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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 57-jarige man, bekend met epilepsie, werd verwezen 
naar de afdeling Spoedeisende Hulp vanwege sinds 4 dagen 
bestaande buikkrampen en frequente, waterdunne diarree 
met helderrood bloedverlies. De urine zag er geconcentreerd 
uit. De patiënt had geen rauwe of bedorven voedingsmidde-
len ingenomen. Bij presentatie werd een heldere, alerte, 
matig zieke man gezien met een rustige ademhaling, nor-
male bloeddruk, sinustachycardie en een lichaamstempera-
tuur van 37,6 °C. Het lichamelijk onderzoek was niet afwij-
kend, behoudens pijn rechtsonder in de buik. Uit het 
laboratoriumonderzoek bleek een normaal bloedbeeld en 
normale nierfunctie (zie Tabel 1). De patiënt werd met de 
werkdiagnose gastro-enteritis ter observatie opgenomen en 
intraveneus gerehydrateerd. Verder werden monsters voor 
bloedkweken en feceskweek afgenomen. De patiënt werd na 
3 dagen in goede conditie ontslagen, maar 3 dagen later 

opnieuw in het ziekenhuis opgenomen vanwege krampende 
buikpijn, braken en oligurie. In een uitstrijkje van het bloed 
werd het beeld gezien zoals in Figuur 1.
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INFECTIEZIEKTEN IN BEELD

FIGUUR 1. Handmatig uitstrijkje perifeer bloed. Pijlen: 

fragmentocyten.

TABEL 1. Uitslagen laboratoriumonderzoek.
Bepaling Uitslag bij opname Uitslag bij heropname Referentiewaarde

Hematologie

Hemoglobine 8,6 mmol/l 5,3 mmol/l 8,5-11,0 mmol/l

Trombocyten 256 x 109/l 123 x 109/l 150-400 x 109/l

Leukocyten 10,0 x 109/l 9,7 x 109/l 4,0-10,0 x 109/l

Reticulocyten - 28 0/00 7-30 0/00

Chemie

CRP 55 mg/l 61 mg/l <5 mg/l

Ureum 3,1 mmol/l 28,4 mmol/l 1,8-6,4 mmol/l

Kreatinine 95 μmol/l 1.080 μmol/l 65-105 μmol/l

Natrium 138 mmol/l 136 mmol/l 135-145 mmol/l

Kalium 4,8 mmol/l 4,1 mmol/l 3,5-5,0 mmol/l

ALAT 15 U/l 51 U/l 0-45 U/l

γ-GT 87 U/l 216 U/l <55 U/l

LDH 50 U/l 1.120 U/l 50-250 U/l

Bilirubine (totaal) 8 μmol/l 10 μmol/l <17 μmol/l

Haptoglobine - 0,25 g/l 0,30-2,00 g/l
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STEC-HUS
In het uitstrijkje van het bloed werden fragmentocyten 
gezien (zie de pijlen in Figuur 1 op pagina 235). Fragmento-
cyten (ook wel schistocyten) zijn fragmenten van gedestru-
eerde erytrocyten. De aanwezigheid van een Coombs-nega-
tieve hemolytische anemie en trombocytopenie in 
combinatie met fragmentocyten wijst op een trombotische 
micro-angiopathie (TMA). TMA wordt gekenmerkt door 
endotheeldisfunctie, wat leidt tot stollingsactivatie, obstruc-
tie van de microcirculatie, mechanische intravasculaire 
hemolyse en uiteindelijk een wisselende mate van orgaan-
schade. Primaire oorzaken van TMA zijn onder andere 
trombotische trombocytopenische purpura (TTP) en het 
atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS). Secun-
daire TMA kan onder andere worden veroorzaakt door 
medicatie, maligne hypertensie, zwangerschap, malignitei-
ten, transplantatie, infecties (zoals enterohemorragische 
Escherichia coli [EHEC]) en systeemziekten. Bij deze patiënt 
bleek, op basis van een positieve PCR op het fecesmonster, 
sprake te zijn van een typische HUS door een infectie met 
een EHEC.
EHEC behoort tot de zogenoemde shigatoxineproducerende 
E. coli (STEC); de E. coli O157:H7 is wereldwijd het sterkst 
geassocieerd met STEC-HUS.1,2 Ziekte door STEC is een 
zoönose: vee vormt het belangrijkste reservoir. Besmetting 
vindt vooral plaats via consumptie van besmet rundvlees, 
maar ook van door feces besmet water, rauwe groenten, 
zoals sla, en (rauwe) melk. De incubatieperiode voor diarree 
bedraagt 3-4 dagen, met een spreiding van 1-7 dagen.1 Een 
STEC-infectie kan asymptomatisch verlopen of gepaard 
gaan met milde gastro-intestinale verschijnselen of een 
hemorragische colitis. HUS – diarree in combinatie met een 
TMA en acute nierinsufficiëntie – is een zeldzame (2-7%), 
maar ernstige complicatie die tot 14 dagen na het ontstaan 
van de diarree kan optreden.1,2 Bij een vastgestelde EHEC- 
infectie is het daarom van groot belang om het bloedbeeld 
en de nierfunctie te monitoren. De behandeling dient te 
bestaan uit adequate ondersteunende maatregelen: een 
goede vocht- en mineralenhuishouding, bloeddrukregulatie, 
nierfunctievervangende therapie en, indien nodig, bloed-
transfusies. Vanwege het risico op een exacerbatie is terug-

houdendheid met trombocytentransfusie op zijn plaats. De 
plaatsbepaling van antibioticagebruik bij STEC is onzeker. 
Een behandeling met antibiotica lijkt geen effect te hebben 
op de duur van de diarree. Uit onderzoek is gebleken dat een 
antibioticabehandeling (mits afgestemd op de gevoeligheid 
van de E. coli) niet schadelijk en mogelijk effectief is.3 Het 
gebruik van loperamide lijkt het risico op het ontwikkelen 
van systemische ziekte te vergroten en moet daarom worden 
vermeden. Bij STEC-HUS worden, anders dan bij TTP en 
aHUS, plasmaferese, plasmafiltratie of behandeling met 
eculizumab niet toegepast.4

De mortaliteit bij STEC-HUS is circa 2-9% en treedt vooral 
op in de acute fase; daarnaast is bij circa 25% van de 
patiënten nadien sprake van chronische nierschade.5 Bij 
deze patiënt herstelden het bloedbeeld en de nierfunctie uit-
eindelijk volledig en was een nierfunctievervangende behan-
deling niet nodig.
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