. Wanneer er hier een ulcer
ontstaat, spreken we van een ulcus duodeni. Dit geeft
ongeveer dezelfde symptomen als een ulcus ventriculi,
maar heeft een andere lokalisatie.

Afbeelding 5: Maagzweer
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7. Lyme

De ziekte van Lyme (ook wel Borreliose genoemd)
wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi
en kan via de beet van een besmette teek opgelopen
worden. De teek wordt besmet als hij bloed zuigt bij
kleine (knaag)dieren of vogels die de bacterie bij zich
dragen. In Nederland draagt gemiddeld één op de vijf
teken de bacterie bij zich. Elk jaar worden ruim één
miljoen mensen door een teek gebeten. Ongeveer twee
op de honderd mensen krijgt de ziekte van Lyme na een
tekenbeet.

Afbeelding 6: Tekenbeet

Symptomen
Het ziektebeeld van de ziekte van Lyme is wisselend en
kan lastig te herkennen zijn, aangezien de klachten pas
na weken tot maanden komen en niet allemaal tegelijk
aanwezig zijn. De ziekte van Lyme kan zich uiten in de
volgende klachten:
- Verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet
(afbeelding 6). Deze verkleuring wordt steeds groter en
kan tot drie maanden na een tekenbeet verschijnen.
De verkleuring kan verschillende verschijningsvormen
hebben: o.a. een (blauw)rode ronde vlek en een egaal
gekleurde vlek. De vlek kan soms vanuit het midden
geleidelijk bleek worden waardoor hij eruit kan gaan
zien als een ring (erythema migrans). In zeldzame
gevallen heeft de vlek ook blaasjes, puistjes en schilfers.
De vlek verdwijnt vanzelf na enkele weken tot een jaar,
maar dit hoeft niet te betekenen dat de bacterie weg is.
- Koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn, in de eerste
weken na een tekenbeet.
- Soms kunnen gewrichtsklachten, huidklachten,
zenuwklachten of hartklachten ontstaan. Dat kan
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gebeuren als de vroege klachten van de ziekte van Lyme
niet behandeld zijn met antibiotica, maar zijn soms ook
een eerste uiting van de ziekte.
Soms kunnen mensen besmet raken zonder dat ze de
huiduitslag hebben gezien. Ook wordt een tekenbeet
regelmatig gemist. Goed controleren op teken na bezoek
aan groene gebieden is daarom erg belangrijk.
Diagnose en behandeling
Om de diagnose van de ziekte van Lyme vast te stellen,
beoordeelt de arts de klachten en de ziektegeschiedenis
van de patiënt. Ook bekijkt de arts de huid. Een rode/
roodblauwe vlek of ring die langzaam groter wordt
(erythema migrans) betekent bijna zeker dat er sprake
is van de ziekte van Lyme. Bloedonderzoek is dan niet
zo zinvol, omdat dit de keuze van de behandeling niet
beïnvloedt. Bij andere mogelijke verschijnselen kijkt de
arts wel naar labwaarden en wordt er zo nodig verder
onderzoek verricht.
De behandeling kan per patiënt verschillen. Om te
bepalen welke behandeling wanneer gepast is, werd in
2013 een landelijke richtlijn geschreven (CBO-richtlijn
Lymeziekte).
Behandeling zal in eerste instantie door de huisarts
gebeuren. Zowel de vroege als de latere stadia van de
ziekte van Lyme zijn te behandelen met antibiotica,
maar in een later stadium kan al wel schade zijn
ontstaan door de ontsteking. Als klachten blijven
bestaan na behandeling met antibiotica, of er ontstaan
nieuwe klachten ondanks behandeling met antibiotica,
kan de huisarts de patiënt doorverwijzen naar een
gespecialiseerd ziekenhuis.

Afbeelding 7: Mogelijke verkleuringen passend bij de ziekte van
Lyme (3e is erythema migrans).
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8. Diarree

Diarree komt vaak voor. In de meeste gevallen wordt
het veroorzaakt door een infectie. Echter kan diarree
ook ontstaan door darmziekten of als een bijwerking
van medicatie. Bij een infectie kan vocht minder goed
uit de darmen worden opgenomen, waardoor het vocht
in de darmen achterblijft. Dit heeft als gevolg dat de
ontlasting dunner wordt. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen acute (minder dan veertien dagen) en chronische
(langer dan veertien dagen) diarree.
De afgelopen twee weken hebben we het al gehad over
twee virale en twee parasitaire oorzaken van diarree.
Deze week gaan we kijken naar een andere groep microorganismen die diarree veroorzaken, namelijk bacteriën.
Salmonella
De salmonellabacterie zorgt regelmatig voor
darminfecties bij mensen. De bacterie komt vooral
voor in rauwe levensmiddelen van dierlijke oorsprong,
zoals vlees, eieren en zuivelproducten. Klachten
passend bij een infectie met de salmonella bacterie
zijn: buikkrampen, misselijkheid, braken, diarree en/
of koorts. Deze klachten beginnen na 6 tot 72 uur na
besmetting en blijven drie tot zeven dagen aanhouden.
Echter krijgt niet iedereen klachten en blijven de
klachten meestal mild. Naar schatting hebben per jaar
in Nederland ongeveer 30.000 mensen een darminfectie
door salmonella. Slechts een klein deel gaat hiervoor
naar de huisarts. Een besmetting is meestal het gevolg
van het niet voldoende verhitten van dierlijke producten.
Daarnaast kan een besmetting via huisdieren en
zandbakken plaatsvinden. Mens-op-mens besmetting
komt bijna niet voor. In (subtropische) landen
veroorzaakt een type salmonellabacterie buiktyfus
en paratyfus. De klachten bij deze infectieziekten zijn
vaak erger dan de klachten van de “Nederlandse”
salmonellabacterie. Voor mensen die naar dergelijke
gebieden afreizen, wordt het aangeraden om zich te
laten vaccineren tegen buiktyfus.
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Shigella
Shigellose, ook wel bacillaire dysenterie, is een
ernstige darminfectie, die wordt veroorzaakt door een
shigellabacterie. Het is een bacterie die met name in
(sub)tropische gebieden leidt tot sterfte onder kinderen.
Indien klachten ontstaan, beginnen deze meestal een
tot drie dagen na besmetting. Klachten passend bij een
infectie met shigellabacterie zijn koorts en buikkrampen,
gevolgd door waterdunne diarree. Na enkele dagen
wordt de diarree slijmerig en kan er bloed bij zitten. Dit
wordt dysenterie genoemd. De klachten verdwijnen na
vijf tot tien dagen, soms met behulp van antibiotica.
De bacterie is van mens op mens overdraagbaar,
bijvoorbeeld via besmet voedsel, water of besmette
voorwerpen. In Nederland worden er jaarlijks circa 300
à 600 meldingen gedaan van shigellose, waarvan het
merendeel is het buitenland is opgelopen. Daarnaast
komt besmetting vaker voor bij mannen die seks hebben
met mannen.
Yersinia
Yersinia enterocolitica is een bacterie, die
voornamelijk via varkensvlees een infectie bij de
mens kan veroorzaken. De bacteriën kunnen zich
vermenigvuldigen doordat voedsel niet koud genoeg
wordt bewaard of bij het bereiden niet voldoende wordt
verhit. De bacterie kan naast de darm ook infecties
veroorzaken in de urinewegen en gewrichten. De
meeste infecties verlopen echter zonder klachten. Als
er wel klachten zijn, treden deze 24 tot 48 uur na de
besmetting op. Mogelijke klachten zijn buikpijn, koorts,
misselijkheid, braken, diarree en/of vermagering. In veel
gevallen herstelt de darm vanzelf. Er mag geen antidiarree middel worden gebruikt, omdat de bacterie dan
te lang in de darm aanwezig blijft. Bij langdurige diarree
kan antibiotica nuttig zijn.
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Stellingen
1. Chlamydia staat ook wel bekend als ‘de druiper’ en
gonorroe staat bekend als ‘de sluiper’ onder de soa’s.
2. Meningokokken kunnen de bloed-hersenbarrière
passeren.
3. Commensale huidbacteriën zijn nooit schadelijk en
leiden dan ook nooit tot ontsteking van de huid.
4. Een gezonde (niet-zwangere) vrouw heeft een
blaasontsteking. Zij dient direct antibiotica te krijgen.
5. Een longontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie
en niet door een virus.
6. Bij een ulcus ventriculi ontstaat een situatie waarin de
submucosa dusdanig is beschadigd dat de mucosa bloot
komt te liggen.
7. Het eerste verschijnsel, dat tot 2 maanden na de
tekenbeet kan ontstaan, is altijd een (blauw)rode, ronde
vlek die groter wordt.
8. Bij diarree dient men antibiotica te krijgen.

Avond 4
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Begrippenlijst
1. Soa’s
- Asymptomatisch: de afwezigheid van klachten en/of
symptomen van een aandoening.
- PCR-test: Polymerase Chain Reaction test. Dit is een
techniek die wordt gebruikt om het erfelijk materiaal
van een ziekteverwekker terug te vinden. Dit materiaal
wordt vervolgens vermenigvuldigd (kettingreactie),
zodat het makkelijk kan worden gedetecteerd.
2. Hersenvliesontsteking
- Incubatietijd: de periode tussen het moment dat je
besmet raakt en dat je klachten krijgt.
- Submucosa: laag van bindweefsel onder het
slijmvlies(mucosa) waar de meeste (slag)aderen en
zenuwen doorheen lopen.
- Fagocytose: proces waarbij schadelijke bestanddelen,
die zijn binnengedrongen, door witte bloedcellen
worden omsloten en vernietigd.
- Sepsis: bloedvergiftiging, een infectie in de bloedbaan
van het hele lichaam veroorzaakt door pathogenen zoals
bacteriën.
- Pia mater: zachte hersenvlies dat tegen de hersenen aan
ligt.
- Dura mater: harde hersenvlies dat tegen de schedel aan
ligt.
- Arachnoïdea mater: spinnenweb hersenvlies dat tussen
het zachte en harde hersenvlies in ligt.
3. Huidinfecties (wondinfectie)
- Huidflora: verwijst naar de micro-organismen die
van nature op de huid leven, zoals vele bacteriën en
schimmels. Over het algemeen is deze huidflora niet
schadelijk en heeft het een beschermende functie.
- Commensaal: een organisme dat met een ander
organisme samenleeft, zonder deze te schaden.
Voorbeelden hiervan zijn de bacteriën op de huid en in
de darmen.
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- Impetigo: is een bacteriële huidinfectie veroorzaakt door
Staphylococcus aureus welke voornamelijk voorkomt bij
bij kinderen. Het veroorzaakt bultjes en blaasjes op het
gezicht.
- Toxische-shock syndroom: gevaarlijke combinatie
van ziekteverschijnselen met kans op orgaanfalen,
veroorzaakt door toxische stoffen uitgescheiden door de
S. aureus bacterie.
- Necrotisering: het proces van plaatselijke celdood.
Necrotisch weefsel is met andere woorden dood weefsel.
4. Blaasontsteking
- Urineweginfectie: een infectie aan de urinewegen
veroorzaakt door een micro-organisme.
- Biofilm: een slijmlaag dat zich ontwikkelt rondom
lichaamsvreemde objecten (stenen, katheter) waarin
bacteriën zich makkelijker kunnen nestelen.
5. Longontsteking
/
6. Maagzweer
Ulcus: medisch jargon voor een zweer.
Flagellae: de staart van een bacterie.
Mucuslaag: lijmlaag in de maag.
Urease: enzym dat het ureum afbreekt in
koolstofdioxide en ammonia.
- pH: een eenheid voor de zuurgraad van een vloeistof
(hoe lager, hoe zuurder).
- Duodenum: twaalfvingerige darm.
-

7. Lyme
- Borreliose: ziekte van Lyme.
- Erythema migrans: een rode/roodblauwe vlek of ring die
langzaam groter wordt, passend bij de ziekte van Lyme.
8. Diarree
- Dysenterie: een zware vorm van diarree, die wordt
gekenmerkt door de aanwezigheid van bloed in de
ontlasting.
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