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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 50-jarige man met een blanco voorgeschiedenis werd 
door de huisarts verwezen omdat hij sinds 3 dagen koorts, 
koude rillingen en spierpijn had. Na 2 dagen ontwikkelde 
hij tevens hoofdpijn met fotofobie. Hij had geen keel- of 
luchtwegklachten, braakte niet en had geen diarree. Recen-
telijk had hij geen reizen gemaakt of sauna’s bezocht. De 
patiënt vertelde bij herhaling dat hij geen huisdieren had. 
De anamnese vermeldde verder dat zijn vader 2 weken 
 eerder ziek was geweest vanwege een pneumonie. Bij het 
 lichamelijk onderzoek werd een matig zieke man gezien 
met een temperatuur van 40°C, saturatie van 94% bij 
 kamerlucht met een ademhalingsfrequentie van 21/
minuut, een normale bloeddruk en hartfrequentie. Bij aus-
cultatie van de longen werden rechts enige rhonchi 
gehoord. De bevindingen bij neurologisch onderzoek 
waren niet afwijkend en er waren geen huidafwijkingen 
zichtbaar. 

Het laboratoriumonderzoek toonde leukocyten 8,7 x 109/l, 
een C-reactief proteïne (CRP)-waarde van 211 mg/l en een 
geringe nierinsufficiëntie met een kreatininegehalte van 117 
µmol/l. Resultaten van liquor- en urineonderzoek waren niet 
afwijkend. Op de thoraxfoto werd een infiltraat van de rech-
teronderkwab gezien (zie Figuur 1). Met de werkdiagnose 
pneumonie PSI-klasse III (Pneumonia Severity Index, als 
indicatie voor de ernst van de pneumonie en keuze van de 
antibiotische behandeling) risicogroep 2 werd gestart met 
de intraveneuze toediening van amoxicilline.1 Tijdens 
opname bleef de patiënt hoge koorts houden en verslech-
terde zijn pulmonale beeld. Twee dagen na de opname werd 
de thoraxfoto herhaald, waarbij de infiltratieve afwijkingen 
waren toegenomen (zie Figuur 2). Hierop werd de amoxicilli-
ne-behandeling omgezet naar ceftriaxon en werd 
ciprofloxacine toegevoegd om een atypische verwekker te 
dekken, waarna de patiënt opknapte.
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FIGUUR 1. Thoraxfoto bij opname. Infiltraat van de 

rechteronderkwab.

FIGUUR 2. Thoraxfoto 2 dagen na opname. Progressie van 

de infiltratieve afwijkingen rondom de rechter- en linkerhilus.
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PSITTACOSE
De PCR op sputum toonde uiteindelijk Chlamydophila psittaci 
genotype B, waarna de diagnose psittacose werd gesteld. In de 
literatuur wordt beschreven dat met behulp van PCR op spu-
tum vaker de diagnose kan worden gesteld dan met alleen 
serologie.2 
Psittacose is een zoönotische infectie die wordt veroorzaakt 
door de bacterie Chlamydophila psittaci.3,4 Overdracht vindt 
plaats via geïnfecteerde vogels door inhalatie van gecontami-
neerde aërosolen.3 De incubatietijd bedraagt gewoonlijk 5-14 
dagen, maar kan oplopen tot 39 dagen.5 
C. psittaci kan worden onderverdeeld in 9 genotypen.6 Deze 
onderverdeling helpt bij de bronopsporing. Zo komt genotype 
B veelal voor bij duiven en C bijvoorbeeld bij watervogels.6 Na 
nogmaals vragen naar exposities bleek de patiënt zijn vader, 
die een duiventil heeft, te hebben bezocht. Na bezoek door de 
GGD en onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit (NVWA) bleken inderdaad 3 duiven geïnfecteerd. 
Psittacose is een meldingsplichtige ziekte.7 
Naar schatting wordt ieder jaar 1% van de ‘community-acqui-
red’ pneumonieën veroorzaakt door een infectie met  C.psittaci.8 
De infectie presenteert zich met abrupt ontstane koorts, hoofd-
pijn en droge hoest.3 Respiratoire symptomen kunnen ontbre-
ken.9 Mogelijke complicaties zijn respiratoire insufficiëntie, 
hepatitis, endocarditis en encefalitis.10-12 De thoraxfoto toont 
vaak opvallend uitgebreide lobaire afwijkingen die lang zicht-
baar kunnen blijven en discrepant zijn met het klinische 
beeld.13 De behandeling bestaat uit doxycycline gedurende 14 
dagen.9,14 Amoxicilline, de eerste keuze bij een pneumonie in 
risicogroep 1 en 2 in Nederland, is niet effectief.1 Dit werd 
geïllustreerd in deze casus waarbij aanvankelijk klinische ver-
slechtering optrad. Het is daarom belangrijk om te denken aan 
psittacose wanneer iemand recentelijk vogelcontact heeft 
gehad, of wanneer een patiënt niet respondeert op behande-
ling met bètalactamantibiotica. In dat geval dient de amoxicil-
line te worden omgezet in behandeling met een tetracycline.
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