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SAMENVATTING
Leishmaniasis is een ziekte met 3 verschillende klini-
sche uitingsvormen (cutaan, mucocutaan en visce-
raal) en wordt verspreid door zandvliegen die besmet 
zijn met de Leishmania-parasiet. De ziekte komt met 
name voor in Azië, Zuid-Amerika en Afrika, en in min-
dere mate in Centraal-Amerika en Zuid-Europa. Dit 
artikel beschrijft een patiënt met koorts, splenome-
galie en pancytopenie; de patiënt bleek viscerale 
leishmaniasis te hebben. Hij had 4 weken voor het 
begin van de klachten Zuid-Italië bezocht. Ook was 
hij langer geleden in verschillende landen in Afrika 
geweest. Leishmania-parasieten kunnen na initiële 
besmetting langdurig latent aanwezig zijn en daarom 
zelfs na jaren zonder symptomen het ziektebeeld van 
viscerale leishmaniasis veroorzaken. Daarom dient 
viscerale leishmaniasis te worden overwogen bij 
patiënten met onbegrepen koorts en andere pas-
sende symptomatologie, ook al is het lang geleden 
dat de patiënt een endemisch gebied heeft bezocht.
(TIJDSCHR INFECT 2019;14(5):188-93)

SUMMARY
Leishmaniasis is a disease with 3 clinical manifesta-
tions (cutaneous, mucocutaneous and visceral) and 
is spread by sand flies infected with the Leishmania 
parasite. The disease occurs mainly in Asia, South 
America and Africa, and to a lesser extent also in 
Central America and southern Europe. This article 
describes a patient with a prolonged fever, spleno-
megaly and pancytopenia who was eventually diag-
nosed with visceral leishmaniasis. He had been in 
southern Italy 4 weeks before the start of symptoms. 
Long before that, he had visited several countries in 
Africa. Since Leishmania parasites can be present 
without symptoms for a long time after initial infec-
tion, they can cause clinical manifestation of visceral 
leishmaniasis years after contagion. Therefore, vis-
ceral leishmaniasis should be taken into account 
when a patient has a misunderstood fever and other 
appropriate symptoms, even if he visited an endemic 
area a long time ago.

CASUS
Een 63-jarige man zonder relevante voorgeschiedenis en 
zonder medicatiegebruik werd naar de polikliniek Interne 
Geneeskunde verwezen in verband met sinds 4 weken 
bestaande koorts. De koorts was bijna dagelijks aanwezig, 
waarbij de lichaamstemperatuur gedurende de dag opliep. 
De patiënt had hierbij last van nachtzweten en was 4 kg 
afgevallen. De klachten waren begonnen na een vakantie in 
Zuid-Italië, waar hij onder andere op een camping met gei-
ten had gestaan. Hij had geen direct contact met de geiten 
gehad. De patiënt had 6 maanden geleden Marokko bezocht 

en enkele jaren daarvoor meerdere andere landen in Afrika.
Bij lichamelijk onderzoek maakte de patiënt geen zieke 
indruk. Hij had geen koorts en ook de overige vitale functies 
waren normaal. Over het hart ter hoogte van de aortaklep 
werd een systolische souffle graad 1 gehoord. Uit het labora-
toriumonderzoek bleken onder meer diffuus afwijkende 
leverenzymwaarden (uitslagen staan weergegeven in Tabel 1). 
Een röntgenfoto van de thorax toonde geen afwijkingen. 
Echografie van het abdomen toonde een vergrote milt met 
een maximale diameter van 16,1 cm. Verder was de lever 
niet vergroot en was geen sprake van steatose. Uitgebreid 
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serologisch onderzoek inclusief IGRA was negatief. Her-
haalde bloedkweken toonden geen groei.
In de maand na het eerste bezoek aan de polikliniek bleef de 
patiënt piekende koorts houden, afvallen en in conditie ach-
teruitgaan. Hij kreeg een 7-daagse empirische behandeling 
met doxycycline, omdat een aanzienlijk aantal koortsver-
wekkers uit de (sub)tropen hierop reageert. Dit bracht echter 
geen verbetering. Mede vanwege de ontwikkeling van een 
pancytopenie (hemoglobine 5,1 mmol/l, leukocyten 
1,4 x 109/l en trombocyten 83 x 109/l) werd naast een infec-
tieuze oorzaak ook een hematologische maligniteit overwo-
gen en werd een PET-CT-scan verricht. Hierop was te zien 
dat de diameter van de milt verder was toegenomen. Tevens 
was sprake van intense FDG-stapeling. Vanwege de waar-
schijnlijkheidsdiagnose maligne lymfoom van de milt en de 
verdere achteruitgang van de patiënt werd hij opgenomen om 
een milt- en beenmergbiopt te verrichten en eventueel direct 
te starten met een behandeling. Histologie van het miltbiopt 
toonde echter geen lymforeticulaire maligniteit, maar 
micro-organismen die als Leishmania werden gedetermineerd 
(zie Figuren 1 en 2). In het beenmerg onderzoek werden geen 
parasieten aangetoond. Hierna werd de patiënt overgeplaatst 
naar een academisch ziekenhuis voor behandeling en verdere 
determinatie van de Leishmania- parasiet.
Middels PCR-sequentieanalyse op perifeer bloed werd het 
HSP70-gen aangetoond. Dit is specifiek voor Leishmania 
infantum. Deze soort komt onder andere voor in de landen 
rond de Middellandse Zee en in Afrika. Hoewel de gemid-
delde incubatietijd voor viscerale leishmaniasis 2-6 maanden 
is, worden ook casus beschreven met een incubatietijd vanaf 

10 dagen. Hierdoor is een besmetting gedurende de vakantie 
van de patiënt in Zuid-Italië niet uitgesloten. Een andere 
mogelijkheid is dat hij de parasiet tijdens zijn reizen in Afrika 
heeft opgelopen en dat de parasiet latent aanwezig was.
De patiënt werd behandeld met liposomaal amfotericine B 
intraveneus 3 mg/kg 1 dd verspreid over 3 weken tot een 
cumulatieve dosis van 21 mg/kg. De koorts verdween snel 
en de pancytopenie nam af. Het beloop werd wel gecompli-
ceerd door miltinfarcten mede als gevolg van de splenome-
galie. Gedurende de behandeling werd het PCR-onderzoek 
meerdere keren herhaald om de eradicatie van de parasiet te 

TABEL 1. Uitslagen van het 
laboratoriumonderzoek.

Bepaling Uitslag Referentiewaarde

Hematologie

Bezinking 52 mm/uur < 20 mm/uur

Hemoglobine 7,3 mmol/l 8,5-11,0 mmol/l

Leukocyten 4,6 x 109/la 4,0-10,0 x 109/l

Trombocyten 111 x 109/l 150-400 x 109/l

Chemie

CRP 85 mg/l < 10 mg/l

Geconjugeerd 
bilirubine

8 µmol/l < 5 µmol/l

Alkalische fosfatase 173 U/l < 125 U/l

γ-GT 366 U/l < 45 U/l

ASAT 68 U/l < 45 U/l

ALAT 99 U/l < 50 U/l

LDH 484 U/l 135-225 U/l
a=met normale differentiatie

FIGUUR 1. Overzicht van het miltbiopt van de patiënt 

(hematoxyline-eosinekleuring, 100x vergroot). Rechtsboven 

is de pulpa van de milt min of meer intact, met een 

begeleidende arterie. Op de rest van het beeld is de 

architectuur verstoord door een histiocytair infiltraat. Met een 

sterkere vergroting zijn daar de Leishmania-parasieten 

zichtbaar.

FIGUUR 2. Miltbiopt van de patiënt (Giemsa-kleuring, 400x 

vergroot). Met pijlen zijn de Leishmania-parasieten 

aangegeven. De parasieten zijn in grote hoeveelheden 

intrahistiocytair aanwezig.
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controleren (zie Tabel 2).
Deze casus illustreert dat bij een patiënt met langdurige 
koorts (met name indien ook sprake is van pancytopenie en 
organomegalie) leishmaniasis moet worden meegenomen in 
de differentiaaldiagnose. Een bezoek aan een endemisch 
gebied dat dateert van langer geleden is geen exclusiecrite-
rium, aangezien de infectie lang latent aanwezig kan zijn. 
Tevens dient bij een patiënt die Zuid-Europa heeft bezocht 
aan deze infectie te worden gedacht.

BESCHOUWING
Leishmaniasis is een heterogeen ziektebeeld dat veroor-
zaakt wordt door besmetting met de Leishmania-parasiet, 
waarvan meer dan 20 soorten bestaan. De protozoa komen 
in Zuid-Europa, Azië, Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika 
voor (zie Figuur 3). In 2014 was meer dan 90% van de 

nieuwe besmettingen afkomstig uit 6 landen: Brazilië, 
Ethiopië, India, Somalië, Zuid-Soedan en Soedan.1 De vec-
tor is de vrouwelijke zandvlieg. Alleen de geslachten Phle-
botomus en Lutzomyia brengen de voor de mens pathogene 
Leishmania-soorten over.2 Het ziektebeeld bij leishmaniasis 
kan op 3 verschillende manieren worden ingedeeld: (1) op 
basis van locatie van besmetting - Oude Wereld (Europa, 
Azië en Afrika) versus Nieuwe Wereld (Amerika), (2) kli-
nisch - waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen cutane, 
mucocutane en viscerale leishmaniasis, en (3) fylogene-
tisch.2

TRANSMISSIECYCLUS
De transmissiecyclus van de Leishmania-parasiet is weerge-
geven in Figuur 4. Een mens wordt besmet wanneer de vrou-
welijke zandvlieg tijdens een beet promastigoten inbrengt. 
De promastigoten worden vervolgens gefagocyteerd door 
macrofagen of andere monocyten. In de macrofaag transfor-
meert de promastigoot naar een amastigoot. Deze gaat zich 
vervolgens delen en kan via de bloedbaan andere weefsels 
infecteren. Factoren die mens- en parasietspecifiek zijn 
bepalen vervolgens wanneer en waar in het lichaam de infec-
tie zich manifesteert. Vrouwelijke zandvliegen worden geïn-
fecteerd met Leishmania door tijdens een beet in een mens 
amastigoten op te zuigen. Deze transformeren zich in de 
darm van de zandvlieg vervolgens naar promastigoten. 
Daarna kan de cyclus opnieuw beginnen.3

TABEL 2. Verloop van drempelwaarde (Ct) van 
‘realtime’-PCR als maat voor de 
parasietenconcentratie van de patiënt.

Datum van de meting Ct-waarde PCR (cyclus)

08-12-2017 25

21-12-2017 31

04-01-2018 PCR negatief

15-01-2018 PCR negatief

19-02-2018 PCR negatief

Niet van toepassing

Geen gegevens

Geen autochtone gevallen gemeld

>1.000

500 - 999

100 - 499

<100

0

Aantal gemelde nieuwe
VL-gevallen, 2016

Landen met 
geïmporteerde 
VL-gevallen

Oeganda - 58
Frankrijk - 16
Turkije - 14
Nepal - 10
Ethiopië - 9
Brazilië - 4
Georgië - 4
Griekenland - 2
Rusland - 2
Roemenië - 1

FIGUUR 3. Incidentie van viscerale leishmaniasis in 2016. VL=viscerale leishmaniasis. (Bron: https://www.who.int/

leishmaniasis/burden/Status_of_endemicity_of_CL_worldwide_2016_with_imported_cases.pdf?ua=1)
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KLINISCH BEELD
De verschillende ziektebeelden bij leishmaniasis (cutaan, 
mucocutaan en visceraal) ontstaan afhankelijk van de Leish-
mania-soort, de biologische eigenschappen van de vector en 
de genetische predispositie van de gastheer.4 De patiënt in 
de casus had viscerale leishmaniasis. 
Viscerale leishmaniasis, ook wel kala-azar genoemd, is de 
ernstigste vorm van leishmaniasis. De gemiddelde incuba-
tietijd bedraagt 2-6 maanden.2 Via het mononucleaire fago-
cytensysteem worden de amastigoten door het lichaam ver-
spreid. Het beenmerg, de milt en lever zijn het vaakst 
aangedaan. Hierdoor ontstaat een pancytopenie, splenome-
galie en in een later stadium hepatomegalie. Door trombo-
cytopenie en verminderde aanmaak van stollingseiwitten 
door de lever kunnen bloedingen ontstaan. Door een ver-
minderde cellulaire afweer zijn patiënten tevens vatbaarder 
voor infecties.2 Gewichtsverlies is ook een kenmerkend 
symptoom.
In het amastigotenstadium kan Leishmania lang latent aan-
wezig zijn in macrofagen of organen zoals de lever en milt. 
Hierdoor kunnen klinische symptomen ontstaan jaren na 
besmetting.

Door de wereldwijde hiv-epidemie is de prevalentie van 
leish maniasis toegenomen. De ziekte treedt namelijk regel-
matig op als co-infectie bij hiv.5 In Nederland lijkt de preva-
lentie van leishmaniasis met name toe te nemen door import 
via reizigers. Het RIVM schat dat er jaarlijks bij 5-10 
patiënten viscerale leishmaniasis wordt aangetoond. De 
incidentie van cutane leishmaniasis wordt geschat op 20-30 
patiënten per jaar.2 De incidentie van cutane leishmaniasis 
nam ook toe toen Nederlandse militairen in Afghanistan 
waren gestationeerd.6

DIAGNOSE
De Leishmania-parasiet kan worden aangetoond met histo-
pathologie, kweek, PCR en serologie. Een histologisch pre-
paraat van een betrokken orgaan is de meest directe manier. 
Hierop worden de amastigoten zichtbaar. Met Giemsa- 
kleuring valt de parasiet het meest op. In een vergelijkende 
studie naar diagnostiek van viscerale leishmaniasis was de 
sensitiviteit van een miltbiopt het hoogst (96%), gevolgd 
door een beenmergbiopt (70%).7 Voor het verrichten van een 
miltbiopt bestaat vanwege het bloedingsrisico enige terug-
houdendheid. Een meta-analyse uit 2011 toonde echter aan 
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FIGUUR 4. De transmissiecyclus van Leishmania. (Figuur naar een voorbeeld van het Centers for Disease Control and 

Prevention.)
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dat dit risico meevalt en vergelijkbaar is met het risico bij een 
lever- of nierbiopt.8

Leishmania kan tevens worden gekweekt uit een bloedmon-
ster, beenmergaspiraat en miltweefsel. Veelgebruikte kweek-
media hiervoor zijn Novy-MacNeal-Nicolle-, RPMI- en het 
Schneider- of Dwyermedium.2 Groei treedt meestal op bin-
nen 2 weken. De sensitiviteit van kweken ligt gemiddeld 
tussen 60-85% en is afhankelijk van de parasietenconcen-
tratie.9,10 Een Leishmania-PCR, waarvoor verschillende 
methoden bestaan, kan worden verricht op een bloedmon-
ster, beenmergaspiraat, lymfeklierweefsel, huidbiopt en 
milt aspiraat. De sensitiviteit hangt af van het materiaal. 
Middels restrictie-enzymanalyse kunnen de verschillende 
Leishmania-soorten worden gespecificeerd.2 Daarnaast zijn 
verschillende serologietechnieken beschikbaar: indirecte 
immunofluorescentiereactie, directe agglutinatietest of 
ELISA. Na besmetting blijven serologische tests lang posi-
tief, ook na een succesvolle behandeling. Hierdoor is met 
serologie geen onderscheid te maken tussen een nieuwe of 
een doorgemaakte infectie.2

BEHANDELING
Voor mensen is geen Leishmania-vaccinatie beschikbaar. 
Besmetting is te voorkomen met behulp van insecten-
werende middelen en muskietennet, het dragen van bescher-
mende kleding en maatregelen om het zandvliegreservoir te 
verkleinen.
Onbehandeld is een viscerale leishmaniasis in circa 90% 
van de gevallen dodelijk.2

Bij behandeling gaat de eerste keus naar liposomaal 
amfotericine B intraveneus in een dosering van 3 mg/kg op 
dag 1 tot en met 5, dag 14 en 21.11 Wereldwijd worden ook 
andere doseringsschema’s aangehouden om tot een cumula-
tieve dosis van 20-21 mg per kg te komen. Liposomaal 
 amfotericine B is een polyeen-antibioticum, verkregen uit 
een stam van Streptomyces nodosus.12 De tweede keus bij 

behandeling is natriumstibogluconaat intraveneus.11 
 Natriumstibogluconaat is een 5-waardige antimoonverbin-
ding. De werking is niet geheel opgehelderd, maar berust 
waarschijnlijk op het minder beschikbaar maken van adeno-
sinetrifosfaat en guanosinetrifosfaat voor de citroenzuur-
cyclus.13 Nieuwer is het middel miltefosine. Het is het enige 
orale preparaat dat beschikbaar is tegen leishmaniasis. Het 
behoort tot de groep alkylfosfocholinen en is oorspronkelijk 
ontwikkeld als oncolyticum.14 Medicijnresistentie is een 
groeiend probleem in de endemische gebieden.15

CONCLUSIE
Indien een patiënt last heeft van koorts, pancytopenie en 
organomegalie en een bezoek heeft gebracht aan een gebied 
waar leishmaniasis endemisch is, hoort diagnostiek naar 
viscerale leishmaniasis te worden ingezet. Omdat Leishma-
nia jaren latent aanwezig kan zijn, kan deze diagnose echter 
worden gemist.
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