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Samenvatting
Psittacose is een zeldzame zoönose die wordt veroorzaakt door Chlamydophila psittaci. Nog zeldzamer 
is psittacose tijdens de zwangerschap. Desondanks is dit van groter belang vanwege de aanzienlijke 
morbiditeit en mortaliteit bij zowel moeder als foetus. Psittacose wordt vaak gemist omdat het ziekte-
beeld qua symptomen sprekend lijkt op de gewone griep. Daarnaast is het daadwerkelijk vaststellen 
van de diagnose lastig. Alhier wordt een casus van psittacose tijdens de zwangerschap beschreven 
met een gunstige afloop voor zowel patiënte als kind door vroege herkenning en behandeling van dit 
weinig voorkomende ziektebeeld. 
(Tijdschr Infect 2016;11(5):175-7)

Summary
Psittacosis is a rare zoonotic infection caused by Chlamydophila psittaci. Even rarer are cases in which 
gestational psittacosis occurs, but that present considerable maternal and fetal morbidity and mortality. 
Psittacosis is often mistaken for the common influenza, as it mimics its symptoms. Furthermore it is in 
fact difficult to set the actual diagnosis. We describe a Dutch case of gestational psittacosis where 
early treatment was given with a favourable outcome.
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Inleiding 
Psittacose, ook wel ornithose of papegaaienziekte genoemd, 
is een zeldzame zoönose die wordt veroorzaakt door 
Chlamydophila psittaci, een obligaat intracellulaire bac-
terie waarvan negen genotypen bestaan.1 De ziekte werd 
voor het eerst beschreven in 1881 door Jacob Ritter, 
hoewel het tot 1930 duurde totdat de bacterie ontdekt 
werd.2 Vogels zijn de primaire gastheer voor deze bacterie 
en daardoor komt deze zoönose wereldwijd voor.  
Ondanks het feit dat de ziekte zoals eerder vermeld  
zelden voorkomt zijn er uitbraken door besmette vogels 
beschreven.3,4

Vogels worden besmet door andere vogels door inhalatie 
van aerosolen van geïnfecteerde excreta, zoals ingedroogd 
oogvocht, snot, braaksel of fecaal materiaal, of door 
directe ingestie van gecontamineerde faeces.5 Mensen 

worden hoogstwaarschijnlijk ook geïnfecteerd door 
inhalatie van aerosolen afkomstig van besmette excreta  
of faeces. De incubatietijd is ongeveer tien dagen, alhoewel 
een variatie hierin wordt beschreven van enkele dagen 
tot vele jaren na besmetting.6 De meeste gevallen van 
psittacosis komen voor bij en vanuit papegaai-achtigen, 
maar er zijn ook gevallen bekend bij kanaries, duiven 
en allerlei trekvogels inclusief ganzen en eenden. 
Besmetting van mens op mens lijkt mogelijk op basis 
van casuïstiek van onder andere Hughes et al.7

De symptomen zijn divers, maar de meeste patiënten 
presenteren zich met hoge koorts, hoofdpijn en een 
droge hoest. Andere symptomen zijn onder andere 
spierpijn, diarree en rigor.8 Hiermee is er een sterke 
gelijkenis met de symptomatologie van de gewone griep. 
Meestal is psittacose, een systemische infectie, beperkt 
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tot een pulmonale uiting, alhoewel er extra-pulmonale 
uitingen en zelfs multi-orgaanfalen beschreven zijn.9  
Er is maar weinig casuïstiek over psittacose bij zwanger- 
schap, op basis daarvan worden echter aanzienlijke 
morbiditeit en mortaliteit verondersteld. Bij een uitbraak 
van psittacose bij zwangeren is namelijk bij elf van de 
veertien patiënten foetale sterfte opgetreden.10-12 Hier 
volgt een casus waarin een zwangere vrouw een psittacose 
heeft ontwikkeld met gelukkig een goede afloop mede 
dankzij vroege signalering en behandeling. Het stellen 
van de diagnose geschiedt via een PCR op een keelwatje, 
eventueel in combinatie met een serologische test. Van 
de serologische testen geniet een micro-immuunfluo-
rescentietest (MIF) de voorkeur boven een complement 
fixatietest (CF) vanwege de hogere sensitiviteit en hogere 
specificiteit. Bij beide serologische tests moet men alert 
zijn op mogelijke kruisreactiviteit met andere Chlamy-
dophila-species.13,14 Voor een positieve serologie is een 
viervoudige titerstijging bij een tweede monster na vier 
weken doorslaggevend.
Psittacose is een meldingsplichtige ziekte in groep C. 
Dit betekent dat dwingende maatregelen niet opgelegd 
kunnen worden. Melding en persoonsgegevens zijn echter 
nodig om de inzet van vrijwillige/te adviseren maat-
regelen rondom patiënt of anderen in de gemeenschap 
mogelijk te maken. Jaarlijks worden tussen de 40 en  
de 80 meldingen van psittacose gedaan bij het Rijks-
instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 

Nederland.15 Gezien het feit dat psittacose vaak over  
het hoofd gezien wordt zal het werkelijke aantal hoger 
liggen.
De behandeling van psittacose bestaat uit het starten 
van een tetracycline of, wanneer dit gecontra-indiceerd 
is, een macrolide.9,16

De casus
Een 21-jarige vrouw met een amenorroeduur van acht-
tien weken presenteerde zich op de spoedeisende hulp 
met koorts sinds drie dagen. Andere klachten waren 
hoofdpijn, kouwelijk zijn, spierpijn, een droge hoest en 
dyspnoe. Bij lichamelijk onderzoek werd een niet acuut 
zieke vrouw gezien, tachypnoeisch en tachycard met 
een ademfrequentie van 26/min en een pols van 110/min 
met hierbij een saturatie van 100%. Op de thoraxfoto 
werden beiderzijds beperkte infiltratieve afwijkingen 
gezien. Het laboratoriumonderzoek liet een leukocytose 
zien van 11,2 x109/L en een CRP van 51 mg/L. Lever-
proeven, nierfunctie en elektrolyten waren normaal in 
het serum. Uit de aanvullende anamnese werd duidelijk 
dat vader van patiënte een volière heeft met meer dan 
150 vogels, waaronder papegaai-achtigen en kanaries. 
In de weken voordat patiënte ziek werd is er een aantal 
pasgeboren vogeltjes dood aangetroffen. Ook is moeder 
van patiënte tien dagen eerder ziek geweest met dezelfde 
symptomen als patiënte. Bij moeder is een serologische 
test afgenomen toen bij dochter duidelijk een verdenking 
bestond op psittacose. Bij haar is initieel gekozen voor 
serologie omdat een PCR enkel in het acute stadium 
positief te verwachten zou zijn. De serologie bij moeder 
bleek positief. 
Gezien de mogelijkheid van een pneumonie met Chlamy-
dophila (C.) psittaci tijdens zwangerschap werd patiënte 
opgenomen. Differentiaaldiagnostisch werd ook nog 
gedacht aan (andere) atypische verwekkers van een 
pneumonie. Om deze redenen werd direct gestart met 
azithromycine 1 dd 500 mg. Sputum werd ingestuurd 
op banale verwekkers en een urinesneltest werd verricht 
op Legionella-species. Bovendien werd diagnostiek naar 
C. psittaci ingezet middels serologie (MIF) en een keel-
watje waarop een PCR werd gedaan. 
Patiënte knapte snel op na het starten van de antibiotica. 
Vanwege de veronderstelde verhoogde kans op mortali-
teit bij de foetus werd de gynaecoloog gevraagd om een 
echo te verrichten die een normale hartslag en normale 
beweeglijkheid liet zien bij een foetale grootte conform 
zwangerschapsduur. De PCR op het keelwatje bleek 
later positief voor een C. psittaci type A en ook de sero-
logie bleek positief. Patiënte continueerde de antibiotica 
thuis met een totale duur van veertien dagen en herstelde 
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Figuur 1. Thoraxfoto met beperkte infiltratieve afwijkingen in 

rechteronderkwab en links parahilair in de linkerbovenkwab.
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volledig. Volgens de Stichting Werkgroep Antibiotica-
beleid (SWAB) zou drie dagen azithromycine voldoende 
moeten zijn voor een pneumonie met Chlamydophila-
species, maar de veronderstelde hoge mortaliteit en 
morbiditeit bij zowel moeder als kind in combinatie 
met het gegeven dat de SWAB-richtlijn zich niet specifiek 
toelegt op C. psittaci en het feit dat de andere geadvi-
seerde antibiotische regimes veertien dagen inhouden,  
zorgden er voor dat er werd gekozen voor veertien dagen 
azithromycine. In het Farmacotherapeutisch Kompas 
wordt aangegeven dat terughoudendheid is geboden bij 
het geven van azithromycine aan zwangeren gezien 
onvoldoende gegevens over mogelijk teratogene effecten. 
In retrospectie zou clarithromycine voor de duur van 
veertien dagen een betere keuze zijn geweest.

Er werd een melding gedaan bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd gemeld dat 
er een mogelijke besmettingsbron in de thuissituatie is. 
Deze verrichtte een steekproef waarbij inderdaad vogels 
positief werden getest uit de volière. 

Conclusie
Psittacose is een zoönose die in symptomen erg kan  
lijken op de gewone griep. Dit is ook de reden dat de 
diagnose vaak wordt gemist of laat wordt gesteld. Psitta-
cose tijdens de zwangerschap kan levensbedreigend zijn 
voor moeder en kind. Een vroege start van de behan-
deling is dan ook van groot belang. De behandeling 
bestaat uit een tetracycline. Wanneer, zoals bij zwangeren, 
deze gecontra-indiceerd is, is een macrolide een goed 
alternatief. 
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Doe een zorgvuldige anamnese zodat aanknopingspunten voor een mogelijke verwekker duidelijk worden.

2. Denk bij een griepachtig beeld niet enkel aan griep, maar blijf alert op andere ziekteverwekkers zoals 

Chlamydophila psittaci, Legionella en andere atypische verwekkers voor een pneumonie.

3. Denk bij een pneumonie bij klinische beslissingen aangaande opname of het starten van antibiotica aan 

de mogelijkheid dat de patiënt zelf in een bijzondere categorie valt zoals zwangerschap. De ‘pneumonia 

severity index’ (PSI-score) alleen dekt de lading niet altijd.

4. Verricht bij een verdenking op de papegaaienziekte, zoals een infectie met Chlamydophila psittaci ook 

wel wordt genoemd, initieel een PCR op een keelwatje. Verricht bij een negatieve PCR en een klinische 

verdenking alsnog serologie, en bij voorkeur een tweede monster na vier weken om een viervoudige titer-

stijging aan te tonen.




