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1. Op reis
‘Buikgriep’
Buikgriep is een andere naam voor infectieziekten van het 
maagdarmkanaal. Infectieziekten van het maagdarmkanaal 
zijn meestal van korte duur en worden veroorzaakt door 
micro-organismen (bijvoorbeeld bacteriën of virussen). Ze 
worden ook wel acute gastro-enteritis genoemd. Vaak gaan 
infectieziekten van het maagdarmkanaal gepaard met diarree 
en/of overgeven.

De oorzaken van het ontstaan van infectieziekten van het 
maagdarmkanaal zijn:
• Inname van voedsel of water dat besmet is met micro-or-

ganismen, of door direct contact met geïnfecteerde per-
sonen of dieren waardoor de micro-organismen worden 
overgedragen. Je spreekt in dit geval van een infectie.

• Inname van voedsel dat giftige stoffen (toxinen) bevat die 
door micro-organismen zijn geproduceerd. In dit geval 
spreek je van voedselvergiftiging.

Ziekteverwekkende micro-organismen komen vooral voor in 
dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen die zonder dat ze 
zijn verhit, in de keuken terechtkomen. Er zijn veel verschillen-
de ziekteverwekkers en het type voedsel waarin ze voor-
komen, verschilt. Normaal gesproken veroorzaakt het eten 
van besmet voedsel niet direct een infectie. Pas wanneer de 
bacteriën zich hebben kunnen vermeerderen op het voedsel, 
ontstaat gevaar voor een infectie. Een barbecue is hiervan een 
goed voorbeeld: het vlees wordt vaak lang te warm bewaard, 
waardoor schadelijke bacteriën zich kunnen vermeerderen. 
Als het vlees dan niet goed wordt doorbakken, worden niet 
alle bacteriën gedood. Dit kan leiden tot een darminfectie met 
diarree en buikpijn.

Reizigersdiarree
Reizigersdiarree is een infectie van het maagdarmkanaal 
die ontstaat tijdens of direct na een reis. Meestal wordt de 
diarree veroorzaakt door een bacterie uit het land van de 
reis. Soms is een virus of parasiet de oorzaak. De ontsteking 
leidt vaak tot diarree, misselijkheid, braken, buikpijn en soms 
koorts. Deze klachten ontstaan enkele uren tot 2 dagen na 
besmetting, en duren gemiddeld 4 dagen.

Reizigersdiarree kan opgelopen worden in alle landen, maar 
vooral in warme (tropische) landen met onhygiënische om-
standigheden. Het ontstaat meestal doordat drinken of eten 
besmet is met bacteriën, die in dat land vaak ‘normaal’ zijn. 
Voor ons zijn deze bacteriën echter niet ‘normaal’, vandaar 
dat ze bij ons wel voor diarree kunnen zorgen. Escherichia 
Coli-bacteriën zijn de meest voorkomende verwekkers van 
reizigersdiarree. Deze bacterie komt veel voor in gebieden 
waarvan de watervoorziening onvoldoende gezuiverd is. 
Daarnaast zijn ook Salmonella en Campylobacter voorbeel-
den van bacteriën die voedselinfecties veroorzaken.

Ook virussen kunnen diarree veroorzaken, en kunnen ook 

via besmet voedsel worden overgedragen. 
Voorbeelden van virussen die diarree kun-
nen geven zijn het rotavirus, norovirus en 
adenovirus.

Voedselvergiftiging
Bij voedselvergiftiging is er sprake van inname van voedsel 
dat toxinen (giftige stoffen) bevat die zijn gemaakt door 
micro-organismen. Het zijn vaak de toxinen van de bacteriën 
Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens en Ba-
cillus cereus die een infectie van het maagdarmkanaal ver-
oorzaken. Een voedselvergiftiging geeft binnen enkele uren 
na het eten van besmet voedsel klachten (vooral misselijkheid 
en braken) en zijn meestal binnen één dag voorbij. Bronnen 
van deze verwekkers zijn schaaldieren, kip, melk, rundvlees 
en salades.

2. Voor elk kwaaltje antibiotica?
Antibiotica (enkelvoud: antibioticum) zijn middelen die ge-
bruikt worden om bacteriële (= met een bacterie) infecties te 
bestrijden. In sommige gevallen zijn antibiotica ook geschikt 
voor de behandeling van parasieten (protozoa). Van belang 
is dat een antibioticum echter geen werking heeft op virus-
sen. In 1928 heeft Alexander Fleming het eerste antibioticum 
ontdekt, het u wellicht bekende penicilline. Vervolgens zijn er 
nog vele andere middelen ontdekt. Voordat er ingegaan wordt 
op de werkingsmechanismen van de verschillende soorten 
antibiotica, krijgt u eerst een korte introductie in de bacterie.

De complexe eencellige 

Alle bacteriën zijn eencellige organismen. Een organisme is 
een levend wezen met een eigen stofwisseling. Globaal heeft 
een bacterie onderstaande opbouw. Alle bacteriën hebben 
een celwand met celmembraan, waardoor hun innerlijk 
milieu niet beïnvloedt wordt door buitenaf. Op de celwand 
bevinden zich pili (enkelvoud pilus), waarmee bacteriën con-
tact kunnen maken met andere bacteriën of met cellen van 
bijvoorbeeld de mens. Meestal is er op de celwand ook een 
flagel aanwezig, een soort zwiepstaart waarmee de bacterie 
zich kan voortbewegen. Binnenin de celwand bevindt zich 
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het cytoplasma (celvocht), met daarin het genetisch mate-
riaal (chromosoom) en organellen (organen van een cel), 
waaronder de ribosomen. Laatstgenoemde zijn belangrijk 
voor de stofwisseling van de bacterie. Hoewel bacteriën vaak 
in groepjes leven, zijn ze niet primair afhankelijk van elkaar 
voor hun voortplanting. Bacteriën delen of klonen zich, net als 
onze eigen cellen dat doen. Wel zijn ze via hun pili in staat om 
genetisch materiaal met elkaar uit te wisselen.

De verschillende werkingsmechanismen
De werking van antibiotica is allereerst in te delen op basis 
van hun effect. Sommige middelen zijn bacteriostatisch 
(groeiremmend), andere middelen zijn bacteriocide (bac-
teriedodend). Daarnaast zijn er vijf verschillende soorten 
werkingsmechanismen, die allen aangrijpen op een ander 
deel van de bacterie.

Remming celwandsynthese
Het al eerder genoemde penicilline, dat deel uitmaakt van de 
β-lactam antibiotica, remt de aanmaak van de celwand van 
bacteriën. Remmen van de celwandsynthese is bacteriocide. 
Er ontstaan immers gaten in de celwand, waardoor de inhoud 
van de bacterie naar buiten lekt. Middelen als amoxicilline, 
flucloxacilline en meropenem maken ook deel uit van deze 
categorie.

Remming eiwitsynthese
Zoals reeds beschreven zijn de ribosomen belangrijk voor 
het metabolisme (stofwisseling) van de bacterie. De ri-
bosomen zijn verantwoordelijk voor de eiwitsynthese (de 
productie van eiwitten). Bacteriën hebben eiwitten nodig 
voor hun groei en ontwikkeling. Doordat ze de groei van de 
bacterie remmen zijn deze antibiotica bacteriostatisch. In 
hele hoge dosering kunnen de middelen wel bacteriocide 
zijn. Tetracycline, clindamycine en gentamycine behoren tot 
de eiwitsyntheseremmers.

Remming stofwisseling
Buiten het ingrijpen op de eiwitsynthese zijn er ook antibiotica 
die op andere manieren de stofwisseling plat leggen. Midde-
len als trimethoprim en sulfamethoxazol (vaak samen gege-
ven als co-trimoxazol) verstoren de foliumzuursynthese. 
Co-trimoxazol is, doordat een bacterie zonder foliumzuur niet 
kan overleven, bacteriocide.

Verstoring genetisch materiaal
Medicijnen die het genetisch materiaal beschadigen of de 
aanmaak ervan remmen (DNA-syntheseremmers) vallen 
binnen deze categorie antibiotica. De middelen, waaronder 
metronidazol, moxifloxacine en ciprofloxacine, zijn bacterio-
cide.

Beschadiging celmembraan
Tot slot, is er een groep van antibiotica waardoor de celmem-
braan beschadigd wordt. Hiertoe behoort het middel baci-

tracine. Het middel wordt alleen nog maar 
topicaal (op de huid) gebruikt, aangezien 
intraveneus (in de bloedbaan) gebruik 
schadelijk is voor de nieren. Het effect van deze middelen is 
vergelijkbaar met celwandsyntheseremmers.

Antibioticaresistentie
In Nederland komen relatief weinig resistente bacteriën bij 
mensen voor. Wereldwijd is antibioticaresistentie echter 
een groot probleem; steeds vaker zijn er landen waar bacte-
riën nog maar gevoelig zijn voor enkele antibiotische mid-
delen (multiresistent). In India en Iran zijn er zelfs patiënten 
beschreven die besmet waren met een totaalresistente 
tuberculosebacterie. Hoewel dit momenteel nog zeer uitzon-
derlijke gevallen zijn, vreest de wetenschappelijke wereld dat 
resistentie steeds vaker dergelijke vormen aan zal nemen. 
Hieronder leest u meer over de achtergrond van resistentie en 
hoe we ontstaan en uitbreiding kunnen tegengaan.

Zelfverdediging
Antibioticaresistentie houdt in dat bepaalde bacteriën niet 
meer gevoelig zijn voor de werking van één of meer antibio-
ticasoorten. In essentie komt het er op neer dat de bacteriën 
zichzelf beschermd hebben tegen de werkingsmechanismen 
van het antibioticum. Evolutie en selectie zijn processen die 
hierachter liggen. Een belangrijke achtergrond hierbij is dat 
in het genetisch materiaal van bacteriën veel willekeurige 
mutaties (veranderingen) optreden. Deze mutaties kunnen 
nadelig (bijvoorbeeld de bacterie kan minder goed tegen 
temperatuurschommelingen, en gaat dus eerder dood als 
het kouder of warmer wordt) of voordelig (bijvoorbeeld een 
bacterie kan zich sneller delen) zijn. Er zullen dus ook bacteri-
en zijn die na een willekeurige mutatie beter tegen antibiotica 
kunnen. Als je nu antibiotica geeft aan een kolonie bacteriën, 
waarvan er een paar van zichzelf weerbaarder zijn, bestaat 
er de mogelijkheid dat je alle bacteriën uitroeit behalve de 
resistente bacterie. Als deze zich gaat delen, krijg je een 
nieuwe kolonie die uit louter resistente bacteriën bestaat. 
Het hiervoor beschreven proces wordt selectie genoemd. 
Zoals eerder beschreven zijn bacteriën in staat om genetische 
informatie uit te wisselen. Op deze wijze kan resistentie zich 
ook verder verspreiden. 

Daar wordt iedereen beter van
Recent is het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport begonnen met een 
nieuwe campagne om het be-
wustzijn van resistentie verder 
te vergroten (zie www.daar-
wordtiedereenbetervan.nl). U 
kunt zich vast voorstellen dat 
onnodig gebruik (antibioticum 
bij een virusinfectie of bij een kleine niet-ernstige bacteriële 
infectie) of onjuist gebruik (kuur niet afronden of niet volgens 
de voorschriften innemen) het proces van selectie bevordert. 
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Stel dat u slechts één keer per dag het antibioticum inneemt, 
terwijl drie keer per dag is voorgeschreven: In de tussentijd 
kunnen de bacteriën die weerbaarder zijn zich herstellen, 
voortplanten en verder veranderen totdat ze volledig resistent 
zijn. Vandaar dat het ministerie, naast de algemene hygiëne-
voorschriften, adviseert om altijd in overleg met een arts te 
starten met antibiotica en om immer volgens het recept de 
medicatie in te nemen.

3. Blaasontsteking
Een blaasontsteking (cysti-
tis) is een ontsteking van de 
urinebuis, de blaas of beiden. 
De blaas en de urinebuis zijn 
een deel van de urinewegen, 
vandaar dat de term urineweg-
infecties ook wordt gebruikt.
In de afbeelding hiernaast 
zijn de urinewegen te zien, 
naast de urinebuis en de blaas 
bestaan deze uit twee urinelei-
ders en twee nieren. 

Meest voorkomende verwekkers

Een cystitis wordt meestal veroorzaakt door een bacterie 
die zich in de urinebuis nestelt, of doorgaat naar de blaas en 
zich daar nestelt. De meest voorkomende bacterie bij een 
blaasontsteking is de Escherichia coli (E. coli) bacterie. Deze 
bacterie is afkomstig uit de darmen en wordt daarom ook wel 
de ‘poep’ bacterie genoemd. Hoe komt deze dan in de blaas 
terecht? Om dat te begrijpen is een klein beetje kennis van 
de anatomie nodig. De anus en de urinebuis liggen (vooral bij 
een vrouw) dicht bij elkaar. Hierdoor kan de bacterie gemak-
kelijk in de urinebuis en zo in de blaas terecht komen. Doordat 
bij vrouwen de urinebuis korter is, kunnen bacteriën vanuit de 
anus gemakkelijker in de urinebuis terecht komen. Bijvoor-
beeld door verkeerd afvegen (‘van achteren naar voren’) of 
door geslachtsgemeenschap kan de E. Coli in de urinebuis 
terecht komen. Ook het dragen van nauwsluitende kleding 
kan een oorzaak zijn voor het ontstaan van een blaasontste-
king. Door het dragen van deze kleding wordt een optimale 
omgeving gecreëerd voor de bacterie waardoor deze gemak-
kelijker in kan nestelen.

Toch hoeft een cystitis niet altijd behandeld te worden met 
antibiotica. Uitleg over wat een cystitis is, veel drinken en zo 
nodig gebruik van pijnstilling kunnen genoeg zijn om de cysti-

tis te genezen. 
Ook bij kinderen komt cystitis voor, de 
oorzaak voor de cystitis is vaak te vinden bij 
een anatomische afwijking zoals vesico-uterale reflux (VUR). 
Dit houdt in dat er vanuit de blaas urine terug de nieren in 
stroomt. Als kinderen zindelijk zijn kan er door een te hoge 
bekkenbodemspanning een verkeerde manier van plassen 
worden ontwikkeld, waarbij ze niet goed uitplassen. Kinderen 
moeten ook altijd behandeld worden met antibiotica omdat 
de kans op nierschade bij hen groter is dan bij volwassenen.
Bij mannen komt cystitis veel minder frequent voor dan bij 
vrouwen. Als een man dan toch klachten van een cystitis 
heeft, wordt er daarom vaak extra onderzoek naar de oorzaak 
verricht. Bij een man komt een cystitis vaak in combinatie met 
een ontsteking van de prostaat voor (prostatitis).  Deze pros-
tatitis moet altijd behandeld worden met antibiotica.

Klachten
Iedereen die ooit eens een blaasontsteking heeft gehad weet 
dat dit niet prettig is. Klachten die veel voorkomen zijn: een 
branderig en pijnlijk gevoel bij het plassen, vaak naar de wc 
moeten zonder dat men daadwerkelijk hoeft te plassen (loze 
aandrang) en buikpijn in de onderbuik. Soms kan het voor-
komen dat er zich ook bloed in de urine bevindt. Als er ook 
klachten van koorts en pijn wat hoger in de buik er rug zijn, 
moet gedacht worden aan een nierbekkenontsteking (pyelo-
nefritis). Een pyelonefritis kan ontstaan doordat een cystitis 
niet goed geneest, waardoor de bacteriën “op kunnen stijgen” 
en zich in een hoger deel van de urinewegen gaan nestelen, 
zoals het nierbekken.
 

Voorkomen is beter dan genezen
Gelukkig zijn er ook veel dingen dingen die u zelf kunt doen 
om een cystitis te voorkomen. Het belangrijkste is om vol-
doende te drinken gedurende de dag. Aanbevolen wordt om 
2 liter per dag te drinken. Ga ook voldoende naar het toilet, 
regelmatig plassen zorgt er ook voor dat de bacteriën worden 
weggespoeld. Neem ook rustig de tijd om goed uit te plas-
sen. Bij een grote boodschap is het van belang om goed af 
te vegen. Het beste is om ‘van voor naar achter’ af te vegen 
zodat er de minste kans bestaat dat er darmbacteriën in de 
urinebuis terecht komen. Als laatst wordt geadviseerd om na 
geslachtsgemeenschap naar het toilet te gaan. 
Er is veel discussie over het gebruik van cranberrysap bij een 
terugkerende blaasontsteking. Uit verschillende onderzoeken 
is nog geen duidelijk antwoord gekomen: er blijft onenigheid 
over werking van cranberrysap bij het voorkomen van een 
blaasontsteking. 
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Wat zijn goede bacteriën?

Bacteriën worden vaak geassocieerd met ziekte, maar ze 
blijken juist ook belangrijk te zijn voor onze gezondheid. De 
goede bacteriën beschermen het lichaam tegen verschillende 
soorten ziekteverwekkers. De medische naam voor goede 
bacteriën is commensale flora (commensaal staat voor 
niet-schadelijk, flora staat voor de organismen in een bepaald 
gebied). 
De darm is een natuurlijke leefomgeving voor veel van deze 
bacteriën. Afhankelijk van waar je leeft bouw je een com-
mensale flora op, die dus niet voor iedereen gelijk is. Tijdens 
de zwangerschap is bij een kindje nog geen commensale 
flora aanwezig, deze ontstaat zodra het kind in aanraking komt 
met de buitenwereld. Tijdens de geboorte krijgt het kind al 
bacteriën van de vagina van de moeder mee, later wordt het 
kind blootgesteld aan allerlei andere bacteriën, die dan de 
commensale flora gaan vormen. 

In het bovenste deel van het maagdarmstelsel, dat bestaat 
uit de maag en de dunne darm, is de commensale flora niet 
zo uitgebreid. Dit komt door de maag- en darmsappen die 
er voor zorgen dat veel ziekteverwekkende, maar ook veel 
goede bacteriën niet kunnen overleven. In de dikke darm 
bevinden zich juist heel veel goede bacteriën. Dit komt omdat 
voedsel hier langzaam doorheen gaat. Bacteriën krijgen zo 
veel tijd om zich te nestelen in de dikke darm. Dit is goed voor 
onze weerstand, aangezien ook veel slechte bacteriën in de 
dikke darm aanwezig zijn. 

De balans tussen goede en slechte bacteri-
en
De goede bacteriën kunnen zelf antibacteriële stofjes produ-
ceren die de slechte bacteriën in toom houden en er zo voor 
zorgen dat deze niet zoveel kunnen verspreiden.  Het wel of 
niet optreden van ziekte is afhankelijk van de balans tussen 

de goede en de slechte bacteriën. Dit is ook 
te zien in onderstaand. Wanneer er genoeg 
goede bacteriën zijn die de cellen kunnen 
beschermen, zullen de slechte bacteriën geen kans hebben 
om aan te vallen. 

Wanneer er een disbalans is tussen goede en slechte bacte-
riën, kan er dus ziekte optreden. Een voorbeeld is het gebruik 
van antibiotica. Deze zorgen voor het doden van slechte 
bacteriën, maar ook voor het doden van veel goede bacteriën. 
Hierdoor kan er een infectie met een andere bacterie, waarte-
gen het antibioticum niet is gericht, ontstaan. Een voorbeeld 
hiervan is het ontstaan van een vaginale schimmelinfectie bij 
antibioticagebruik.

Probiotica  zijn voedingsmiddelen met bacteriestammen 
die een gunstig effect op de darmflora hebben. We kennen 
allemaal wel de kleine flesjes Yakult, welke dus veel goede 
bacteriën bevatten. Deze zouden kunnen helpen tijdens of na 
een antibioticakuur om de commensale flora te ondersteunen 
bij het herstel.

5. Tetanus  
Tetanus is een acute, zeer ernstige infectieziekte die in 
Nederland slechts enkele keren per jaar wordt gemeld. 
Tetanus komt echter wereldwijd voor. De infectie wordt vaak 
opgelopen bij verwondingen en wanneer de persoon geen of 
onvoldoende immuniteit tegen de veroorzaker heeft.

Oorzaak
Tetanus wordt veroorzaakt door stoffen die worden gepro-
duceerd door de bacterie Clostridium tetani. Deze stoffen 
worden ook wel toxine genoemd. Het toxine dat door C. tetani 
wordt geproduceerd is extreem giftig en is bij <2,5 nano-
gram/kg (één nanogram is slechts 0,000 000 001 gram) al 
dodelijk voor de mens.  
De bacterie kan opgelopen worden ten gevolge van een 
trauma (de welbekende roestige spijker, een beet door een 
(huis)dier). Er zijn verschillende omstandigheden waarin de 

Samenstelling van de commensale dramflora in het 
darmstelsel

De balans tussen goede en slechte bacterieën
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bacterie extra goed gedijt, waaronder een zeer pussige infec-
tie, een bloeding of gestoorde bloedvoorziening. Belangrijkste 
factor voor overleving van de bacterie en de daaropvolgende 
productie van de toxines is een zuurstofarme omgeving. Op 
het moment dat de bacterie in de wond is gesetteld, kan deze 
zich via het bloed door de rest van het lichaam verspreiden. 
Aldaar bindt het aan uiteindes van zenuwen die de spieren 
aansturen, waardoor de kenmerkende spasmen ontstaan. 

Klachten
De eerste klachten van een tetanusinfectie bestaan uit 
niet-specifieke klachten, zoals hoofdpijn en spierstijfheid 
van de kaken. Binnen drie dagen na het ontstaan van deze 
verschijnselen, ontstaan er specifieke verschijnselen, die 
lokaal kunnen blijven, maar zich ook kunnen 
uitspreiden over het hele lichaam. 
• Lokaal (<10% van de gevallen)  

Er treedt stijfheid van het gebied van de 
verwonding op en dit houdt tot 7 dagen 
aan, waarna ze binnen enkele weken 
verdwijnen. 

• Algemeen (80% van de gevallen)
Toenemende spasmen van de rug en 
overige spieren. Deze zijn zeer pijnlijk en 
kunnen verergeren bij het actief bewegen van spieren.
Risus Sardonicus = een 
kenmerkende uiting waarbij 
de spieren van het gezicht in 
kramp schieten. 
Opistotonus = een achter-
overgebogen lichaamshou-
ding
Laryngospasmen = dit zijn 
spasmen van het begin van de luchtbuis naar de longen, 
waardoor men kan stikken. 

Behandeling
De behandeling van een tetanusinfectie is intensief. In eerste 
instantie moet gezorgd worden voor een zuurstofrijke omge-
ving, wat betekent dat de wond geopend moet worden. Daar-
naast moet de patiënt direct behandeld worden met hoge 
doses immunoglobuline (antistoffen) en dit moet minimaal 2 
dagen gecontinueerd worden. Het doormaken en overleven 
van een infectie met tetanus zorgt niet voor de benodigde im-
muniteit, een doorgemaakte infectie beschermt iemand dus 
niet voor een nieuwe infectie. Deze kan enkel bewerkstelligd 
worden middels vaccinatie. 

Vaccinatie
Vaccinatie tegen tetanus is onderdeel van het Rijksvaccina-
tieprogramma. De vaccinaties beschermen voor minimaal 10 
jaar, waardoor ieder kind dat in Nederland is gevaccineerd 
tot 19-jarige leeftijd is beschermd. Het maken van een verre 
reis of een nieuwe verwonding is een reden om revaccinatie 
te overwegen, indien de laatste vaccinatie >10 jaar geleden 
heeft plaatsgevonden. 

6. Zo wordt je niet ziek
Veel bacteriën kunnen zorgen dat we ziek 
worden. Gelukkig is er tegen sommige 
bacteriën een vaccin ontwikkeld wat ziekte kan voorkomen. 
Hier een overzicht van de belangrijkste bacteriën waarvoor 
een vaccin bestaat:

Difterie
Difterie ontstaat door de bacteriën 
corynebacterium diphtheriae, cory-
nebacterium ulcerans en coryne-
bacterium pseudotuberculosis. Zij 
zien er knotsvormig uit onder een 
microscoop. 
Deze bacteriën produceren een 
gifstof (toxine), welke de aanmaak 
van nieuwe eiwitten in cellen stopt. 
Lichaamscellen overleven dit niet en sterven af.

Vroeger was difterie een belangrijke doodsoorzaak onder jon-
ge kinderen. Tegenwoordig is de ziekte zeldzaam (ook dankzij 
de vaccinatie). De klachten die nu bij infectie ontstaan zijn 
afhankelijk van de plek waar de bacterie binnendringt. Dit kan 
in de luchtwegen, neusholte of keelholte zijn. Hier ontstaan 
typische grijze membranen, die bestaan uit dode lichaamscel-
len. Ook de huid kan aangedaan zijn.
Bij een infectie zijn er twee levensbedreigende complicaties 
mogelijk: 
• De membranen verstoppen de luchtwegen en bemoeilij-

ken de ademhaling.
• De toxines verspreiden via de bloedbaan naar het hart en 

zenuwen, met respectievelijk ritmestoornissen of uitval 
tot gevolg. 

Bij de vaccinatie wordt een aangepaste vorm van het toxine 
ingespoten, waar het lichaam antilichamen tegen aanmaakt. 
Hierdoor is er in principe een levenslange bescherming. 

Kinkhoest
Kinkhoest wordt veroor-
zaakt door de bacteriën 
bordetella pertussis en 
bordetella parapertussis. 
Deze bacteriën hechten 
zich met trilharen aan de 
luchtwegen en produceren 
daar lokaal toxines. Deze 
toxines tasten de luchtwegen aan en zorgen op die manier 
voor de typische hoest (prikkel). Een eerste symptoom is 
vaak een neusverkoudheid, later gevolgd door de hoestbuien 
waarbij de patiënt hoeststoten heeft en slijm opgeeft. 

De ziekte is zelden dodelijk, maar is wel met name bij kinde-
ren jonger dan een half jaar erg gevaarlijk. Bij deze kinderen 
bestaat het gevaar van zuurstoftekort als ze bij het hoesten te 
weinig lucht krijgen. Dit zuurstofgebrek kan leiden tot hersen-
schade en problemen in de ontwikkeling.
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De vaccinatie voor kinkhoest wordt daarom aan alle kinderen 
in Nederland aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma. 
Het aantal kinderen dat aan kinkhoest overlijdt is daardoor 
sterk afgenomen. De vaccinatie geeft bescherming voor 4 tot 
12 jaar, een doorgemaakte infectie 4 tot 20 jaar. 

Meningococcen C
Deze naam verwijst naar een her-
senvliesontsteking (meningitis) en 
wordt veroorzaakt door de bacterie 
neisseria meningitidis. Deze groep 
bacteriën wordt op basis van suiker-
ketens in de celwand verdeeld in de 
types A, C en Y. 
Bij een hersenvliesontsteking ontstaan symptomen zoals 
hoge koorts, nekpijn, verwardheid, hoofdpijn en braken. Bij 
zuigelingen en jonge kinderen is er vaak sprake van laaggra-
dige koorts, sufheid, niet willen eten of drinken, prikkelbaar-
heid en luierpijn (erge pijn bij luiers wisselen).

Daarnaast kan de bacterie ook 
een bloedvergiftiging (sepsis) 
veroorzaken. Typerend hierbij zijn 
de vorming van puntbloedinkjes 
in de huid, ook wel petechiën 
genoemd.

De kans op overlijden is vaak 
hoog, zelfs bij een behandelde 
sepsis is dit bijna 50%. Vaccinatie gebeurt met de specifie-
ke suikerketens van de bacteriële celwand. De vaccinatie is 
langwerkend. 

Haemophilus influenzae type b
Het gaat hierbij om de bacterie haemop-
hilus influenzae (niet te verwarren met 
het influenza virus dat een griep kan ver-
oorzaken). Dit is een gekapselde bacterie, 
waardoor deze beter bestand is tegen 
het immuunsysteem. Hierdoor ontstaat 
makkelijk een infectie, die zich kan uiten 
op verschillende manieren: 
• Meningitis: hoofdpijn, nekpijn, nekstijfheid, hoge koorts 

en braken.
• Epiglottitis: ontsteking van de strotklep, waardoor de 

luchtpijp vernauwd kan raken. Hierdoor ontstaat ernstige 
benauwdheid.

• Longontsteking (pneumonie): koorts, slijm, hoesten en 
benauwdheid.

• Artritis: ontsteking van een gewricht, met zwelling, rood-
heid en bewegingsbeperking. 

De vaccinatie gebeurt met specifieke kapseldeeltjes en be-
schermt levenslang. 

Pneumococcen
Hierbij gaat het om de streptococcus pneu-
moniae, een gekapselde bacterie. Op basis 
van de suikerketens worden 90 ver-
schillende types onderscheiden. De 
bacterie bevindt zich vaak als vaste 
bewoner in de mond-keelholte. 

De bacterie uit zich meestal op een 
van de volgende manieren:
• Pneumonie: hoesten, slijm, koorts en benauwdheid.
• Meningitis: hoge koorts, braken, hoofdpijn, nekstijfheid en 

nekpijn.
• Sepsis: hoge koorts en bewustzijnsstoornissen. 

De vaccinatie zit in het Rijksvaccinatieprogramma en wordt 
aan alle kinderen in Nederland aangeboden. Het vaccin bevat 
kapseldeeltjes en beschermt vaak tegen vele verschillende 
types. De vaccinatie biedt 5 jaar bescherming. 

7. Teek it or leave it
De ziekte van Lyme
Ziekteverwekkende bacteri-
en kunnen op verschillende 
manieren op mensen overge-
dragen worden. Eén van die 
manieren is door overdracht 
via dieren. Een bekend voor-
beeld hiervan is de ziekte van 
Lyme. De ziekte van Lyme is 
een aandoening die wordt veroorzaakt door de zogenaamde 
Borrelia bacteriën. Deze bacterie kan via teken worden over-
gedragen op mensen. Als je door een teek gebeten wordt die 
de bacterie bij zich draagt, kan de ziekte van Lyme het gevolg 
zijn. De teek zelf leeft gemiddeld 2 jaar en raakt zelf besmet 
met de Borrelia bacterie via andere dieren zoals vogels of 
muizen.

Het afweersysteem
Niet iedereen die door een teek besmet raakt met de Bor-
relia bacterie krijgt ook daadwerkelijk de ziekte van Lyme. 
Dat heeft voor een groot deel te maken met de reactie van 
het afweersysteem. Bij een eerste besmetting raakt het 
afweersysteem direct geactiveerd, en cellen van zowel het 
aangeboren als verworven afweersysteem spelen een rol bij 
het bestrijden van de bacterie. Omdat het afweersysteem bij 
iedereen verschillend is, is het afweersysteem van sommige 
mensen minder goed in staat om de besmetting te bestrijden, 
waardoor de infectie kan uitbreiden en deze mensen klachten 
gaan ontwikkelen.

Klachten bij de ziekte van Lyme
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De klachten bij de ziekte van 
Lyme kunnen grofweg worden 
onderverdeeld in klachten van de 
vroege, lokale ziekte en van de 
late, verspreide ziekte.
De vroege manifestatie van Lyme 
bestaat voornamenlijk uit reacties 
van de huid. Kenmerkend na een 
tekenbeet is de zogenaamde erythema migrans. Dit is een 
huidreactie met roodheid en een opgeklaarde cirkel erom-
heen (zie ook afbeelding hierboven ). 

Wanneer de infectie niet goed door het lichaam kan worden 
bestreden kan deze zich gaan verspreiden en ook andere 
organen in het lichaam gaan aantasten. Daarnaast kunnen er 
ook griepverschijnselen ontstaan. Na verspreiding in het li-
chaam kan een borreliose infectie bijvoorbeeld gewrichtsont-
stekingen veroorzaken, ontstekingen aan het hart (carditits) of 
neurologische klachten geven zoals hoofdpijn, tintelingen en 
zelfs hersenvliesontsteking. 

Diagnostiek
De diagnose Lyme is soms moeilijk te stellen omdat de vroe-
ge klachten vaak erg vaag en aspecifiek zijn. Een bloedtest 
kan aantonen of er een Borrelia besmetting is of dat er een 
besmetting in het verleden is geweest. Helaas is een bloed-
test lang niet altijd zinvol, omdat de test niet altijd onderscheid 
kan maken tussen een actieve ziekte of een besmetting uit 
het verleden. Wanneer er gedacht wordt aan een hersenvlies-
ontsteking kan een ruggenprik worden gedaan waarbij de 
infectie in het hersenvocht kan worden aangetoond.

Behandeling
De behandeling van Lyme bestaat voornamelijk uit antibiotica, 
gericht op het bestrijden van de onderliggende bacterie die 
de ziekte veroorzaakt. In de vroege fase kan meestal worden 
volstaan met antibiotica in tablet vorm. Bij ernstigere klachten, 
zoals hart- of neurologische klachten, is een ziekenhuisop-
name nodig en moet de antibiotica via het infuus worden 
gegeven. 

8. De vleesetende bacterie
Fasciitis necroticans
De term ‘fasciitis necroti-
cans’ bestaat uit de woorden 
fasciitis, wat ontsteking van 
een bindweefselblad bete-
kent, en necrotiseren, ofwel 
het afsterven van weefsel. 
Fasciitis necroticans is dan ook 
een ernstige infectie van het 
onderhuidse bindweefsel 
en vet, waarbij er progressief huid-, spier-, en vetweefsel 
afsterft. Gelukkig is het een aandoening die maar weinig 
voorkomt. De infectie wordt vaak veroorzaakt door een bac-
terie die in de volksmond de ‘vleesetende bacterie’ wordt 

genoemd. In medische termen noemt men 
deze bacterie Streptococcus Pyogenes. 
Deze bacterie bevindt zich op onze huid, 
maar zorgt pas voor problemen wanneer het zich in ons 
lichaam kan nestelen. In het merendeel van de gevallen vindt 
men echter een groot scala aan bacteriën als veroorzaker 
van de necrotiserende fasciitis. De ziekte wordt gekenmerkt 
door een buitenproportionele pijn bij de patiënt rond het in-
fectiegebied, een acute ontstaanswijze en een snel verslech-
terend beloop.  

Hoe ontstaat het?
Necrotiserende fasciitis ontstaat gewoonlijk na een bescha-
diging van de huid, waardoor bacteriën (die zich bijvoor-
beeld op de huid bevinden) een kans krijgen om tot het 
onderhuidsebindweefsel door te dringen en een infectie te 
veroorzaken. Hierbij kan men denken aan een wond die ont-
staat door een val, een chirurgische ingreep, een brandwond 
of door het gebruik van naalden (harddrugs gebruikers). 
Factoren die de kans op het krijgen van deze nare infectie 
verhogen zijn o.a. een verzwakt immuunsysteem, het hebben 
van diabetes (suikerziekte), een slechte voedingstoestand, 
een leeftijd van boven de 60 jaar en vaatproblematiek. 

Hoe herken ik het?
De eerste symptomen van 
necrotiserende fasciitis zijn 
vaak ernstige, buitenpropor-
tionele pijn van het infectie-
gebied, een slecht  begrensde 
roodheid van de huid en een 
gezwollen en warme huid. 
Daarnaast is het in een deel 
van de gevallen zo dat wan-
neer er op de huid wordt gedrukt, er een knisperend geluid 
te horen is, alsof er iemand over verse sneeuw loopt. De 
medische term voor dit verschijnsel is ‘crepiteren’. Het wordt 
veroorzaakt door de aanwezigheid van lucht onder de huid 
als gevolg van de infectie. De aangedane huid zal binnen een 
aantal dagen van rood-paars naar blauw-grijs verkleuren en 
uiteindelijk zwart worden. Ook zal men in dit stadium blaren 
op de huid kunnen zien.

Hoe wordt het behandeld?
Iemand met necrotiserende 
fasciitis zal heel snel moeten 
worden geopereerd. De chirurg 
zal de plaats van infectie volle-
dig openen en schoonmaken. 
Het is erg belangrijk dat al het 
aangedane en dode weefsel 
verwijderd wordt. Antibiotica 
kan namelijk moeilijk doordringen in dit weefsel, waardoor 
de infectie gemakkelijk terug kan keren wanneer het dode 
weefsel niet volledig wordt verwijderd. Soms is de infectie 
helaas zo ernstig van aard dat slechts een amputatie van het 



Gezondheidsuniversiteit 2016 | Reeks 8 | Afweer

8   

GEZONDHEIDS-
UNIVERSITEIT

Avond 3

aangedane ledemaat nog levensreddend kan zijn voor de 
patiënt, omdat de infectie zich anders kan gaan verspreiden 
in het gehele lichaam. Tijdens de operatie kan vervolgens ook 
een kweek worden afgenomen, waardoor de verwekker(s) 
van de infectie geïdentificeerd kan/kunnen worden. Zo kan er 
na de operatie een gerichte therapie met antibiotica worden 
gestart. 

Toets uzelf!
Heeft u alle stof van deze avond begrepen? Toets uzelf met de 
volgende stellingen. Zijn ze juist of onjuist?

1. Reizigersdiarree wordt uitsluitend door virussen veroor-
zaakt. 

2. Reizigersdiarree ontstaat binnen enkele uren tot enkele 
dagen na besmetting met de verwekker. 

3. Antibiotica zijn middelen die gebruikt worden om bacteri-
ele, virale en parasitaire infecties te bestrijden. 

4. Antibioticaresistentie ontstaat door willekeurige mutaties 
in het genetisch materiaal van de bacteriën, die ertoe lei-
den dat deze bacteriën niet langer worden gedood door 
een bepaald antibioticum. 

5. Een blaasontsteking komt vaker voor bij vrouwen doordat 
de anus en urinebuis bij vrouwen dichterbij elkaar liggen. 

6. Een blaasontsteking moet ALTIJD behandeld worden met 
antibiotica om ernstige complicaties te voorkomen. 

7. De commensale flora van de darmen is voor iedereen 
nagenoeg hetzelfde. 

8. Door het gebruik van antibiotica kunnen soms juist infec-
ties ontstaan.  

9. Het toxine dat door de Clostridium Tetani bacterie ge-
produceerd wordt, moet in hoge dosering aanwezig zijn 
voordat het een effect heeft op de mens. Hierom komt 
tetanus maar weinig voor. 

10. De vaccinatie tegen tetanus is levenslang beschermend.
11. De vaccinatie tegen kinkhoest geeft een minder lange 

bescherming dan een doorgemaakte infectie met de 
kinkhoest bacterie. 

12. Als bij een meningococcen C infectie een bloedvergifti-
ging optreedt, is dit makkelijk te behandelen met antibi-
otica. 

13. Iemand die door een tekenbeet besmet is met de Borrelia 
bacterie, hoeft niet altijd de ziekte van Lyme te krijgen. 

14. Het eerste symptoom van necrotiserende fasciitis is jeuk 
rondom het infectiegebied.

15. Bij de behandeling van necrotiserende fasciitis wordt 
alleen de kern van het infectiegebied verwijderd, het 
overige aangedane weefsel kan behandeld worden met 
antibiotica.  

De antwoorden kunt u tijdens de onderwijsgroep met uw 
studenttutor bespreken, en zullen na de derde avond op de 
site worden gezet!


