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SAMENVATTING
Malaria tertiana door Plasmodium vivax is de meest-
voorkomende vorm van malaria buiten Afrika. Hoe-
wel minder bekend, kunnen infecties met P. vivax - 
net als infecties met P. falciparum - ernstig verlopen, 
zelfs na de start van adequate behandeling. Aange-
zien alleen jonge reticulocyten en hun voorlopers 
door P. vivax worden geïnfecteerd, gaan P. vivax- 
infecties niet gepaard met hoge parasitemie in het 
perifere bloed. De parasitemie in het perifere bloed 
kan daarom niet worden gebruikt als maat voor de 
ernst van een P. vivax-infectie.
(TIJDSCHR INFECT 2021;16(2):51-4)

SUMMARY
Plasmodium vivax is the most common cause of 
malaria outside Africa. Although lesser known, infec-
tions with P. vivax can lead to severe and life-threate-
ning illness, similar to infections with P. falciparum, 
with morbidity and mortality even occurring after 
starting adequate therapy. P. vivax infections rarely 
have high circulating parasite numbers, since the 
infection mainly occurs in the precursor red blood 
cells in bone marrow. Parasitemia should therefore 
not be used as an indicator of the severity of a  
P. vivax infection.
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CASUS
Een 53-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling 

Spoedeisende Hulp vanwege koorts, koude rillingen en 

hoofdpijn. Haar voorgeschiedenis vermeldde een 21 jaar 

geleden doorgemaakte malaria-infectie met Plasmodium 

ovale. Ze was 2 weken eerder teruggekomen uit Noord- 

India (Udaipur, Rajasthan en New Delhi), waar ze 6 weken 

als antropoloog had gewerkt. Ze had alle noodzakelijke 

vaccinaties gehad en conform het advies van het Landelijk 

Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) had ze 

geen malaria-chemoprofylaxe voorgeschreven gekregen. 

Bij lichamelijk onderzoek werd een niet-acuut zieke, bleke 

vrouw gezien. Ze had een lichaamstemperatuur van 38,7 oC 

en een systolische souffle over het hart. Verder werden bij 

lichamelijk onderzoek geen afwijkingen geconstateerd.

De resultaten van het bloedonderzoek toonden een trom-

bocytopenie (33 x 109/l), verhoogd LD (302 U/l), anemie 

(Hb 6,8 mmol/l) en leverenzymstoornissen (ASAT 94 U/l, 

ALAT 131 U/l, γ-GT 73 U/l, alkalische fosfatase 76 U/l). 

Uit aanvullend onderzoek met een gecombineerde 

bloeduitstrijk en een dikkedruppelpreparaat bleek een 

infectie met Plasmodium vivax. Met behulp van een PCR 

werd een meng-infectie met P. falciparum uitgesloten.

De behandeling van malaria tertiana werd gestart met 

chloroquine 600 mg gedurende 2 dagen, gevolgd door 

eenmalig 300 mg. Een verslechtering van het klinisch 

beeld trad op 24 uur na start van de behandeling: hypo-

tensie, koorts en stijgende infectieparameters. Onder ver-

denking van een ernstige sepsis werd de patiënte voor res-

piratoire en hemodynamische bewaking opgenomen op de 

IC, waar zij uiteindelijk werd geïntubeerd wegens een kli-

nisch beeld van ‘acute respiratory distress syndrome’ 
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(ARDS). Een broncho-alveolaire lavage werd verricht en 

bloedkweken werden ingezet. In verband met stijgende 

inflammatieparameters en een verslechterend klinisch 

beeld bestond de verdenking op een additioneel infectieus 

probleem naast de malaria-infectie. Daarop werd gestart 

met een behandeling met meropenem om onder andere 

Burkholderia pseudomallei en een ‘extended spectrum 

bèta-lactamase’ (ESBL)-producerend micro-organisme 

empirisch te behandelen. Dat laatste omdat tot 75% van de 

reizigers naar Azië met een ESBL-producerende bacterie 

gekoloniseerd raakt.

Een week na de IC-opname trad klinisch herstel op en kon 

de patiënte worden gedetubeerd. Een andere infectieuze 

verwekker dan Plasmodium werd echter niet aangetoond: 

de resultaten van bloedkweken bleven negatief, net als de 

resultaten van onderzoek naar onder andere dengue, 

Epstein-Barr-virus, Cytomegalovirus, chikungunya, hepati-

tis B, leptospirose, tuberculose en Pneumocystis jirovecii. 

Daarom werd het klinisch beeld geduid als een ernstig 

beloop bij een P. vivax-infectie. De patiënte kon in goede 

conditie worden ontslagen, 2 weken na de eerste presen- 

tatie. Nadat een G6PD-deficiëntie werd uitgesloten, werd  

de P. vivax-infectie op de polikliniek behandeld met  

primaquine 1 dd 30 mg gedurende 14 dagen, ter elimina-

tie van leverhypnozoïten.

BESPREKING
Malaria is een levensbedreigende ziekte die wordt veroor-

zaakt door protozoën van het geslacht Plasmodium, die 

worden overgebracht door een beet van de vrouwelijke 

Anopheles-mug. In 2017 waren er wereldwijd 219 miljoen 

malariagevallen, waarvan 435.000 een dodelijke afloop 

hadden.1 Malaria kan bij de mens worden veroorzaakt 

door 5 Plasmodium-species: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, 

P. malariae en P. knowlesi. Hiervan zijn P. falciparum en  

P. vivax de meestvoorkomende verwekkers van malaria;  

P. falciparum is verantwoordelijk voor 99,7% van de malaria- 

gevallen in Afrika. P. vivax is de meestvoorkomende ver-

wekker van malaria buiten Afrika en komt met name voor 

in Azië, Centraal- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten 

en Oceanië.1

India is in Azië het land met het hoogste aantal malaria- 

infecties, met 1,9 miljoen gevallen in 2014 en 561 doden.2 

Het merendeel van de malaria-infecties in India komt voor 

op het platteland. In het zuiden en in het hoge noorden 

komt minder malaria voor dan centraal in het land. Ook 

Rajasthan, de deelstaat waar deze patiënte was geweest, 

behoort tot de deelstaten met een relatief hoge malaria- 

incidentie. In India is P. vivax de meestvoorkomende ver-

wekker van malaria: variërend van 52-100% van alle 

malariagevallen, afhankelijk van de regio. In Rajasthan 

bedraagt het percentage P. vivax-infecties ongeveer 88-93% 

van het totale aantal malaria-infecties. In een aantal 

omringende landen is malaria grotendeels uitgeroeid, 

zoals in Sri Lanka. De persisterende aanwezigheid van  

P. vivax-malaria in India kan te maken hebben met ver-

schillende factoren, zoals mobiliteit van mensen tussen 

steden en endemische gebieden, de menselijke reservoirs 

(zowel in de stad als op het platteland) en de toename van 

chloroquineresistente onder P. vivax. 

Chloroquine is de eerste keuze bij de behandeling van  

P. vivax, omdat deze over het algemeen nog goed gevoelig 

is voor chloroquine.3-5 Daarentegen zijn er berichten dat 

het percentage chloroquineresistentie onder P. vivax toe-

neemt in de westelijke staten van India, waaronder Rajast-

han. Cijfers over de grootte van dit probleem zijn onbe-

kend. Tevens is het recidiefrisico van P. vivax relatief hoog 

(tot 40%). Een nabehandeling met primaquine reduceert 

dit risico significant (maar niet volledig).6,7

Volgens de protocollen van het LCR wordt malaria-

profylaxe in India niet geadviseerd en volstaat muggen- 

preventie of het meenemen van een noodbehandeling voor 

een eventuele malaria-infectie. Dit is vanwege een lage 

infectiekans, waarbij de kans op bijwerkingen van de 

profylactische medicatie vele malen groter is dan het oplo-

pen van een malaria-infectie.8 In het gebied waar deze 

patiënte heeft gereisd volstond enkel muggenpreventie.

In Nederland is het aantal malaria-infecties de laatste jaren 

stabiel met tussen 150-300 casus per jaar, waarvan de 

meerderheid een P. falciparum-infectie betreft. P. vivax- 

infecties beperken zich tot 10-30% van de malaria-infec-

ties. Het aantal malaria-infecties uit India (en het Indiase 

subcontinent) is relatief beperkt. Tussen 2000-2007 werden 

slechts 18 malariacasus na een reis naar India beschreven: 

0,7% van het totale aantal malaria-infecties in Nederland.9

Malaria door P. vivax verloopt meestal mild en ernstige 

infecties zijn zeldzaam, in tegenstelling tot een infectie met 

P. falciparum, waarvan het ernstige beloop algemeen 

bekend is. In de afgelopen 10 jaar is echter steeds meer 

gepubliceerd over ernstig verlopende P. vivax-infecties.10 

Een deel van deze publicaties betreft casus uit India.11-13 In 

een recente editorial werd echter gesteld dat ernstige  

P. vivax-infecties van alle tijden zijn. De laatste jaren 

bestaat echter meer aandacht voor ernstiger verlopende 

infecties, die ondanks de lage parasitemie bij een  

P. vivax-infectie, beter worden herkend.14

Een ongecompliceerde P. vivax-infectie kan volgens het 

protocol van de Wereldgezondheidsorganisatie, afhanke-

lijk van de lokale chloroquineresistentie in het gebied  

waar de infectie is opgelopen, worden behandeld met 
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chloroquine of artemisine-combinatietherapie (ACT). Van-

wege de relatief lage chloroquineresistentie in India werd in 

deze casus niet gekozen voor ACT. Een ernstig geval van 

malaria dient volgens het protocol van de Wereldgezond-

heidsorganisatie te worden behandeld met artesunaat. Toen 

de patiënte zieker werd, werd met name gedacht dat dit een 

gevolg was van een bijkomende sepsis, waarvoor werd 

gestart met een behandeling met meropenem. In retrospect 

had echter moeten worden geswitcht van chloroquine naar 

artesunaat, met name omdat dit de primaire behandeling  

is van een ernstige malaria-infectie uit Rajasthan (deze  

patiënte voldeed inmiddels aan deze criteria).3 

In een systematische review uit 2004 over ernstige  

P. vivax-infecties worden de voornaamste tekenen van een 

ernstige infectie op een rij gezet.15 Ernstige P. vivax werd 

gedefinieerd aan de hand van dezelfde criteria van de 

Wereldgezondheidsorganisatie als die voor ernstige P. fal-

ciparum.16 Patiënten met ernstige P. vivax-malaria waren 

jonger, hadden korter in endemisch gebied verbleven  

en hadden minder malaria-episoden doorgemaakt dan 

patiënten met milde of asymptomatische infecties.17 De 

voornaamste symptomen ten tijde van een ernstige infectie 

waren shock, leverdisfunctie, ernstige anemie en trombo-

cytopenie.15 De mortaliteit in deze groep was 0,3%. In de 

review werden toegenomen chloroquineresistentie en toe-

genomen pathogeniciteit genoemd als mogelijke verklarin-

gen voor het ontstaan van een ernstige P. vivax-infectie, 

maar daar worden weinig aanwijzingen voor gevonden.15

Bij deze casus was met name de ontwikkeling van ARDS 

de grootste complicerende factor. In de review wordt 

ARDS slechts in 1% van de casus beschreven.15 Een recen-

tere systematische review over respiratoire complicaties bij 

een P. vivax-infectie toont echter andere getallen: in 23 stu-

dies, met in totaal 3.574 patiënten, werd in 2,4-7,3% van de 

gevallen ARDS vastgesteld.18 De mortaliteit bij patiënten  

die ARDS ontwikkelden, bleek maar liefst 49,5% te zijn.18 

In deze casus ontwikkelden de respiratoire symptomen zich 

pas na start van de behandeling, terwijl de para- 

sitemie toen reeds afnam. Dit blijkt geen ongebruikelijk 

beloop te zijn, aangezien voor de verschillende Plasmodium- 

species is aangetoond dat de symptomen meestal pas 

beginnen na de start van de behandeling en soms zelf 

onder dalende of zelfs negatieve parasitemie. In een cohort 

met P. falciparum-malaria bleek respiratoir falen in 42% 

van de gevallen in de eerste 48 uur te ontstaan en in 46% 

van de gevallen zelfs pas 48 uur na het starten van de 

behandeling.19

In vergelijking met P. falciparum bereikt P. vivax geen hoge 

parasietenconcentratie in het perifere bloed. Bij P. falci-

parum wordt de hoogte van deze concentratie gebruikt om 

de ernst van de infectie in te schatten. Aangezien bij  

P. vivax deze drempel (vrijwel) nooit wordt bereikt, wordt 

deze infectie maar zelden als ernstig ingeschat.20 De mate 

van systemische inflammatie per P. vivax-parasiet is echter 

afwijkend hoog in vergelijking met P. falciparum.21 Een 

hypothese is dat de erytrocyteninvasie door P. vivax afhan-

kelijk is van het oppervlaktemolecuul CD71, wat enkel tot 

expressie komt op jonge reticulocyten en hun voorlopers. 

Dit betekent dat de parasietenconcentratie in het perifere 

bloed niet als een maat voor de ernst van de infectie kan 

worden gebruikt, aangezien de daadwerkelijke infectie 

zich (tegelijkertijd) vooral in de voorlopercellen in het 

beenmerg afspeelt.14

CONCLUSIE
P. vivax-malaria is de meestvoorkomende vorm van mala-

ria buiten Afrika. Infecties met P. vivax kunnen, net als 

infecties met P. falciparum, ernstig verlopen en gepaard 

gaan met morbiditeit en mortaliteit, zelfs na de start van de 

behandeling. P. vivax-infecties gaan zelden samen met 

hoge parasietenconcentraties in het perifere bloed, omdat 

de infectie zich vooral afspeelt in de voorlopercellen van 
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Hoewel Plasmodium vivax-infecties over het algemeen mild verlopen, kunnen ze ook een ernstig beloop 
hebben.

2 De parasitemie bij een P. vivax-infectie is geen goede maat voor de ernst van de infectie.

3 Ernstige respiratoire symptomen kunnen pas laat ontstaan, zelfs pas meer dan 48 uur na de start van de 
behandeling.

4 Een ernstige P. vivax-infectie dient, net als een ernstige P. falciparum-infectie, te worden behandeld 
met artesunaat intraveneus, gevolgd door een volledige orale kuur van artemisine-combinatietherapie, 
alsmede primaquine.
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het beenmerg. De parasietenconcentratie in het perifere 

bloed is daarom geen goede maat voor de ernst van een  

P. vivax-infectie en dus niet bruikbaar om de ernst van de 

infectie in te schatten.
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