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1. SAMENVATTING 

 

Zoönosen zijn ziekten of infecties die overgedragen worden tussen een vertebraat dier en de mens. 
Zoönosen overgedragen door reptielen worden meer en meer belangrijk in de maatschappij. 
Voornamelijk kinderen, ouderen, immunosuppressieven, zwangere vrouwen, herpetologen, zoo-
personeel, dierenartsen en eigenaars van dieren moeten opletten en preventieve maatregelen nemen. 
Deze voorzorgen houden in dat er extra moet gelet worden op hygiëne om contact met de agentia te 
voorkomen. Ook het management, aan-en verkoop beleid van reptielen, het direct en indirect contact 
moet zo optimaal mogelijk gecontroleerd worden. De dierenarts en arts spelen hierin een sleutelrol.  

Van de opkomende zoönosen is Salmonella het belangrijkste bacteriële agens, maar ook van andere 
bacteriën zoals Campylobacter spp., Aeromonas spp., Coxiella burnetii en Mycobacterium spp. 
worden de cyclus, overdracht, symptomen bij mens en dier, diagnose en behandeling besproken. Bij 
de parasieten zijn voornamelijk Cryptosporidium spp., pentastomen, Gnathostoma spp. en 
arthropoden van belang. De virussen die besproken worden, zijn allen arthropode-borne. Het gaat met 
name over het Western Equine Encephalitis Virus en het Eastern Equine Encephalitis virus. Ook 
schimmels komen aan bod in dit werk. 

 

Kernwoorden: Behandeling-Diagnose-Preventie-Reptielen-Zoönose 
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2. INLEIDING 

 

2.1. Definitie en algemeen belang van zoönosen 

Een zoönose is volgens de World Health Organisation (WHO) “elke ziekte of infectie die natuurlijk 
overdraagbaar is tussen een vertebraat dier en een mens.”

1
  

Deze ziekten worden meer en meer belangrijk
2
 want zoönosen maken 75 procent uit van de 

opkomende infectieziekten van deze tijd.
3,4

 Waarschijnlijk zijn er meer zoönosen dan nu geweten is 
door verkeerd diagnosticeren en niet rapporteren van dergelijke gevallen.

4
 

Zoönosen kunnen overgedragen worden via een vector, water, voedsel of direct contact met een dier 
dat reservoir is van een pathogeen voor de mens.

5
 Veel van deze ziekten worden overgedragen door 

reptielen.
2,3,6

 Het is namelijk zo dat veel opportunistische pathogenen van deze dieren kunnen 
geclassificeerd worden als opportunistische zoönotische pathogenen.

7
 Isolatie, typering en, bij 

sommige agentia zoals Salmonella, gevoeligheidstesten voor antibiotica van de veroorzakende kiem 
zijn essentieel om het zoönotisch risico in te schatten en de beste behandeling in te stellen.

8
  

De toename van het aantal zoönotische infecties is te wijten aan een stijging van het aantal 
huisdieren

2,4,6
 en dus ook aan een stijging in het aantal als huisdier gehouden reptielen.

2,4,6,9,10,11,12,13
 

Verder is er een verhoogd gevaar op het oplopen van een zoönose door de uitbreiding van de 
wereldbevolking, de klimaatsverandering en globalisering.

2
 Ook het management, de overpopulatie, 

slechte hygiëne, foute afmetingen van het verblijf, een te hoge vochtigheid, slechte water- en 
voedselkwaliteit

6
 zorgen voor een toename van klinische zoönosen bij reptielen in gevangenschap.

8
  

 

2.2. Risicogroepen 

Het risico op het krijgen van een zoönose is niet voor elke bevolkingsgroep gelijk. De gevoelige 
populaties zijn kinderen

4,8,14,15
 en dan vooral kinderen jonger dan vijf jaar

16
 want deze hebben minder 

kennis over het belang van hygiëne,
12

 personen met immunodeficiëntie die zowel het gevolg kan zijn 
van ziekte als van medicatie,

8,14,17
 ouderen

8,14
 en dan vooral mensen ouder dan 65 jaar,

18
 zwangere 

vrouwen, herpetologen, zoo-personeel, dierenartsen
8
 en eigenaars van dieren, die in het verdere 

verloop van de masterproef ‘eigenaars’ worden genoemd.
6,8

 

 

2.3. Preventie 

Preventieve maatregelen kunnen helpen om het risico op ziekte te reduceren, maar elimineren het 
risico niet.

4
 Het ontstaan van klinische symptomen bij een zoönose is namelijk afhankelijk van 

meerdere factoren: de virulentie van het pathogeen agens, de mogelijkheid van het individu om de 
infectie te onderdrukken en omgevingsfactoren.

18
 

In de literatuur worden heel wat preventieve maatregelen aangeraden die ruwweg kunnen ingedeeld 
worden in sanitaire maatregelen, maatregelen omtrent de leefomgeving van het dier, het vermijden 
van direct en indirect contact, aankoop-en verkoopbeleid. Deze worden hierna besproken. 

 

2.3.1. Sanitaire maatregelen 

Hygiëne is een belangrijk onderdeel van de preventie van overdracht van zoönosen. Met name het 
wassen van de handen met zeep

4,8,19
 is een eerste punt om op te letten. Deze handeling zorgt voor 

een significante daling van het aantal virussen, parasieten, bacteriën en schimmels op de handen, 
maar garandeert geen bescherming tegen ziekte. Dit reduceert ook een mogelijke transfer direct of 
indirect naar andere mensen.

4
 

Daarnaast zijn ook het dragen van handschoenen bij het hanteren van reptielen
8,19,20

 en bij het 
reinigen van de huisvesting of het verversen van het water van het dier

7,8
 heel belangrijke 

maatregelen die genomen kunnen worden. Bij bijt- of schaafwonden is het aangeraden deze te 
ontsmetten.

8,21
 

Voor dierenartsen is het dragen van handschoenen, een masker en gezichtsbescherming tijdens 
autopsies een middel om bijvoorbeeld infecties met Mycobacterium species tegen te gaan.

22
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Verder zijn ook het reinigen en desinfecteren van het terrarium en ornamenten van belang.
23

 
Sommige kiemen kunnen gedood worden door gebruik te maken van alcohol of zeep.

11
 Er kan verder 

ook gebruik gemaakt worden van 4-chloor-M-cresol, organische zuren, natriumhypochloride (5% 
oplossing). Cryptosporidium kan behandeld worden met een ammoniumoplossing (5%) gevolgd door 
een droogperiode van drie dagen of door middel van verhitting. Ectoparasieten kunnen bestreden 
worden met fipronil. Bij slangen en hagedissen kan er ook gebruik gemaakt worden van ivermectine in 
plaats van het laatst vernoemde product. Fenol en quaternaire ammonium producten mogen niet 
gebruikt worden in reptielenhuisvestingen. Hoe minder organisch materiaal er aanwezig is en hoe 
langer de contacttijd is van het desinfectans met het oppervlak hoe efficiënter de werking van het 
product. Wel moet erop gewezen worden dat de reptielen niet meer aanwezig mogen zijn in het verblijf 
bij gebruik van chemische desinfectantia.

19
 

 

2.3.2. Leefomgeving van het dier 

Het wordt afgeraden om het terrarium in de slaapkamer van kinderen,
23

 de keuken  of zones waar 
eten wordt gemaakt of gegeten wordt, te plaatsen.

8,14
 Ook het wassen van het dier in de wasbak van 

de keuken
4,14,18,21,24,25

 of in het bad verhogen het risico op het oplopen van een zoönose. Na het 
wassen van het dier is het aan te raden de wasplaats te desinfecteren.

4,14,25
 Dieren loslaten in huis is 

niet aan te raden.
13,14,18,23,24

 Bij 14% van de eigenaars blijkt echter dat het dier ofwel mag rondlopen in 
de keuken ofwel wordt gewassen in de wasbak.

18
 

Andere huisdieren komen best niet in contact met reptielen, hun drinkbak, kooi, feces of voedsel om 
transmissie van pathogenen tegen te gaan.  

Het is best om stress bij de reptielen zo veel mogelijk te reduceren. Immunogesupprimeerde dieren 
zijn namelijk meer vatbaar voor ziekten.

8
 Een slechte huisvesting is dus uit den boze.

20
  

 

2.3.3. Direct contact vermijden 

Contact van reptielen met gevoelige groepen wordt best vermeden.  

Als gevolg hiervan wordt er aangeraden dat gezinnen met kinderen jonger dan één jaar
26

 en 
kinderdagverblijven

14
 geen reptielen houden. Er moet steeds iemand op de kinderen letten zodat ze 

de dieren niet dicht bij hun mond kunnen houden of kussen. Uit een studie van Stull et al. blijkt echter 
dat mensen uit deze leeftijdscategorie bij 40% van de onderzochte groep vaak worden betrokken bij 
het reinigen van het hok en het dier mogen aanraken (78%). De kinderen wassen in 75% van de 
gevallen nadien wel hun handen.  

Voor iedereen wordt het afgeraden te eten, drinken of roken terwijl er een dier vastgehouden wordt.
4
 

 

2.3.4. Indirect contact vermijden 

Ter preventie van overdracht van zoönosen mag er geen contact zijn tussen reptielen of hun excreties 
en voeding dat voor humane consumptie bedoeld is.

11
  

Het reptiel zelf wordt best niet gevoederd met knaagdieren die in contact zijn gekomen met feces van 
andere reptielen.

7
 

 

2.3.5. Aan- en verkoopbeleid 

Als toekomstige eigenaar van een reptiel is het belangrijk om niet onvoorbereid een dier aan te 
schaffen.

20
 

In het algemeen is het belangrijk om bij aankoop de gezondheidsstatus van het dier te controleren 
alvorens het te transporteren naar een nieuw verblijf.

27
 Zo worden slangen, die gevangen werden in 

het wild, best gecontroleerd op aanwezigheid van pentastomen
28

 en andere zoönotische 
endoparasieten zoals Cryptosporidium en ectoparasieten zoals Ophionyssus natricis. Verder wordt er 
ook best onderzoek gedaan naar aanwezigheid bacteriën zoals Salmonella en Mycoplasma.

19
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2.4. Rol van de dierenarts 

 

2.4.1. Dierenarts 

De dierenarts speelt een cruciale rol in het voorkomen van transmissie van zoönosen.
2,19

  

Educatie van mensen en dan specifiek eigenaars, mensen die voedsel bereiden voor grote groepen, 
personen behorende tot de risicogroepen en mensen die werken met reptielen, is een eerste 
belangrijke taak voor de dierenarts. De mensen moeten ingelicht worden over de gevaren van 
reptielen en hun functie als overdragers van zoönosen.

2,4,8,14,19,20,22,26
 Uit een studie van Stull et al. 

blijkt dat er in 55% van de gezinnen met reptielen, personen aanwezig zijn die tot een risicogroep 
behoren (47% met een immunosuppressie, 9% heeft kinderen onder de vijf jaar). Dit toont aan dat 
educatie aangeraden is. Echter, slechts 41% van de eigenaars werd ooit ingelicht over zoönosen en 
de mogelijke preventieve maatregelen om het risico op besmetting te beperken. 

Verder speelt de dierenarts ook nog een rol in de behandeling van deze ziekten bij de reptielen.
2
 

Een andere taak van een dierenarts, als onderzoeker, is om standaardprocedures te ontwikkelen en 
zo zoönosen te voorkomen.

2,4
  

 

2.4.2. Samenwerking arts-dierenarts 

Niet alleen de dierenarts speelt een rol, ook de arts. Samenwerking tussen menselijke en dierlijke 
geneeskunde is nodig om het concept ‘One Health’ mogelijk te maken.

2
 

Uit onderzoek van Souza (2011) is gebleken dat er weinig communicatie is naar mensen met het 
humaan immunodeficientie virus (HIV) of acquired immune deficiency syndrome (AIDS).  

Na studie van Grant et al. (1999) bij 327 dierenartsen (waarvan 7% gespecialiseerd in exotische 
dieren) en 322 artsen vond men dat dierenartsen in hun praktijk vaak zoönosen tegenkomen en er 
meer over communiceren met de eigenaars dan dat dokters dit doen. Een mogelijke reden hiervoor is 
dat artsen zich ongemakkelijk voelen om te spreken over de rol van dieren in de transmissie en 
mogelijke risico’s van een zoönose.  

Artsen vinden wel dat dierenartsen en artsen een even grote, en dierenartsen zelfs een grotere, 
verantwoordelijkheid hebben in verband met communicatie over ziekten die overgedragen worden van 
dier naar mens.  

Uit deze studie blijkt dat de ondervraagde dierenartsen nog nooit extra voorzorgen hebben moeten 
nemen in geval van immunosuppresssieve eigenaars want dit is hen nog nooit overkomen. Verder 
blijkt uit de enquête dat dokters zelden dierenartsen contacteren in verband met zoönosen en 
omgekeerd.  

Een ander opvallend resultaat uit deze studie is dat dierenartsen reptielen inschatten als de dieren 
met het hoogste zoönotisch potentieel. De reptielen gaan vooraf aan de vogel, de kitten, de pup, grote 
huisdieren, de kat en als laatste de hond. De artsen dachten hier echter anders over. Zij zetten de 
reptielen op de vierde plaats in het rijtje van belangrijkste overdrager van zoönotische agentia. De 
reptielen werden voorafgegaan door vogels en katten maar werden aanzien als dieren met een groter 
risico op overdracht dan grote huisdieren en honden.  

De twee meest vernoemde zoönosen waren Toxoplasma gondii en Salmonella spp., waarvan deze 
laatste voornamelijk door dierenartsen werd genoemd, Toxoplosma gondii werd daarentegen meer 
genoemd door humane artsen.  
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3. ZOONOTISCHE AGENTIA 

 

3.1. BACTERIËN 

 

3.1.1. Algemeen 

 

Bacteriën zijn de meest voorkomende zoönotische pathogenen die overgedragen worden door 
reptielen

8
.  

In dit partim van de literatuurstudie worden de volgende bacteriën besproken: Salmonella spp., 
Campylobacter spp., Aeromonas spp., Coxiella burnetii en Mycobacterium spp. Verder worden in de 
literatuur ook nog Edwardsiella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Clostridium piliforme, Yersinia spp., 
Plesiomonas spp., Chlamydophila spp. en Pseudomonas spp. beschreven. 

 

3.1.2. Salmonella spp. 

 

3.1.2.1. Algemeen 

 

Kenmerken van de kiem 

Salmonella is een Gram-negatieve kiem die behoort tot de familie van de Enterobacteriaceae. De 
bacterie is facultatief anaëroob

9,20,29
 en wordt intermitterend uitgescheiden

3,12,16,26,30,31,32
 over een korte 

of een langere periode.
25

 In een studie van Pfleger et al. (2003) werd nooit permanente uitscheiding 
aangetoond. Het is mogelijk dat alle reptielen drager zijn van Salmonella. Bij een negatief 
laboresultaat kan dit te wijten zijn aan deze intermitterende uitscheiding.

14
 Ieder reptiel moet dus 

beschouwd worden als zijnde positief voor Salmonella spp. tot het tegendeel bewezen is.
3,12,19,25

  

De kiem vertoont een goede resistentie in de omgeving.
30

 De natuurlijke habitat van Salmonella 
species is de darm van warmbloedige dieren en talrijke poikilothermen dieren.

12,24
 De bacterie is dus 

een florakiem bij reptielen.
12,13,14,16,20,30,31,33,34,35

 Hierdoor kunnen deze dieren de kiem over een lange 
tijd uitscheiden zonder aanwezigheid van klinische symptomen.

24
 Volgens Hatt et al. (2009) is dit bij 

90% van de reptielen het geval. Het is echter ook mogelijk dat de dieren ziek worden.
12

  

 

Indeling  

Species en subspecies 

Salmonella spp. heeft twee species: Salmonella enterica en Salmonella bongori,
3,9,19,30,35

 die beide 
ziekte kunnen veroorzaken bij de mens.

3
 Van deze twee species komen alle subspecies en serotypen 

voor bij reptielen. Een uitzondering hierop zijn mogelijks de serotypes die zich specifiek hebben 
aangepast aan homeotherme dieren.

19
  

S.enterica is het belangrijkste zoönotisch species.
20,36

 Dit species kan worden onderverdeeld in zes 
subspecies: S.enterica subsp.enterica (subspecies I), S.enterica subsp. salamae (subspecies II), 
S.enterica subsp.arizonae (subspecies III), S.enterica subsp.diarizonae (subspecies IV), S.enterica 
subsp.houtenae (subspecies V) en S.enterica subsp.indica (subspecies V).

9,20,30,35
 Subspecies I wordt 

routinematig geïsoleerd uit stalen genomen bij mensen
9,15,25,33

 en vrijlevende reptielen.
30

 Subspecies II 
en IIIb worden frequent geïsoleerd uit poikilothermen.

9,15,25,33
  

Serotypen 

Serotypering van Salmonella gebeurt op basis van O-antigenen, Vi-antigenen en H-antigenen. Dit zijn 
respectievelijk hittestabiele en somatische antigenen, hittelabiele en kapselantigenen en antigenen 
afkomstig van de flagel.

3,9,20
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Salmonella heeft meer dan tweeduizend serotypen.
3,20,35,36

 Het exacte aantal verschilt van bron tot 
bron.  

Het is kenmerkend bij reptielen dat er een grote diversiteit aan serotypen  aanwezig is binnen één 
dier.

12,16,24,31,32,33
 Dit kan een gevolg zijn van overdracht van verschillende Salmonella spp. binnen een 

huis.
31

 

Serogroepen 

Naast serotypen en species wordt Salmonella spp. ook onderverdeeld in serogroepen. Zo worden 
twee grote categorieën gemaakt: infecties met serogroep B of D en infecties met niet-serogroep B of 
D. In het eerste geval worden deze infecties geassocieerd met internationaal transport of eten van 
onvoldoende doorbakken vlees. Er is een significant groter voorkomen bij jonge mensen, vrouwen en 
gezinnen met een inkomen lager dan $15 000 per jaar. Bij mensen jonger dan 21 jaar worden 
voornamelijk besmet door slangen en hagedissen met uitzondering van groene leguanen. De tweede 
groep infecties wordt voornamelijk geassocieerd met voeding en is dus minder van zoönotisch 
belang.

14
 

Andere indelingen 

De kiem kan ook onder verdeeld worden op basis van fagotypering, antibioticumresistentie, 
plasmideprofielen en biotypering.

20
 

 

3.1.2.2. Voorkomen in een land 

Het voorkomen van bepaalde Salmonella serotypen wordt geassocieerd met specifieke regio’s.
10

 De 
incidentie van reptiel-geassocieerde salmonellose (RAS) in een land is namelijk afhankelijk van import 
van reptielen.

26
  

In België is Salmonella hoogprevalent bij hagedissen. De fenotypische en genotypische 
karakteristieken van deze Salmonella-stammen suggereren dat het mogelijk is klinische infecties te 
veroorzaken bij de mens.

10
 

 

3.1.2.3. Voorkomen bij reptielen 

Het aantal dragers van Salmonella spp. is veel hoger bij reptielen dan bij vogels, amfibieën of 
zoogdieren.

25
 Salmonellose wordt vaak geassocieerd met dieren in gevangenschap,

32
 maar zowel vrij 

levende als gedomesticeerde reptielen zijn reservoir voor de kiem.
12,24,33,36,37

  

Binnen de reptielen zijn de slangen, schildpadden en hagedissen het natuurlijke reservoir voor 
Salmonella.

12,19,24,26
 

De mate waarin de verschillende soorten reptielen besmet zijn is afhankelijk van de geraadpleegde 
bron. Zo zijn volgens Hydeskov et al. (2013) de slangen (62%) het vaakst besmet met de kiem, 
gevolgd door de schildpadden (36%) en hagedissen (15%). Een andere bron meldt eveneens dat 
slangen (24%) het meest besmet zijn, maar op de tweede plaats staan nu de hagedissen (17%), 
gevolgd door schildpadden (3%).

25
 Corrente et al. (2004) vonden dan weer een hoge prevalentie bij 

slangen en kameleons maar een variabele prevalentie bij schildpadden. Volgens de Jong et al. (2005) 
zijn schildpadden de belangrijkste bron van overdracht van reptiel-geassocieerde salmonellose. Nog 
andere bronnen vermelden de schildpad

24
 en de leguaan

21,24
 als belangrijkste reservoirs. Soms werd 

een significant lager percentage Salmonella positieve dieren bij schildpadden in vergelijking met 
slangen en hagedissen gevonden.

12,24
 Dit zou te wijten zijn aan het feit dat schildpadden zich 

voorbereiden op de winterslaap, dan minder eten en op deze manier minder kans hebben om 
Salmonella spp. op te nemen.

30
 

Dieren die leven op het land, worden meer geïnfecteerd dan reptielen die leven in het water,
12,34

 maar 
de kiem kan ook worden geïsoleerd uit feces, cloaca, huid en keel van aquatische reptielen.

26
 Verder 

ziet men een verhoogde (maar niet significante) uitscheiding bij dieren die in een droog terrarium 
leven in vergelijking met reptielen die in een vochtig of aquatisch terrarium leven. Ook reptielen die 
muizen te eten krijgen hebben een significant hoger risico op excretie van Salmonella.

25
  

Er is geen significant verschil in prevalentie van de bacterie tussen mannelijke en vrouwelijke dieren.
10

 

Wel is er een verschil in prevalentie op vlak van leeftijd en oorsprong van het reptiel.  
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Uit een studie van Geue en Löschner blijkt namelijk dat de kiem meer voorkomt bij dieren tussen 
anderhalf en drie jaar (83.3%) dan bij dieren in de leeftijdsklasse van nul tot anderhalf jaar (17.4%).  

Uitgaande van de oorsprong van het dier is vastgesteld dat 39.4% van de zelfgekweekte dieren 
positief zijn voor Salmonella, terwijl dit 60% is voor gekochte dieren. Ook zag men dat, indien het dier 
gekocht was, er een hoger percentage positieve dieren werd gedetecteerd in de groep die afkomstig 
was uit een dierenwinkel in vergelijking met reptielen die gekocht werden bij een kweker. Dit verschil is 
echter niet significant.  

 

3.1.2.4. Voorkomen bij de mens 

Typisch komen de klinische symptomen voor bij mensen behorende tot een van de risicogroepen. Op 
niveau van de volwassenen komt salmonellose meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

29
 Volgens de 

Jong et al.(2005) daarentegen kwam RAS tussen 1996 en 2000 meer voor bij mannen dan bij 
vrouwen. Nu komen de gevallen van RAS ongeveer even veel voor bij mannen als bij vrouwen 
(respectievelijk 53% en 47%).  

Kinderen met een invasieve vorm (septicemie of meningitis) van RAS zijn jonger dan deze met een 
niet-invasieve vorm. Dit zou te wijten zijn aan het feit dat kinderen een lagere inductie van oxidatieve 
burst door neutrofielen hebben, wat normaal gezien zorgt voor afdoding van de kiem. Hierdoor is er 
een groter aantal kiemen aanwezig bij deze groep mensen (figuur 1). 

Kinderen worden op jongere leeftijd geinfecteerd door reptielen indien deze dieren binnenshuis leven 
(voorbeeld leguaan, baardagaam, slang, kameleon of gekko) in vergelijking met reptielen die buiten 
gehuisvest worden (voorbeeld schildpad). Hierbij wordt de scheiding jong-oud gemaakt op eenjarige 
leeftijd (figuur 2).

15
 Volgens de Jong et al. (2005) zijn kinderen die geïnfecteerd worden door 

schildpadden jonger (mediaan 8 jaar) dan patiënten die geïnfecteerd worden door hagedissen of 
slangen (mediaan 17 jaar).(figuur 3 en 4) 

 

 

Figuur 1: De leeftijdsgerelateerde manifestatie van RAS bij kinderen.
15
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Figuur 2: De blootstelling van reptielen bij kinderen met RAS, verdeeld in twee groepen: <1 jaar en ≥1 jaar. Kinderen 
die blootgesteld worden aan schildpadden die buitenshuis gehouden worden zijn ouder (81% ≥1 jaar) dan kinderen die 

blootgesteld worden aan andere reptielen die binnenshuisgehouden worden (‘andere reptielen’: vb. leguanen, 
baardagamen, slangen, kameleons, gekko’s; 80% <1jaar). 

15
 

 

 

Figuur 3: Leeftijd en geslachtsverdeling bij slang/hagedis-geassocieerde salmonellose gevallen (RAS). 
26

  

 

 

Figuur 4: Leeftijd en geslachtsdistributie bij schildpad-geassocieerde salmonellose gevallen (RAS).
 26

 

 

3.1.2.5. Belang van Salmonella spp. in de samenleving 

Salmonellose is één van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen.
24,26

 Er zijn meer mensen en 
dieren besmet dan bij een andere ziekte.

24
 Gevallen van humane salmonellose en reptiel 

geassocieerde salmonellose zijn aan het stijgen.
11,15

 Drie tot vijf procent van de gevallen van humane 
salmonellose zijn geassocieerd met direct of indirect contact met exotische dieren.

25
 Volgens 

Pendersen et al. is 6% van deze gevallen te wijten aan contact met reptielen of amfibieën.  
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De dreiging voor de menselijke gezondheid mag zeker niet worden genegeerd.
26

 In de Verenigde 
Staten zijn er jaarlijks 1,4 miljoen Salmonella-infecties waarvan 400 met dodelijke afloop.

23
  

Wanneer de gevolgen van medische kosten en de verminderde productiviteit in rekening worden 
gebracht is een infectie met Salmonella spp. een heel reëel en onderschat probleem.

24
  

 

3.1.2.6. Salmonella en resistentie 

Er is verhoogde resistentie van de kiem merkbaar. Behandeling wordt zo steeds moeilijker, wat 
gevolgen heeft voor de patiënten.

30
  

Resistentie tegenover nalidixinezuur en sulfisoxazole komt voor bij alle S.enterica subsp.enterica 
Adelaide isolaten.

38
 Uit deze studie van Smith et al. (2012) studie bleek ook dat S.enterica 

subsp.arizonae resistent is aan ampicilline en sulfisoxazole. Drieënveertig van de 88 isolaten 
vertoonden resistentie tegenover sulfisoxazole. 

De resultaten van een onderzoek uitgevoerd door Corrente et al. (2004) zijn zichtbaar in tabel 1. Bij 22 
van de 46 isolaten is er een resistentie vastgesteld voor twee of meerdere antibioticumpreparaten. Er 
worden voornamelijk veel verworven resistentie gevonden tegen colistine sulfaat, streptomycine, 
sulfamethoxazole, tetracyclines, ampicilline en nalidixinezuur. 

Uit een recentere studie, maar met minder meetresultaten, door Giacopello et al. (2012) bleek er bij de 
Tegus (Tuphinambis) honderd procent resistentie te zijn tegen erythromycine, imipenem, cilastine, 
sulfafurazole en sulfamethoxazole. Er was een hoge mate van resistentie tegenover rifampicine, 
doxycycline, oxytetracycline, cefadroxil, tetracycline, cephalotin, ampicilline, cephalexine, piperacilline, 
kanamycine, cefovecin, cefuroxime, amikacine, amoxicilline-clavulaanzuur, difloxacine, neomycine, 
tobramycine, amicilline-sulfbactam, cefotaxime, cefoxitine en enrofloxacine vastgesteld. Voor 
nalidixinezuur, aztreonam, gentamycine, ticarcilline-clavulaanzuur, norfloxacine, ciprofloxacine, 
ceftriaxone, cefoperazone en ceftrazidime werd een lage resistentie gevonden (tabel 2). 

Harker et al. (2011) vonden een Salmonella Typhimurium faagtype 191a dat resistent bleek te zijn 
tegen tetracyclines. 

 

Tabel 1: percentage van Salmonella isolaten van reptielen op basis van hoeveelheid resistentie tegenover 
verschillende antimicrobiële agentia. 

30
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Tabel 2: Aantal Salmonella spp. die resistent zijn aan de geteste antimicrobiële agentia. 
37

  

 

 

3.1.2.7. Overdracht van dier naar dier 

De transmissie van reptiel naar reptiel is mogelijk door horizontale overdracht. 

Hierbij behoort zowel direct
8
 als indirect contact via gecontamineerd voeder

8,12,13,16
 zoals levende 

muizen en andere knaagdieren,
8,13,20

 kippen
8,12

 of rood vlees. Indirecte overdracht door water en stof 
is ook mogelijk.

16
 Verder zorgt feco-oraal contact voor transmissie van Salmonella spp. tussen 

reptielen.  

De kiem kan direct verspreid worden tijdens de paring door cloacaal contact.
12

  

Verder is er niet enkel transmissie mogelijk van reptiel naar reptiel maar ook van reptiel naar hond en 
kat.

8,20
 

Niet alleen het dier kan zorgen voor een verspreiding van Salmonella spp. tussen de reptielen, ook de 
mens kan hierin een rol spelen. Dit is onder andere het geval bij het uitvoeren van handelingen met 
het dier na aanraken van een ander dier zonder ertussen de handen te wassen. Er is een significant 
verschil tussen reptielen die vaak in contact komen met verschillende mensen en dieren die alleen of 
met twee gehuisvest zijn en een vaste verzorger hebben.

32
 Als gevolg hiervan is er een verhoogd 

risico op horizontale transmissie van Salmonella tussen reptielen die gehouden worden bij een 
eigenaar, eenmaal één van de dieren besmet is.

24
 

 

3.1.2.8. Overdracht van dier naar mens 

Reptielen zijn een heel belangrijke bron van overdracht van Salmonella spp.
11,18,24,26,36

 Het 
omgekeerde kan ook gesteld worden: Salmonella is het belangrijkste pathogeen agens dat door 
geïnfecteerde reptielen kan worden overgedragen.

6
 

De overdracht van Salmonella van een reptiel naar de mens kan op een directe manier of een 
indirecte manier gebeuren.

14,23,25,30
 

Direct contact zorgt niet noodzakelijk voor transmissie.
14

 Hetzelfde nauw contact met reptielen als 
huisdier zoals bij honden en katten of het enkel binnenshuis houden van de dieren verhoogt het risico 
op transmissie van de kiem.

26
 Ook bijtwonden zijn een mogelijke vorm van directe overdracht van 

Salmonella spp.
21

  

De kiem kan zich nadien verder verspreiden van mens naar mens via direct contact.
16

 Zo beschrijven 
Mermin et al. (2004) een geval waarbij een patiënt salmonellose heeft opgelopen na het delen van 
een ziekenhuiskamer met een eigenaar van een reptiel. 

Ook indirecte overdracht van de kiem is mogelijk tussen mensen.
14,25,29,30,32

 Deze indirecte transmissie 
kan tot stand komen via orale opname van gecontamineerd voedsel en water

3,36
 en contact met feces 

door een gebrek aan hygiëne.
3,33,36

 Zo zijn er gevallen bekend waar er Salmonella infecties opgelopen 
werden na het eten van voeding dat bereid werd in een besmette omgeving,

3,20,23,26,29
 via besmet 

vleessap en sauzen die ervan gemaakt werden na bereiding van voedsel in een ruimte, 
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gecontamineerd met reptielenfeces
23

 en na het zuigen op stenen uit het terrarium.
14

 Een van de beste 
vehikels van de kiem is slangenvlees.

16
 

Figuur 5 geeft een hypothese van Harker et al. (2011) weer over de mogelijke transmissiewegen van 
Salmonella spp. 

 

 

Figuur 5: Mogelijke transmissiewegen van Salmonella. 
13

 

 

3.1.2.9. Gevolgen voor het dier 

De symptomen bij het reptiel zijn variabel.
9
 Er zijn niet altijd klinische tekenen. Dit is enkel het geval bij 

stress of immunosuppressie.
3,8,9,19,20,25,30,31,33,36

  

Indien er wel symptomen zijn, kunnen deze variëren van anorexie en letargie
36

 tot abcessen
8
 en 

granulomen.
8,19

 Andere tekenen kunnen osteomyelitis, dermatitis,
3,19

 pneumonie
8,9

 en coeloemitis
8
 

zijn. Bij sepsis
3,8,9,19

 kunnen de letsels verspreid worden over verschillende organen en ziet men 
splenomegalie,

9
 salpingitis,

19
 hepatitis, nefritis, oöphoritis, myocarditis of endocarditis ter hoogte van 

de aortaklep. Combinaties zijn ook mogelijk
9
 In het ergste geval treedt er een hypovolemische shock 

op
8
 met eventueel sterfte tot gevolg.

8,9
 

 

3.1.2.10.Gevolgen voor de mens 

Er is slechts een lage infectiedosis nodig om een mens te besmetten met Salmonella spp.
32

 Het risico 
op doorbreken van klinische salmonellose is afhankelijk van de immuniteit van de patiënt enerzijds en 
de prevalentie en pathogeniciteit van het overheersende Salmonella serotype anderzijds. Het 
voorkomen van ziekte wordt onderschat

24,32
 omdat alleen uitbraken worden geregistreerd.

32
  

De symptomen beginnen binnen de 12 tot 72 uur na opname van de kiem en verdwijnen meestal 
binnen de week.

3
 Bij kliniek ziet men koorts,

3,8,9,16,20,23
 diarree

8,9,14,20,23
 die bloederig kan zijn

3,16
 en 

mucus kan bevatten,
16

 misselijkheid,
23

 anorexie,
16

 braken,
8,9,16,20,23

 buikkrampen,
3,8

 gastro-
enteritis,

9,19,25,26
 bloed in de stoelgang

23
 en andere gastrointestinale symptomen.

15,16,23
 Daarnaast kan 

er ook hoofdpijn, spierpijn, rugpijn of gewrichtspijn
23

 optreden. Er kan ook een systemische infectie 
ontstaan

30
 met sepsis,

3,9,14,15,16,26
 die zorgt voor spreiding van de kiem in de bloedbaan, het beenmerg 

en de hersenen.
8
 Dit kan leiden tot meningitis

14,15,26
 en been-en gewrichtsinfecties.

15
 Ook combinaties 

van symptomen zijn mogelijk.
9
 Niet alle symptomen komen altijd samen voor. Zo komt diarree in 40% 

van de gevallen niet voor.
14

 Ook misselijkheid wordt niet altijd waargenomen.
23

 

Salmonellose kan eventueel sterfte tot gevolg hebben.
9,14,15,24,25,26,30,39

 

Sommige mensen genezen van salmonellose maar ontwikkelen het Reiter Syndrome en hebben een 
conjunctivitis, urethritis en arthritis.

3
 

Er zijn ook asymptomatische gevallen beschreven
3,9,15,23

 wat kan leiden tot uitbraken doordat er 
onopgemerkt uitscheiding is van de kiem.

23
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3.1.2.11.Diagnose 

Routine-onderzoek bij het reptiel 

De traditionele detectiemethode (TDM) voor het aantonen van Salmonella spp. bestaat uit cultuur op 
selectieve media

30,35
 en karakterisatie van de specifieke kolonies via biochemische en serologische 

testen.
12,35

  

Cultuur van feces is dus een methode om Salmonella te identificeren.
3,12,13,14,24

 Om een goed besluit te 
kunnen nemen is het noodzakelijk om verschillende dieren uit een groep over een hele week te 
bemonsteren omwille van de intermitterende uitscheiding. Het staal bestaat uit een cloacaswab of 
feces.

10,19,30,33
 Grotere hoeveelheden fecesmateriaal maken de kans op terugvinden van de kiem niet 

groter. Bij te kleine hoeveelheden aan feces kan men een verrijkingsstap toevoegen om toch een 
goed resultaat te bekomen. Het is belangrijk om de cloacaswab te bewaren bij 4°C voor maximum 
twee tot zes weken. Nadat dit tot een goed einde is gebracht, wordt de identificatie aan de hand van 
morfologie en biochemie bepaald. Deze biochemische identificatie bestaat uit het bepalen van 
glucosefermentatie, zwavelreductie, aanwezigheid van lysine decarboxylatie en afwezigheid van 
lactosefermentatie en ureaseproductie.

30
 

De kiem kan ook aangetoond worden op basis van letsels, die gevonden worden tijdens een 
autopsie.

12
 Bij histopathologie ziet men veranderingen in het gastro-intestinale stelsel, de lever, nieren 

en longen. Het gaat voornamelijk over acute letsels zoals coagulatienecrose met inflammatiereacties 
en vasculaire thrombosen. Er kunnen ook chronische letsels aanwezig zijn. De veranderingen ter 
hoogte van het gastro-intestinale stelsel zijn afhankelijk van de ernst van de infectie en kunnen 
katarrhaal, fibrineus tot difteroïd-necrotiserend zijn. Bij systemische salmonellose vindt men letsels 
gaande van purulente, geisoleerde abcessen tot granulomateuze pneumonie, necrotiserende 
splenitis, myocarditis en myocarddystrofie. De geslachtsorganen, pancreas, ogen, gewrichten, tong, 
cloaca en huid zijn enkel betrokken in geïsoleerde gevallen.

39
 

Plasmide profielanalyses en multiplex polymerase chain reactions (mPCR) kunnen ook uitgevoerd 
worden. Deze laatste methode duurt twee dagen, is betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken. Er is 
een significant hogere detectie van Salmonella dan bij de TDM. Daarnaast is er een hogere 
sensitiviteit. Door deze eigenschappen is de mPCR ideaal voor snelle screening van een groot aantal 
stalen en kan dus bijvoorbeeld voor importcontroles gebruikt worden. 

Verder wordt het uitvoeren van een antibiogram aangeraden.
35

  

 

Routine onderzoek bij de mens 

Ook bij de mens is cultuur van de feces een mogelijke routine detectiemethode.
3
 

 

Uitgebreid onderzoek 

Het serotyperen van de kiem kan op basis van O-antigenen,
12

 O- en H-antigenen
24

 waarbij nog eens 
een onderscheid gemaakt kan worden in H1-en H2-antigenen

33
 en O-, H-, en Vi-antigenen. Dit laatste 

gebeurt aan de hand van een Kauffman-White schema.
9
 

Seroconversie en serologie zijn volgens Pasmans et al.(2008) echter geen goede detectietechnieken 
voor het aantonen van salmonellose bij reptielen doordat Salmonella voor deze dieren een florakiem 
is. 

Lysogenisatie door fagen of fagotypering kan enkel bij Salmonella Typhi, Salmonella Typhimurium, 
Salmonella Dublin, Salmonella Enteritidis, Salmonella Heidelberg en Salmonella Schottmuelleri. 
Identificatie van deze fagotypen kan belangrijk zijn in epidemiologische studies.

9
 

 

3.1.2.12.Behandeling 

Behandeling bij reptielen is niet aangewezen
36

 omdat het resistentie bevordert
9,20,30

 en de darm 
Salmonella-vrij krijgen moeilijk is.

19,30
 Er wordt dus aangeraden om enkel antibiotica te geven indien er 

klinische symptomen zijn.
9
 Het toedienen van deze geneesmiddelen geeft een vals gevoel van 

veiligheid. Het is namelijk beter om preventieve maatregelen toe te passen.
19
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Het heeft geen zin om het dier te doden bij een positieve diagnose voor salmonellose. Beter is om de 
verantwoordelijke verzorger in te lichten over het zoönotisch potentieel van de kiem.

9
 

Bij de mens wordt er bij bijtwonden van leguanen best antibioticum gebruikt indien er kans is op 
infectie. Deze dieren hebben immers een zeer sterke associatie met Salmonella spp.

21
 Behandeling 

met antibiotica
3
 waaronder enrofloxacine, is beschreven bij de mens.

9
 Een antibiogram aanleggen is 

ook mogelijk en aan te raden.
35

 

 

3.1.3. Campylobacter spp 

 

3.1.3.1. Algemeen 

Campylobacter is een Gram-negatieve kiem.
40

 Het is genus van enterische bacteriën dat bestaat uit 
verschillende species waaronder C.jejuni en C. fetus.

22,40
 Dit laatste species kan worden 

onderverdeeld in verschillende subspecies zoals C. fetus subsp. fetus en C. fetus subsp. 
venerealis.

40,41
 

Vroeger dacht men dat de species die voorkomen bij de mens verschillend zijn van deze die 
voorkomen bij reptielen. In 2004 is er voor het eerst een C. fetus van reptiel-origine geïsoleerd bij de 
mens. Dit species kreeg de naam: Campylobacter fetus subsp. testudinum subsp. nov.

41
 

 

3.1.3.2. Voorkomen bij reptielen 

Campylobacter werd gerapporteerd bij schildpadden (Terrapene bauri),
22,41

 de westelijke 
haakneusslang (Heterodon nasicus) en de gevlekte blauwtongskink (Tiliqua nigrolutea). 

De prevalentie van Campylobacter fetus subsp. testudinum subsp. nov. is het hoogst (12%) bij 
schildpadden.

41
 

 

3.1.3.3. Overdracht van het reptiel naar de mens 

De overdracht van de kiem naar de mens kan na het eten van onvoldoende gekookt reptielenvlees. Er 
is ook besmetting mogelijk via contact met feces van besmette reptielen of contact met een 
gecontamineerde omgeving,

41,42
 een geïnfecteerd dier of persoon.

42
 

Bij besmettingen met Campylobacter fetus subsp. testudinum subsp. nov. is er een associatie met het 
eten van Aziatische maaltijden, waar vaak schildpad in verwerkt zit.

41
 In de studie van Patrick et al. 

(2013) is er slechts één geval beschreven van besmetting na contact met een reptiel dat diarree 
vertoonde. 

 

3.1.3.4. Gevolgen voor de mens 

De negen gerapporteerde gevallen van besmettingen met Campylobacter fetus subsp. testudinum 
subsp. nov. zijn allen bij mannen van Aziatische afkomst. Het gaat voornamelijk over ouderen 
(mediaan van 73 jaar) met een onderliggende ziekte zoals leukemie, hepatitis B, leverkanker, astma, 
lymfoma, hypertensie, hartaandoeningen of diabetes. De klinische symptomen variëren heel sterk. Ze 
kunnen gaan van koorts, hoesten, maagpijn

41,43
 diarree, bloederige feces, rillingen, stijfheid tot 

longoedeem, pleurale effusie, duizeligheid, spraak-en motorische problemen en cellulitis ter hoogte 
van het been.

41
 

 

3.1.3.5. Gevolgen voor het reptiel 

De infectie verloopt waarschijnlijk meestal subklinisch, er is wel uitscheiding van de kiem mogelijk.
22

 

Bij een schildpad (Stigmochelys pardalis) is er anorexie en apathie beschreven na infectie met C. 
fetus.

40
 De Heterodon nasicus daarentegen vertoonde gewichtsverlies en ongevormde feces.

41
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3.1.3.6. Diagnose bij de mens 

Bij de mens kan de diagnose gesteld worden door middel van isolatie op bloedagar,
42

 na staalname 
van feces,

41,42,44
 bloed, pleuraal vocht, een hematoom en gal.

41
 Er worden grijze, platte, onregelmatige 

kolonies gevonden.
42

 Daarnaast zijn ook biochemische testen en PCR mogelijk.
42,44

 Bij de 
biochemische testen is de kiem katalase positief, oxidase positief en produceert waterstofsulfide. De 
kiem kan hippuraat niet hydrolyseren.

42,43
 Een antibiogram aanleggen is aangewezen.

44
 

Karakterisatie van de kiem kan door middel van 16S rDNA sequentie bepaling,
40,41

 maar ook door 
matrix-assited laser desorption/ionization.

40
 

 

3.1.3.7. Behandeling bij de mens 

Macroliden zoals erythromycine en azithromycine en een fluoroquinolone, ciprofloxacine, zijn 
werkzaam tegenover Campylobacter. Er is verworven resistentie van de reptiel-geassocieerde C.fetus 
ten opzichte van verschillende antibiotica waargenomen.

44
 Tu et al. (2004) vonden een resistentie 

tegenover nalidixinezuur en cephalotin. 

Cephalosporines kunnen gebruikt worden voor de behandeling van Campylobacter fetus subsp. 
testudinum subsp. nov.

41
 

 

3.1.3.8. Behandeling van het reptiel 

Als antibioticum is enrofloxacine beschreven.
40 

 

3.1.3.9. Belang van campylobacteriose in de maatschappij 

Campylobacter en Salmonella zijn wereldwijd de twee meest voorkomende bacteriële zoönosen. 
Beide zijn dus zeer belangrijk voor de volksgezondheid. Campylobacter is de meest voorkomende 
oorzaak van acute bacteriële gastroenteritis is de Europese Unie.

42
 

Het exact aantal gevallen van campylobacteriose is niet gekend. Er wordt vermoed dat de kiem onder 
gediagnosticeerd en onder gerapporteerd is.

41
 

De kiem is wijd verspreid in de darmen van wilde en gedomesticeerde dieren waardoor de omgeving 
en waterbronnen sterk gecontamineerd kunnen zijn.

42
 

Volgens Marin et al. (2013) zijn vrijlevende reptielen geen reservoir voor Campylobacter, waardoor 
deze schildpadden geen risico zouden vormen voor humane campylobacteriose. Er is wel meer 
onderzoek nodig om dit te bevestigen. 

 

3.1.4. Aeromonas spp. 

 

3.1.4.1. Algemeen 

Aeromonas spp. is een Gram-negatieve,
8,22,45,46

 niet-sporevormende, facultatief anaërobe,
45

 
fermentatieve en oxidase positieve kiem.

22
 Daarnaast is de bacterie beta-hemolytisch op bloedagar.

45
. 

Aeromonas bevindt zich overal in de omgeving
8,46

 en kan overleven in water en in de bodem.
45

 Meren 
en vijvers zijn vaak besmet, net zoals vissen, amfibieën en aquatische reptielen.

22
 Het is een 

opportunistische pathogeen voor mens en dier. De kiem kan dus ook uit dieren zonder klinische 
symptomen worden geïsoleerd.

8,22,46
 

 

3.1.4.2. Voorkomen bij reptielen 

Aeromonas spp. komt voor bij de Boa constrictor
45

 en andere slangen, maar ook bij hagedissen
45,46

 en 
schildpadden.

46
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3.1.4.3. Overdracht van dier naar mens 

De overdracht kan gebeuren via direct contact met het dier
8,45

 zoals tijdens het uitvoeren van een 
autopsie. De transmissie kan in dit laatste geval zelfs doorgaan bij het uitvoeren van de autopsie 
volgens het protocol van good veterinary practice, met andere woorden bij het dragen van 
handschoenen en niet eten, drinken of roken tijdens de lijkschouwing.

45
 Dit is bijvoorbeeld het geval 

na beten van Ophionyssus natricis (zie lager), een mijt die vaak voorkomt en als vector dient voor 
deze bacterie.

47
 Aeromonas kan ook direct worden overgedragen via bijt-en krabwonden.

22,46
 

De transmissie kan ook via de indirecte weg verlopen, namelijk via contact met feces, opname van 
voeding die in contact is gekomen met feces, door inhalatie

8,46
 of door het krijgen van geïnfecteerd 

water in een open wonde.
22

 

 

3.1.4.4. Gevolgen voor het dier 

Bij de reptielen wordt er bij infectie met Aeromonas eerst een progressieve ulceratieve stomatitis 
gezien, ook wel ‘Mouth-rot disease’ genoemd.

8,45
 Later wordt het spijsverteringsstelsel aangetast

8,45,46
 

met cloacitis
8,46

 en diarree.
8
 Daarna wordt er een pneumoniebeeld gezien

8,45,46
 met respiratoire 

infecties,
8,46

 gevolgd door sepsis en ten slotte sterfte.
8,45,46

 Verder kan er ook dermatitis voorkomen
8,46

 
bij slangen en hagedissen

46
 en oorontsteking

8,46
 bij schildpadden.

46
 Abcessen kunnen ook een deel 

zijn van het symptomenbeeld.
8,46

 

Het ziekteproces verloopt sneller bij kleinere en jongere slangen, maar is chronischer bij oudere 
dieren.

45
 

 

3.1.4.5. Gevolgen voor de mens 

Aeromonas spp. veroorzaakt verschillende pathologieën
46 

waaronder sepsis
45,46

 en acute endocarditis. 
Ook acute gastroenteritis met acute, waterige, muceuze diarree zonder bloed, met erge buikkrampen, 
misselijkheid, braken, rillen en lage koorts kan veroorzaakt worden door deze kiem.

45
 

 

3.1.4.6. Diagnose  

Aeromonas kan aangetoond worden bij het reptiel aan de hand van cultuur van een staalname uit de 
mond, bloed, lever of long. Daarnaast zijn er op autopsie ulceraties op de oropharynx en het gastro-
intestinale stelsel te vinden. Er kan ook een pneumoniebeeld aanwezig zijn. Microscopisch onderzoek 
van de ulcers en van de long kan ook helpen bij het stellen van een correcte diagnose bij reptielen.

45
 

Bij de mens wordt ook gebruik gemaakt van cultuur van feces om de kiem aan te tonen. Dit gebeurt 
het best op een ampicilline bloedagar of op een cefsulodin-Igarsan-novobi-ocin agar. Verder kan er 
ook nog een biotypering uitgevoerd worden. Moleculaire fingerprinting en virulentiefactor analyse zijn 
ook mogelijkheden, maar worden minder routinematig uitgevoerd.

48
 

 

3.1.4.7. Behandeling 

De beste resultaten worden behaald met gentamicine en amikacine, maar toch is er nog veel 
therapiefalen. Er is resistentie tegen ampicilline, amoxycilline-clavulaanzuur, cefotaxime, 
chloramfenicol, nitrofurantoine, tetracycline, enrofloxacine, sulfisoxazole en trimetoprim.

46
 Volgens 

Davis et al. (1978) is sulfamethoxazole-trimetoprim ook een goede behandeling. 

Bij de mens zijn fluoroquinolones effectief. Er wordt resistentie gezien tegen beta-lactam antibiotica.
48
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3.1.5. Coxiella burnetii 

 

3.1.5.1. Algemeen 

Coxiella burnetii is het etiologisch agens van Q-koorts.
8,22,49,50

 Het is een Gram-negatieve,
49,50

 obligaat 
intracellulaire

49,51
 proteobacterie. Deze kiem kan lange tijd overleven in stof, aarde en 

oppervlaktewater. Het kan zich over grote afstand verspreiden.
50

  

 

3.1.5.2. Voorkomen bij reptielen 

C.burnetii komt voor bij schildpadden en slangen,
8,22,52

 meer bepaald waterslangen (Natrix natrix), 
ratelslangen (Ptyas korros), cobra’s (Naja naja) en pythons (Python molurus)

52
 en verder ook nog bij 

hagedissen.
8,22

 

 

3.1.5.3. Besmetting van reptielen en overdracht naar de mens 

Schildpadden en waterslangen kunnen besmet worden door het baden in een visvijver nabij een 
melkveebedrijf dat besmet is met Q-koorts. Daarnaast kan er ook een infectie voorkomen na opname 
van kleine knaagdieren en insecten.

52
 Verder spelen teken een belangrijke rol in overdracht van 

C.burnetii.
22,50

 De tekenspecies die voorkomen bij reptielen zijn Hyalomma aegypticum,
50,53

 Argas 
transversus, Haemaphysalis, Ixodes ricinus en andere Ixodes spp.,

53
 maar meer dan veertig 

tekensoorten kunnen de kiem overdragen.
50

  

Binnen deze tekenpopulaties is er een hogere prevalentie van C.burnetii bij oudere invertebraten dan 
bij de jongere. Dit komt mogelijks door co-feeding. Kruiscontaminatie tussen teken is ook mogelijk. 
Verder kan de kiem bij teken zowel horizontaal, via speeksel, als verticaal, namelijk een transovariële 
transmissie, overgedragen worden. Daarnaast is er een mogelijke transmissie naar de mens via deze 
invertebraat, maar er is slechts een klein aantal teken die de ziekte effectief overdragen aan reptielen 
of zoogdieren.

50
 

De exacte transmissieroute tussen teek en eindgastheer is niet goed onderzocht.
50

  

 

3.1.5.4. Rol van het reptiel 

C.burnetii komt zelden voor bij reptielen,
49

 maar deze dieren kunnen dienen als reservoir
22

 en 
tussengastheer voor het agens. Ze kunnen dus een belangrijke rol spelen in het handhaven van deze 
infectieziekte.

8
 

 

3.1.5.5. Gevolgen voor de mens 

De aard van de symptomen bij de mens na infectie met C.burnetii is onder andere afhankelijk van het 
geslacht. Er komt vaker kliniek voor bij mannen dan bij vrouwen. Dit is vermoedelijk te wijten aan 
productie van andere geslachtshormonen. Naast het geslacht is ook de leeftijd van belang. De ziekte 
komt zelden voor bij jonge kinderen, maar meer bij mensen ouder dan 15 jaar. Tenslotte zijn de 
symptomen ook afhankelijk van de immuniteit van de persoon. Bij immunosuppressie treden ergere 
symptomen of eerder chronische infecties op zoals endocarditis en pneumonie. 

Meestal verloopt een infectie met C.burnetii asymptomatisch. Indien dit niet het geval is kan men de 
symptomen indelen in acute, chronische en gecombineerde (zowel acuut als chronisch) ziekte.  

Acuut wordt er griepachtig syndroom gezien.
49

 Hierbij komen koorts,
49,51

 zweten, gewrichtspijn en 
spierpijn, hoesten, dat soms productief kan zijn

49
 en pneumonie voor. Deze pneumonie is vaak mild, 

maar kan evolueren naar het acuut respiratory distress syndrome. Daarnaast zijn granulomateuze 
hepatitis

49,51
 en meningoencephalitis

51
 mogelijke klinische symptomen. Deze zijn zelflimiterend, maar 

toch is behandeling noodzakelijk om evolutie naar de chronische vorm tegen te gaan.
49

 

Deze chronische vorm komt voornamelijk voor bij zwangere vrouwen, immunodeficiënten, mensen 
met hartklepafwijkingen en personen met vaatafwijkingen.

49
 De meest voorkomende vorm van 
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chronische Q-koorts is endocarditis, ook vasculaire infecties zijn vaak voorkomend. In zeldzame 
gevallen wordt er osteomyelitis,

49,51
 granulomateuze hepatitis, chronische pulmonaire infecties

49
 en 

infectie van prothesen gezien.
51

 Na genezing kan het post-Q-koorts chronisch 
vermoeidheidssyndroom voorkomen.

49,54
 Hierbij zijn vermoeidheid, lage koorts, spierpijn en 

gewrichtspijn de voorkomende klachten.
54

 

Bij de combinatie van chronische en acute vorm wordt er hepatosplenomegalie en hepatitis gezien. 

Zwangere vrouwen ondergaan een opflakkering van infectie, die kan leiden tot premature geboorte, 
een laag geboortegewicht en abortus. Bij chronische infecties met C.burnetii zijn wederkerende 
miskramen mogelijk.

49
 

 

3.1.5.6. Diagnose bij de mens 

Aan de hand van klinische symptomen kan een vermoedelijke diagnose gesteld worden.
49

 

Antilichaamdetectie door middel van IFA (immunofluoresce antibody assay) is de meest gebruikte 
diagnostische test voor het bevestigen van C.burnetii infecties omwille van de hoge sensitiviteit en 
specificiteit van deze methode. Hierbij wordt er een detectie uitgevoerd naar fase I en fase II 
antilichamen

49,51
 na seriepassages op eieren of celculturen.

51
 Bij een blijvende verhoging van fase I 

antilichamen, is dit indicatief voor chronische Coxiella besmettingen. Fase II antilichamen daarentegen 
zijn aanwezig bij acute infecties.

49,51
 Typisch pieken de antilichamen na twee maanden. Soms kan 

immunoglobuline G (IgG) verhoogd blijven.
49

 Bij een acute infectie wordt er een IgG titer groter of 
gelijk aan 200 en een IgM titer groter of gelijk aan 50 voor fase II antilichamen gezien. Bij een 
chronische infectie daarentegen zijn de fase I antilichamen groter of gelijk aan 800.

51
 De 

referentiewaarden zijn echter laboafhankelijk. Indien er kliniek aanwezig is en de PCR positief is, maar 
de antilichamen laag of afwezig zijn, kan dit wijzen op een vroege diagnose.

49
 

Aangezien Q-koorts endocarditis chronisch is, moet er maar één staal genomen worden in plaats van 
gepaarde sera.

49
 Antilichamen worden ook teruggevonden in lever en melk.

52
 

Ter bevestiging van de diagnose is een echografie mogelijk. Hierbij wordt hetzelfde beeld gezien als 
bij acute bacteriële endocarditis. Ook PCR kan gebruikt worden voor bevestiging, maar ook als een 
vroege detectiemethode.

49
  

Figuur 6 toont het diagnostisch plan volgens Hartzell et al. (2008). 

 

 

Figuur 6: Strategie voor diagnose van Q-koorts. IE = infectieuze endocarditis; TEE = transoesophagale 
echocardiografie, TTE = transthoracale echografie. 

 ©2007 door de Infectious Diseases Society of America. 
49
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Verder zijn ook complement fixatie, enzym immunoassay en celcultuursystemen op bloed, beenmerg, 
aspiraten, nieren en placenta’s mogelijk.

51
 Volgens Hartzell. et al. (2008) kunnen Giemsa-kleuringen 

van uitstrijkjes of ingevroren weefselpreparaten ook handig zijn. Op histologie ziet men 
donutgranulomen en fibrineringen. Deze zijn indicatief, maar niet specifiek. Isolatie is moeilijk uit te 
voeren want er is een laboratorium met bioveiligheidsniveau drie nodig. Bij bloedcultuur is er een 
negatief resultaat.

49
 

 

3.1.5.7. Aantonen van de C.burnetii in teken 

Het aantonen van de kiem kan bij teken door gebruik te maken van PCR. Dit wordt enkel gebruikt om 
aan te tonen dat de teek de oorzaak is van de besmetting.

50
 

 

3.1.5.8. Diagnose van C.burnetii bij het reptiel 

Antistoffen tegenover C.burnetii kunnen worden aangetoond door middel van een agglutinatietest op 
serum. Verder kan de kiem ook aangetoond worden in de milt en de lever.

52
 

 

3.1.5.9. Behandeling bij de mens 

De behandeling van C. burnetii is afhankelijk van de symptomen die vertoond worden door de patiënt.  

Bij acute vormen is doxycycline de voorkeursbehandeling. Dit product wordt best niet gebruikt bij 
zwangere vrouwen, kinderen jonger dan acht jaar en mensen die allergisch zijn aan dit product. 
Verder zijn clarithromycine, roxithromycine en fluoroquinolones effectief. Dit laatste product kan goed 
penetreren in het cerebrospinaal vocht, waardoor een werking tegen meningoencephalitis mogelijk is. 
Erythromycine daarentegen is niet betrouwbaar. 

Chronische gevallen kunnen chirurgisch behandeld worden bij hartklepletsels of hartfalen. Indien er 
endocarditis aanwezig is, wordt er bij een monotherapie van tetracycline of doxycycline een mortaliteit 
van meer dan 50% waargenomen. Bij een combinatietherapie van doxycycline met 
hydroxychloroquinolone of met fluoroquinolone of met rimfampin is de mortaliteit 5%. De laatste 
combinatie is minder efficiënt want er kan interactie ontstaan tussen beide stoffen. De mogelijke 
farmaca geven wel bijwerkingen, zo zorgt doxycycline voor fotosensibilisatie en wordt er bij gebruik 
van hydroxychloroquinolone een oftalmologisch onderzoek om de 12 maanden aangeraden. Tijdens 
de behandeling is een monitoring noodzakelijk. Iedere drie maanden wordt de hoeveelheid IgA en IgG 
gecontroleerd tot deze minder is dan 1/200. 

Bij vasculaire aandoeningen wordt er chirurgie uitgevoerd. Dit houdt in dat aneurismen gerepareerd 
worden. Doxycycline en hydrochloroquinolone is ook hier een mogelijke combinatietherapie. Bij de 
osteoarticulaire vorm wordt eveneens deze combinatie van antibiotica aangeraden. Deze therapie kan 
eventueel aangevuld worden met rifampin. Ook chirurgisch debridement is een optie. 

Zwangere vrouwen mogen niet behandeld worden met fluoroquinolones, doxycyline en 
chloroquinolones want deze zijn toxisch voor het ongeboren kind. Bij deze patiënten wordt cotrimazole 
(= trimetoprim + sulfamethoxazole) aangeraden. Dit product is niet curatief, maar het vermindert wel 
de kans op spontane abortus, intrauterine sterfte van de foetus, verminderde intrauterine groei, 
vroeggeboorte en oligohydramnios. Na de geboorte van het kind kan er behandeld worden zoals 
hoger vermeld.

49
 

Bij aanwezigheid van het post-Q-koorts vermoeidheidssyndroom kan minocycline als behandeling 
ingesteld worden.

54
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3.1.6. Mycobacterium spp. 

 

3.1.6.1. Algemeen 

Mycobacterium spp. is een Gram-positieve, aërobe,
19

 zuurvaste bacterie.
19,22

 De kiem is ubiquitair 
voorkomend.

19
 Het belang voor reptielen is vermoedelijk groter dan eerst gedacht want deze dieren 

zijn ectotherm. Ze kunnen een lagere lichaamstemperatuur hebben, maar ook een hogere, wat beter 
is voor bacteriële groei.

55
 Deze dieren hebben echter een natuurlijke resistentie tegen de kiem, 

waardoor ziekte bij reptielen weinig beschreven is.
8
  

 

Indeling 

Mycobacterium kan opgedeeld worden in twee groepen: Mycobacterium complex en atypische 
mycobacteria. De meest voorkomende vorm bij reptielen is ‘mycobacteria verschillend van M. 
tuberculosis complex’ (MOTT).

19
 Voornamelijk atypische vormen zoals Mycobacterium chelonae, zijn 

van zoönotisch belang. De meeste behoren tot de Runyon Group IV, zijn resistent aan bepaalde 
antibiotica

8,55
 en komen voor in water, stof en in de bodem. 

Deze kiem wordt ook opgedeeld in Runyon groepen. Runyon Group I bestaat uit Mycobacterium 
kansasii en Mycobacterium marinum. Mycobacterium haemophilum behoort tot Runyon Group III, 
Mycobacterium chelonae en Mycobacterium fortuitum vormen groep IV. Iedere groep geeft z’n eigen 
specifieke symptomen.

8
 

 

3.1.6.2. Voorkomen bij reptielen 

Mycobacterium spp. komt voor bij  hagedissen
8,19

 zoals Varanus semirenex, Uromastix,
3
 

Chlamydosaurus kingi en Pogona vitticeps.
3,8

 De kiem kan ook voorkomen bij slangen
8,19

 zoals de Boa 
constrictor,

3
 maar ook bij schildpadden.

3,8,19
 

 

3.1.6.3. Vookomen bij de mens 

Voornamelijk immunosuppressieven zijn gepredisponeerd.
19

 

 

3.1.6.4. Besmettingswegen 

Een infectie met Mycobacterium spp. komt voornamelijk voor bij reptielen die in het water leven. Op 
deze manier is er namelijk geen direct contact nodig met een ander dier.

20
 

Een mens kan besmet worden na inname van gecontamineerd voeder,
3,19,20

 na inhalatie van de 
kiem

3,22
 of via de huid.

19
 Deze laatst genoemde manier kan voorkomen bij een wonde,

3
 krabletsels in 

de huid bij het hanteren van het dier of bij het schoonmaken van de kooi. Ook via bijtletsels kan de 
kiem overgedragen worden.

22
 

 

3.1.6.5. Gevolgen voor reptielen 

Mycobacterium infecties verlopen over het algemeen chronisch.
22

 Er worden voornamelijk letsels aan 
het respiratoir stelsel en de huid gezien.

3
 Dit zijn onder andere ulceraties ter hoogte van de huid,

8
 niet 

helende huidletsels
19,20

 en een afschilfering van de oppervlakkige keratinelaag. In dit laatste geval ziet 
men microscopisch oppervlakkige tot transmurale necrotiserende epidermitis met heterofielen en 
macrofagen.

56
 Er kunnen ook ulcera ontstaan ter hoogte van de mondmucosa.

8
 Verder kunnen er ook 

gastro-intestinale symptomen aanwezig zijn,
3
 meer bepaald mild oedeem ter hoogte van de 

submucosa van de oesophagus, maag en dunne darm.
56

 Bij een hematogene infectie bereikt 
Mycobacterium ook nog de lever, milt, nier, het hart, been, de gonaden, het zenuwstelsel en 
gewrichten.

8
 Daar kunnen granulomen ontstaan.

8,19,55
 Klinisch ziet men anorexie, letargie

19
 en 

chronisch vermageren.
20

 Sterfte kan ook voorkomen.
55
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3.1.6.6. Gevolgen voor de mens 

Net zoals bij de reptielen zijn er ademhalingssymptomen en symptomen ter hoogte van de huid
3
 

bijvoorbeeld erythemateuze huidletsels
20

 en cutane en subcutane nodules.
22

 In ergere gevallen wordt 
er osteomyelitis en sepsis

20
 gezien. Ook granulomen kunnen voorkomen.

19
 

 

3.1.6.7. Diagnose 

De kiem kan bij reptielen routinematig aangetoond worden aan de hand van een Ziehl-Neelsen 
kleuring

19,55
 op huidafkrabsels of weefselbiopsieën.

19
 Deze methode heeft echter een lage 

gevoeligheid.
19,55

 Ook de Fite’s methode heeft een lage gevoeligheid.
55

 Bacteriële cultuur heeft een 
hoge gevoeligheid maar het nadeel is dat het zeer lang duurt en dat er speciale kweekmedia nodig 
zijn.

19,55
 Daarenboven wil een positief resultaat niet steeds zeggen dat het veroorzakend agens 

gevonden is, aangezien Mycobacterium ubiquitair voorkomt.
19

 

Auramine fluorescentie test heeft een hogere gevoeligheid.
55

 Doordat deze methode eenvoudig is, 
wordt ze vaak gebruikt als screeningstest. Bij deze kleuring wordt gebruik gemaakt van xylene en 
arachideolie, wat een deparaffiniserende oplossing is. Na verschillende wasstappen en een 
ontkleuring met 0.5% zuur-alcohol en het plaatsen in een fluorescentie medium kan het preparaat 
bekeken worden onder de fluorescentiemicroscoop. Hierbij zijn de tubercelbacillen wit fluorescerend, 
de achtergrond is zwart.

57
 

PCR heeft de hoogste gevoeligheid. Deze sensitiviteit is ook hoger dan bij de zuurvaste kleuring.
19,55,58

 
PCR kan worden uitgevoerd met een primer voor het 16S ribosomaal RNA gen.

19,55
  

Bij een levend dier kunnen granulomen gezien worden tijdens een endoscopie van de lage 
luchtwegen.

55
 Op autopsie zijn de granulomen ook te vinden.

19,55
 Deze zijn zichtbaar als grijswitte 

nodules die in vele organen en de subcutis te vinden zijn. De granulomen zijn niet verkalkt zoals bij 
zoogdieren.

19
  

Bij histologisch onderzoek van de letsels, die gekleurd worden met een Hematoxyline Eosine (HE) 
kleuring, vindt men een pyogranulomateuze inflammatie, wat een lage gevoeligheid heeft voor het 
aantonen van Mycobacterium spp. Typisch worden er meerkernige reuzencellen gezien bij dit 
onderzoek.

19,55
 

Deze kiem wordt vaak ondergediagnostiseerd door financiële beperkingen van de eigenaar of een 
gelimiteerde kennis van diagnostische mogelijkheden door de dierenarts.

55
 

Naast de hoger vermelde methoden zoals PCR kan bij mensen de kiem aangetoond worden aan de 
hand van cultuur. Een snellere methode is het gebruik van de BACTEC. Hierbij wordt de 
koolstofdioxideproductie van de kiem gemeten.

59
 

 

3.1.6.8. Behandeling 

Een goede behandeling voor mycobacteriose is niet gekend.
36,55

 Johnson-Delaney (2006) raadt 
behandeling zelfs af wegens het zoönotisch potentieel van de kiem. Het is belangrijker volgens deze 
auteur om de omgeving van het dier te optimaliseren en zo de uitscheiding te beperken. 

Behandeling bij mensen is zeer langdurig en afhankelijk van de symptomen en het type 
Mycobacterium besmetting dat er aanwezig is. De gebruikte medicatie is onder andere isoniazid, 
rifampin, ethambutol, streptomycine, cefoxetin en amikacine.

59
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3.2. PARASIETEN 

 

Parasitaire infecties bij reptielen komen veel voor. Bij een lijkschouwing van dieren uit de Detroit Zoo 
werden bij 50% parasieten teruggevonden. In 12% van de gevallen was de infectie de 
doodsoorzaak.

19
 

 

3.2.1. Cryptosporidium spp. 

 

3.2.1.1. Algemeen 

 

De parasiet 

Cryptosporidium is een veel voorkomende endoparasiet bij reptielen.
19

 De parasiet is een protozoa,
22

 
behoort tot de Apicomplexa

60
 en wordt intermitterend uitgescheiden.

19
 Oöcysten zijn zeer resistent aan 

behandeling van omgeving en water, wat hun verspreiding bevordert. Daarnaast is er slechts een lage 
infectiedosis nodig om besmetting te veroorzaken.

61
 

Indeling  

Er zijn negen species beschreven bij reptielen.
19

 De twee meest voorkomende zijn C.serpentis en 
C.saurophilum.

19,61
 Het eerste species komt voornamelijk voor bij slangen

19
 in de maag,

61
 terwijl 

C.saurophilum voornamelijk bij hagedissen voorkomt
19

 in de maag en de dunne darm.
61

  

Het belangrijkste zoönotisch species is Cryptosporidium parvum, wat overgedragen wordt door vee,
61

 
maar ondanks het feit dat er dominant antroponotische en zoönotische species zijn, wordt er 
gesuggereerd dat alle Cryptosporidium genotypes potentieel gevaarlijk zijn voor de mens.

60
 De 

parasiet is namelijk niet diersoortspecifiek. Ook deze species kunnen dus voorkomen bij reptielen.
22

 

Verder kan Cryptosporidium ook geklassificeerd worden aan de hand van gastheerkeuze, 
kruisbesmetting, morfologie, plaats, infectie en moleculaire taxonomie methoden.

61
  

 

3.2.1.2. Voorkomen bij reptielen 

Cryptosporidium komt voor bij slangen, schildpadden en hagedissen
19,60,62

 waaronder de gekko,
62

 de 
kameleon

19,62
 en de baardagaam.

19
 

De species die voorkomen bij schildpadden kunnen hoogpathogeen zijn voor de slang.
60

 

 

3.2.1.3. Voorkomen bij niet-reptielen en overdracht van de parasiet 

Naast reptielen zijn ook zoogdieren, vogels en vissen gastheer voor Cryptosporidium.
61

 De parasiet 
kan overgedragen worden van mens naar mens, van dier naar mens, van mens naar dier en van dier 
naar dier. De transmissie verloopt indirect via water en via voedsel. Ook feco-oraal kan de kiem 
overgedragen worden.

60,61
  

 

3.2.1.4. Gevolgen reptielen 

Bij reptielen is cryptosporidiose geen zelflimiterende aandoening bij immunocompetenten. Vaak is de 
ziekte chronisch met soms een lethaal verloop. 

Andere mogelijke symptomen zijn gastrische hyperplasie met persisterende of periodische 
postprandiale regurgitatie van voedsel

19,62
 en chronisch aanhoudende enteritis zonder dat de maag 

erbij betrokken is.
19

 Daarnaast is ook erge gastritis, diarree
60

 en wegkwijning mogelijk.
62
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3.2.1.5. Gevolgen voor vee 

Bij het vee uit cryptosporidiosis zich als neonatale diarree.
61

 

 

3.2.1.6. Gevolgen voor de mens 

De symptomen zijn chronisch proliferatief bij immunosuppressieven,
60

 bij immunocompetenten is de 
aandoening zelflimiterend.

19,63
 Er kan een aantasting zijn van het maagdarmstelsel

60
 met diarree tot 

gevolg.
60,61

  

 

3.2.1.7. Diagnose  

De stalen die genomen moeten worden om de parasiet aan te tonen bij slangen zijn maagspoelsels. 
Dit kan tot drie dagen na het voederen.

19
 Ook fecesstalen zijn mogelijk,

19,60
 maar door de 

intermitterende uitscheiding van de kiem is een herhaald onderzoek noodzakelijk. 

Als diagnostische middelen kunnen verschillende kleuringen gebruikt worden: Carbol-fuchsine 
kleuring

19
 en de Ziehl-Neelsen kleuring.

60
 De eerste kleuring kan uitgevoerd worden met of zonder 

meting van de concentratie aan oöcysten. Bij subklinische infecties is de hoeveelheid oöcysten, 
uitgescheiden door het dier, lager dan bij een klinische infectie. 

Naast de kleuringen zijn ook immunologische technieken mogelijk om Cryptosporidium op te sporen. 
Mogelijkheden zijn de immunofluorescence antibody test en de ProSpecT Cryptosporidium Microplate 
Assay, dit is een coproantigen ELISA of immunoassay. Deze laatste maakt gebruik van monoclonale 
antistoffen. Samen met een directe oöcystemethode is dit de beste test om de kiem aan te tonen want 
de ProSpecT Cryptosporidium Microplate Assay identificeert het Cryptosporidium Specifiek Antigen 
(CSA), wat enkel geproduceerd wordt door vermenigvuldigende kiemen. Het wordt niet altijd 
geproduceerd bij uitscheiding van oöcysten. Bij het vinden van oöcysten moet er namelijk rekening 
mee gehouden worden dat deze in de feces kunnen terecht zijn gekomen door voedseldieren van het 
reptiel. Een bijkomend nadeel is dat er veel vals negatieve resultaten zijn.

19
 

Ook PCR is een mogelijkheid om de parasiet aan te tonen,
60,62

 net als gastroscopische biopsiename 
bij slangen. Het voordeel van deze laatste methode is dat het eenvoudig is en slechts een half uurtje 
duurt alvoor de parasiet aangetoond is. Een nadeel is wel dat er anesthesie vereist wordt.

62
 

Bij de mens kan Cryptosporidium aangetoond worden aan de hand van fecesonderzoek. Zoals bij de 
reptielen is een Ziehl-Neelsen kleuring mogelijk. De gemodificeerde Kinyoun behoort ook tot de 
mogelijkheden. Fluorescentie met kleuring van de antilichamen kan enkel gebeuren na verhoging van 
de concentratie. Het nadeel van deze kleuring is dat er een fluorescentiemicroscoop nodig is. Een 
fluorochroomkleuring is mogelijk, maar complex. Verder kunnen de antigenen ook aangetoond worden 
met een ELISA. PCR behoort ook tot de diagnostische mogelijkheden, maar enkel de RT-PCR zegt 
iets over de levensvatbaarheid van de parasiet. Ook in situ hybridisatie is een methode waarbij men 
de parasiet kan aantonen.  

Na alle mogelijkheden opgesomd te hebben kan besloten worden dat de moleculaire technieken zeer 
goed zijn voor onderzoek naar de taxonomie en epidemiologie. Het microscopisch onderzoek en de 
immunobiologische assays zullen echter nooit verdwijnen want deze zijn beter voor de 
routinediagnostiek.

63
 

 

3.2.1.8. Behandeling 

Aangetaste reptielen kunnen behandeld worden met hyperimmuun rundercolostrum.
62

 Deze 
behandeling bestrijdt de klinische tekenen van cryptosporidiose en houdt tijdelijk de 
oöcystenuitscheiding in de omgeving tegen. Het elimineert echter de kiem niet uit het reptiel.

19,62
 Ook 

halofuginone, spiramycine, metronidazole, nitrazoxanide of azithromycine zijn niet werkzaam. 
Paromomycine doet de klinische symptomen verdwijnen en de fecesonderzoeken zijn tijdens de 
behandeling negatief. Echter, bij het stoppen van de behandeling verschijnen de symptomen opnieuw 
en worden testen op feces weer positief. Ook dit product is dus niet effectief.  
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Omwille van het risico op verspreiding in een populatie reptielen, worden de aangetaste dieren vaak 
geëuthanaseerd. Nadien is het aan te raden om de omgeving te desinfecteren met 10% ammoniak, 
om verdere besmetting tegen te gaan.

62
 

Om een behandeling in te stellen bij de mens wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
immunosupressieven en immunocompetenten. Bij patiënten met HIV of AIDS wordt er verbetering 
waargenomen bij het instellen van de anti-retrovirale therapie. Hierdoor verhogen namelijk de CD4+ 
lymfocyten en dus ook de afweer tegenover infecties.  

Bij immunocompetenten daarentegen is de aandoening, zoals hoger vermeld, zelflimiterend. Het is bij 
deze patiënten dan ook voldoende om een symptomatische, ondersteunende therapie met 
vochttoediening uit te voeren. Beter is echter om aan preventie te doen.

63 

 

3.2.2. Pentastomen 

 

3.2.2.1. Algemeen 

 

De parasiet 

Pentastomen worden ook wel tongwormen genoemd vanwege hun tongvormig uitzicht.
22

 Het zijn 
geringde, ongesegmenteerde,

64
 hematofage

28,64
 endoparasieten. De parasiet komt voornamelijk voor 

in de tropen en subtropen.
64

 Een ziekte veroorzaakt door pentastomen wordt ook wel pentastomiasis, 
linguatuliasis of linguatulosis, porocephalosis of porocephaliasis genoemd.

22
  

 

Fylum, families en ordes 

De parasiet behoort tot het fylum van de Pentastomida.20,22,65,66 Dit fylum bestaat uit zeven 
families en twee ordes: Porocephalida en Cephalobaenida.

66
 Bijna alle pentastomen zijn enkel 

parasieten van reptielen met uitzondering van de species behorende tot de Linguatula en Reighardia 
sternae. De eerste groep heeft carnivore zoogdieren als eindgastheer, terwijl zeemeeuwen en sterns 
de eindgastheren zijn voor de tweede groep.

22
 

 

Genera en species 

Er zijn negen genera geïdentificeerd bij slangen, drie bij hagedissen, vier bij krokodillen en twee bij 
schildpadden.

7
  

De zoönotische genera zijn Armillifer, Porocephalus en Linguatula,
28,64,67

 meer bepaald A.armillatus, 
A.moniliformis, A.grandis, L.serrata en P.cortali.

64
 Volgens Yao et al. (2008) kunnen Leiperia 

cincinnalis, Raillietiella hemidactyli, P.taiwana en A.agkistrodentis ook mensen infecteren.  

Van deze species zorgen A.armillatus en L.serrata voor bijna alle infecties bij mensen.
64,66

  

De meest voorkomende genera bij reptielen zijn Raillietiella, Porocephalus, Kiricephalus, Armillifer en 
Sebekia.

68
 

 

3.2.2.2. Voorkomen bij reptielen 

Pentastomiasis komt voor bij grote gifslangen en wurgslangen
7,28,66,68

 waaronder de python (Python 
regius, Python seba),

28,68
 en Crotalidae,

28
 maar ook bij hagedissen

7,28,66,68
 en schildpadden,

7,20,28
 en 

dan voornamelijk de visetende schildpadden.
28

 Het gaat vooral over in het wild gevangen,
28

 
geïmporteerde en daarna verkochte reptielen.

20
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3.2.2.3. Cyclus  

Volwassen Porocephalidae leven in het respiratoir stelsel van reptielen,
64,66

 volwassen Linguatulidae 
daarentegen leven in de neusholte van zoogdieren.

66
 

Normale tussengastheren zijn knaagdieren.
36,66,67

 Slangen,
66,67

 herbivoren,
36

 carnivoren en primaten 
zijn accidentele tussengastheren.

22,66
  

In sommige gevallen wordt de tussengastheer overgeslagen. In dat geval ontwikkelen de larven zich 
niet tot adult bij de eindgastheer.66  

 

3.2.2.4. Overdracht 

Een reptiel kan zich besmetten na het eten van een tussengastheer met encysterende larven
22,65,68

 en 
L3 larven. De larven boren zich doorheen de darmwand en migreren naar de longen, trachea en 
nasale holte van de eindgastheer, waar de pentastomen volwassen worden.

22
  

De mens kan besmet worden door het drinken van water, gecontamineerd met slangenfeces,
7,22,28,65

 
met speeksel van slangen waar eieren in zitten

7,22,65
 of met sputum van besmette dieren.

65
  

Ook via de voeding kan de parasiet opgenomen worden
7,20,22,28,64,65

 onder andere door het eten van 
onvoldoende gekookt slangenvlees.

7,22,28,64,65
  

Verder is manipuleren van een besmet dier
7,22,20,64,65

 of een gecontamineerd ornament
20

 ook een 
mogelijke weg van overdracht , zeker indien de handeling gevolgd wordt door contact met de 
mond.

7,22
  

Opname van stof en vegetatie dat besmet is met eieren is tevens een mogelijke transmissieweg.
65

  

Rechtstreeks contact met sputum
20

 en feces
20,28,64

 is ook een vorm van overdracht. 

 

3.2.2.5. Gevolgen voor het reptiel 

De tongworm veroorzaakt geen weefselreactie bij de eindgastheer.
66

 Pentastomiasis verloopt dus 
voornamelijk asymptomatisch.

28
 

Ayinmode et al.(2010) bespreken een geval van klinische pentastomiasis bij de koningspython waarbij 
braken, anorexie, letargie, rusteloosheid, dyspnee en zwakte voorkomen. Het dier stierf door 
chronische irritatie van het longweefsel of stress bij aankoop met als gevolg een bacteriële infectie die 
geëvolueerd is tot een septicemie. Ter hoogte van het ademhalingsstelsel was een trachea-occlusie 
aanwezig. Er werd ook destructie en vermindering van het longweefsel vastgesteld. Verder zag men 
hypersecretie van mucus, met blokkage en perforatie van de longen. 

 

3.2.2.6. Gevolgen voor tussengastheren verschillend van de mens 

Bij knaagdieren, de natuurlijke tussengastheer, is er weefselreactie aanwezig, maar deze is over het 
algemeen mild.

66
 

Bij de hond werd door Brookins et al. (2009) een geval beschreven van pentastomen in de testis. 
Deze organen zijn indicatoren voor detectie van de parasiet. 

 

3.2.2.7. Gevolgen voor de mens 

Pentastomiasis kan asymptomatisch verlopen.
22,64,66,67

 De penetratie doorheen de darm van L1, de 
migratie en encystering in de weefsels verloopt bij de mens namelijk zonder kliniek.

64,66
 De meeste 

larven ontwikkelen zich bij de mens ook niet volledig, maar sterven na een paar jaar.
64

  

Bij aanwezigheid van symptomen is er sprake van een viscerale en een nasofaryngeale vorm.  

De viscerale vorm komt meestal voor ter hoogte van de lever gevolgd door darmtractus, mesenterium 
of peritoneum, myocard en het epicard. Er is een weefselreactie ter hoogte van het gastro-intestinaal 
stelsel.

66
 De symptomen die dan kunnen optreden zijn diarree en koliek. Dit laatste wordt vaak 
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gemist.
28,64

 Verder ziet men ook koorts, braken, sterk vermageren met zwelling van de buik, zichtbare 
variceuze venen in de buikwand, hepatosplenomegalie, peritonitis, nefritis, meningitis, intestinale 
obstructies, adhesies en anemie. Bij aantasting van het pericard en myocard krijgt men respectievelijk 
pericarditis

64,66
 en myocarditis.

64
 Ook een septicemie is mogelijk.

28,66
 Soms is er sprake van 

galgangobstructie of kunnen de pentastomen aanwezig zijn in het oog met iritis, subluxatie van de 
lens, secundair glaucoom, conjunctivitis, invasie van de lacrimale karunkels en een conjunctivale 
massa door chronische irritatie. Dermatitis en perifere eosinophilia zijn mogelijk.

66,69
  

De nasofaryngeale vorm is gekarakteriseerd door ongemak in de nasofarynx en keel, samen met 
paroxysmaal hoesten, niezen, dysfagie en braken.

66
 Verder is er ook pijn aan de borst.

28,66
 Daarnaast 

worden pneumonie en gecollabeerde longen beschreven in de literatuur.
66,69

 Ook 
overgevoeligheidsreacties tegenover pentastomen kunnen leiden tot dyspnee of fatale asfyxie.

65,66
  

Deze parasiet kan sterfte veroorzaken.
64

 

Vaak worden er secundaire infecties met schimmels en bacteriën vastgesteld.
28

 Er is ook een vaag 
verband met het ontstaan van tumoren.

66
  

 

3.2.2.8. Diagnose 

De stalen die kunnen genomen worden om pentastomen aan te tonen bij het reptiel zijn sputum,
20

 
nasale secreties of secreties bekomen door een bronchoalveolaire lavage.

28
 Ook feces kunnen 

gebruikt worden.
7,20,22

 Dit laatste staal worden best twee maal genomen om kans op vals negatieve 
resultaten tegen te gaan.

22
 

Eieren van pentastomen kunnen aangetoond worden door middel van flotatie op de verzamelde 
mest.

28,68
 De parasiet zelf kan met behulp van microscopie gevonden worden in de vooraf vermelde 

stalen.
28

 

Ook immunofluorescentie, geldiffusie, immunoelectroforese of ELISA zijn mogelijkheden. Moleculaire 
methoden behoren ook tot de mogelijkheden.

66
 

Ook via medische beeldvorming kan pentastomiasis aangetoond worden. Dit is onder andere mogelijk 
door endoscopie. Uiteraard moet de grootte van het dier dit toelaten.

28
 Op radiografie

7,22,28,66
 van de 

thorax
28 

of het abdomen
66

 ziet men C-vormige radio-opake structuren.
22

 Bij het uitvoeren van een 
echografie wordt er hepatomegalie, ascites en lymfadenectasie vastgesteld. Op Computer Tomografie 
(CT) beelden worden er nodules, en hydrops in de buikholte gezien. Nieren en milt zijn normaal.  

Bloedonderzoek kan ook helpen bij het stellen van de diagnose. Bij aanwezigheid van pentastomen 
wordt een verhoogd aantal witte bloedcellen, neutrofielen, eosinofielen, erythrocyten sedimentatie, 
globuline en immunoglobuline E gezien. Er is een beeld van anemie. De lever- en nierfuncties, 
antistreptolysine O antistof, thyroidhormoon en bloedcultuur zijn normaal.

64
 

Een meer invasieve diagnostische techniek is de exploratieve laparatomie.
64,66

 Bij het uitvoeren van 
deze chirurgie wordt troebel, geel vocht teruggevonden in de buik. Er zijn miliaire nodules op het 
omentum majus, de lever en de dunne darm aanwezig.

64
 

Bij sterfte van de patiënt kan een autopsie uitsluitsel geven. Hierbij kunnen de wormen aangetoond 
worden.

28,65,66,68
 Op basis van de morfologie worden ze geïdentificeerd. Pentastomen zijn namelijk 

witachtig en hebben een gesegmenteerd lichaam.
28

 Er zijn ringen
28,65

 en twee paar cephale haken 
aanwezig. Vrouwtjes zijn tussen de 48-71mm groot en hebben 35-50 ringen, mannetjes daarentegen 
zijn slechts 26-35mm groot en hebben 31-36 ringen.

28
 De eieren zijn dikwandig met een embryo dat 

rudimentaire ledematen heeft. Verder wordt bij autopsie een vrij normale body conditie score 
vastgesteld en de mucosae zijn lichtbleek ter hoogte van de mond en conjunctiva. Op plaatsen waar 
parasieten aanwezig zijn, wordt een muco-hemorragisch exsudaat gevonden.

65
 

Bij histopathologisch onderzoek worden de typische kenmerken voor larven van pentastomen 
aangetoond.

64,66
 Op een HE kleuring zijn openingen in de cuticula zichtbaar, zelfs bij gedegenereerde 

larven. Bij een Movat pentachrome kleuring zijn de verschillende structuren het best zichtbaar. Ook 
een zuurvaste kleuring is mogelijk. Hierbij kunnen L.serrata larven onderscheiden worden van 
A.armillatus larven.

66
 

Andere afwijkingen die zichbaar zijn bij histologisch onderzoek zijn: pulmonaire congestie, oedeem, 
bloeding, aanwezigheid van grote aantallen alveolaire macrofagen beladen met haemosiderine, 
glomerulaire degeneratie, vasculaire degeneratie van de niertubuli, aanwezigheid van rozige 
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afgietsels in het tubulair lumen van de nier en coagulatienecrose in de lever geassocieerd met 
gecalcificeerde segmenten van arthropode parasieten. Dit laatste wijst op migratie van de larven 
doorheen de lever.

65
 

Bij de mens kan de parasiet aangetoond worden aan de hand van radiografische opnamen.
70

 Ook CT, 
MRI en echo zijn bruikbaar om pentastomiasis te bevestigen. Daarnaast kan bloedonderzoek gebruikt 
worden. Daarbij wordt een verhoging van het aantal eosinofielen en IgE gezien.

70
 

 

3.2.2.9. Behandeling 

Bij de behandeling van reptielen met pentastomiasis zijn vochttherapie, voedingsondersteuning en 
controle over de lichaamstemperatuur belangrijk.

28
 Er is geen behandeling nodig indien de dieren 

asymptomatisch drager zijn van de parasiet.
66

 

Mediacamenteus kan gebruik gemaakt worden van doethylcarbamazine, praziquantel, levamizole, 
thiabendazole, ivermectine, fenbendazole, avermectines, diflubendazole en lufenuron.

28
 

Intracoelomaal aanbrengen van levamisole hydrochloride is ook mogelijk.
7,22

 Antihistaminica en 
corticosteroïden kunnen gebruikt worden om overgevoeligheidsreacties tegen te gaan.

66
 De 

chemotherapeutica zijn niet aangewezen vanwege de massieve allergische reactie door de gastheer 
op dode parasieten.

28
 

Er bestaat geen succesvolle therapie tegen larven. Antihelmintica zouden minder effectief zijn door de 
extra-intestinale localisatie van deze stadia.

7,22
 

Bij slangen en hagedissen wordt ivermectine soms gecombineerd met corticosteroïden en chirurgie.
66

 
Hierbij wordt een chirurgische excisie, via laparatomie, uitgevoerd van vrije en encysterende 
larven.

22,66
 Verder kan de parasiet ook manueel verwijderd worden

36
 via endoscopie

28,36,66
 ter hoogte 

van de ogen, de keel en de neusholte.
66

  

Euthanasie van het reptiel moet worden overwogen vanwege het zoönotisch potentieel.
22

 

Specifiek voor de mens is de werking van ivermectines niet goed gekend en moet verder onderzocht 
worden. Dit geldt eveneens voor diethylcarbamizine.

66
 Volgens Yao et al. (2008) en Wang et al. (2013) 

is mebendazole een mogelijke therapie. Ook praziquantel zou helpen. 

Bij asymptomatische humane patiënten is het, net zoals bij de reptielen, niet nodig om een 
behandeling in te stellen. Er is namelijk na twee jaar een spontane degeneratie van de aanwezige 
pentastomen.

70
 

 

3.2.3. Gnathostoma spp. 

 

3.2.3.1. Algemeen 

Gnathostoma is een nematode, behorend tot de orde van de Spirurida.  

Er worden twaalf species onderscheiden. G.spinigerum, G. hispidum, G.doloresi en G.nipponicum zijn 
van belang voor humane infecties.

71
 De meest voorkomende infecties met Gnathostoma bij de mens 

worden veroorzaakt door Gnathostoma spinigerum.
72

 De parasiet komt voornamelijk voor in Japan en 
Thailand.

73
 

 

3.2.3.2. Rol van reptielen 

Slangen zijn de belangrijkste reservoirgastheer van deze parasiet.
74

 In een studie van Ishiwata et al. 
(1997) was 35% van de slangen besmet met Gnathostoma. Opvallend was dat slangen die kikkers 
eten minder frequent besmet zijn dan slangen die kleine zoogdieren opnemen. 
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3.2.3.3. Overdracht van dier naar dier 

Bij opname van de Crustaceae, de eerste tussengastheer,
72,73,74

 door een slang ontwikkelt de L3 larve 
zich in de spier. Na rauwe opname van de tweede tussengastheer ontwikkelt de parasiet zich in de 
maagwand van de eindgastheer. Daar zal de parasiet eieren leggen en deze komen in de feces 
terecht. Zo wordt het water gecontamineerd. Crustaceae nemen deze eieren dan op en er vindt een 
ontwikkeling plaats tot L2 larven. Zo is de cyclus volledig. 

De eindgastheer is meestal een hond of een kat, maar ook andere dieren zoals tijgers en
72,73

 
luipaarden. Zelfs visetende zoogdieren 

73
 zoals otters 

72
 en mensen 

75
 werden reeds geïdentificeerd 

als eindgastheren.  

Vogels, palingen, vissen, kikkers en reptielen zoals slangen zijn vaak tweede tussengastheren.
72

 

 

3.2.3.4. Overdracht naar de mens 

Gnathostomiasis is een voedselgerelateerde ziekte.
76

 Een mens kan besmet worden met 
Gnathostoma spp. na opname van rauwe of onvoldoende gekookte reptielen, vissen

72,73,75,77
 of kip.

73,77
  

Ook baden of werken in water dat gecontamineerd is met larven of geïnfesteerde eenoogkreeftjes zijn 
een mogelijke transmissiebron. Het drinken van dergelijk water zorgt ook voor besmetting van de 
mens.  

Verder is er penetratie doorheen de huid mogelijk.
73

  

 

3.2.3.5. Gevolgen voor het reptiel 

Bij slangen worden ulceratieve, granulomateuze letsels
74

 of tumorachtige gezwellen in de maag 
aangetroffen.

73
 

 

3.2.3.6. Gevolgen voor de mens 

Gnathostomiasis komt voornamelijk voor bij mensen die reizen naar het verre oosten. Er is een 
predispositie voor vrouwen omdat zij het meest bezig zijn met het bereiden van eten en waarschijnlijk 
op deze manier besmet worden.  

De parasiet wordt niet volwassen bij de mens.
72

 Daardoor zijn de symptomen meestal niet ernstig, 
tenzij er een migratie plaatsvindt in de long, het oog, het gastro-intestinaal stelsel, het centraal 
zenuwstelsel,

75,77
 de urogenitale tractus, het oor,

75
 de huid of subcutane weefsels.

72
 

De eerste 24 tot 48 uur na opname worden voornamelijk niet-specifieke symptomen gezien zoals zich 
algemeen slecht voelen, koorts, urticaria, anorexie, braken, diarree, maagpijn, eosinophilia in de darm 
door penetratie van de larven,

72
 nausea

72,77
 en duizeligheid.

77
 

Drie tot vier weken na opname worden er eerder symptomen gezien die het gevolg zijn van de 
migratie. Er wordt dan pijnlijkheid en pruritus vastgesteld.  

Daarnaast zijn er ook symptomen door de subcutane migratie, dit noemt men ook wel cutane 
gnathostomiasis of cutane larvae migrans.

73,74
 Hierbij is er een zwelling van de huid en subcutane 

weefsels zichtbaar ter hoogte van de bovenste ledematen, romp, nek, schouders en andere delen van 
het lichaam.

73
  

Migratie doorheen het oog wordt ook oculaire larvae migrans genoemd en is typisch unilateraal bij 
G.spinigerum. Er wordt dan een unilaterale vermindering van het zicht en pigment op het endotheel en 
voorste lenskapsel gezien. In het beginstadium is de iris normaal, maar deze wordt na een tijdje 
wazig. Soms is er een levende worm zichtbaar in het oog. Ook ooglidoedeem, conjunctivale chemosis, 
hyphema en blindheid worden beschreven.  

De larven kunnen, zoals hoger vermeld, ook dieper penetreren en orgaanaandoeningen 
veroorzaken.

72
 In principe kan de Gnathostoma spp. in elk deel van het lichaam migreren. Immature 

larven worden voornamelijk teruggevonden in de luchtwegen, het oor, het oog en de urineblaas.
73

 De 
migratie doorheen de organen wordt ook viscerale gnathostomiasis genoemd.  
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Eosinofiele myoencephalitis is ook een mogelijk symptoom.
75

 

Gnathostomiasis kan tien tot twaalf jaar persisteren. Daarbij ziet men buikpijn, nausea, hoesten, 
borstpijn, haemoptysis, pleurale effusie, pneumothorax, hematurie, haematospermia, balantitis, 
cervicitis, vaginale bloedingen, pijn aan het oog, iritis, glaucoom, uveitis, littekens op de retina, 
eosinofiele meningitis, subarachnoïdale bloeding, lacrymatie, fotofobie, pruritus, urticaria, paralyse en 
sterfte.

72,73
 

 

3.2.3.7. Diagnose 

Aan de hand van de anamnese, namelijk een verhaal over eten van rauw vlees
73,77,78

 of een historie 
van een reis naar een zone waar de ziekte endemisch is, kan helpen in het stellen van de diagnose. 

Verder zijn ook de klinische symptomen indicatief voor de aandoening.
73,78

 Op klinisch onderzoek 
kunnen de larven aangetoond worden in het oog.

72
 

Bij het uitvoeren van een bloedonderzoek vindt men een hypochrome, microcytaire anemie met een 
laag hemoglobine gehalte en een normaal aantal rode bloedcellen. De witte bloedcellen kunnen 
verhoogd of normaal zijn. Er is een eosinofilie aanwezig.

77,78
 

Verder is ook serologisch onderzoek mogelijk zoals ELISA.
72,73,77

 Deze test toont het anti 
G.spinigerum immunoglobuline G aan. Ook immunoblot assay is mogelijk. Dit toont de specifieke 2K-
kDa band aan. 

Op histologie van een subcutane nodule, gekleurd met Hematoxyline Eosine, kunnen de larven 
aangetoond worden.

73
 

Daarnaast zijn ook huidtesten die het antigen van L3 larven aantonen
73,77,78

 mogelijk door een 
intradermale injectie met het somatische antigen AL3 van G.spinigerum.

73,78
 

Ook beeldvorming kan gnathostomiasis aantonen en dan voornamelijk Magnetic Resonance Imaging 
(MRI).

73
 

De beste diagnostische methode is de combinatie van het klinisch beeld, de haematologische 
resulaten en immunologische testen.

77
 

 

3.2.3.8. Behandeling 

De behandeling bij mensen kan enerzijds via medicatie en anderzijds via chirurgie.  

De medicamenteuze behandeling kan bestaan uit ivermectine
73,78

 of albendazole. Dit laatst vermelde 
geneesmiddel zorgt voor uitwaartse migratie van wormen. Het product wordt goed getolereerd door 
het lichaam, wel kan er een abnormale leverwerking aanwezig zijn.

72,73,77,78
 Diethylcarbamazin, 

metronidazole, praziquantel, thiabendazole
73,77

 en quinine geven geen resultaat.
77

 Er is verder 
onderzoek nodig.

78
 

Chirurgisch kunnen de larven verwijderd worden uit het subcutane weefsel of het oog.
72,75

 

 

3.2.4. Arthropoden 

 

3.2.4.1. Arthropoden in het algemeen 

Arthropoden zijn niet zo belangrijk als directe zoönose,
22

 maar wel als vector voor overdracht van 
zoönotische ziekten.

7,20,22,79
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Tabel 3 naar Johnson-Delaney (1996) : ‘Arthropoden van reptielen met een zoönotische significantie in Europa’ 
aangevuld met andere bronnen 

 

Parasiet Gastheer Ziekte bij de mens Bron 

Haemaphysalis 
punctata 

Hagedissen en de 
Europese adder (Vipera 
berus) 

Siberian Tick typhus (7) 
(79) 

Haemaphysalis 
concinna 

Verschillende species Russian spring-summer encephalitis virus + 
Siberian Tick typhus 

(7) 
(79) 

Ixodes ricinus Hagedissen Irritatie, paralyse van de beet, tick borne 
encephalitis, Lyme disease, Boutonneuse 
fever 

(7) 

Neotrombicula 
autumnalis 

Verschillende slangen, 
hagedissen 

Dermatitis  (7) 

Aedes spp. Verschillende species Western Equine Encephalitis Virus (7) 

Culex spp. Verschillende species Western Equine Encephalitis Virus (7) 

Ornithodoros turicata Terrapene spp., 
Gopherus polyphemus, 
Crotalus spp. 

Heropkomende koorts, Borreliose, 
spirochetosis, Leptospira pomona 

(7) 

Ixodes pacificus Thamnophis spp. 
Sceloporus spp. 

Irritatie, trauma door de beet, vector van 
Francisella tularensis, Lyme disease 

(7) 

Eutrombicula 
alfreddugesi, 
Trombicula irritans 

Terrapene spp. 
Masticophis spp. 
Heterodon spp. 
Lampropeltis spp. 
Thamnophis spp. 

Dermatitis (7) 

Eutrombicula 
splendens 

Verschillende slangen, 
hagedissen  

Dermatitis  (7) 

Ophionyssus natricis Verschillende slangen, 
hagedissen  

Dermatitis (a) 
Aeromonas hydrophila (b) 

(a) (7) 
(b) (19)  

Aponomma exornatum Varanus sp. Hepatozoön, Erlichia (79) 

Aponomma latum Python regius Hepatozoön, Erlichia (79) 

 

3.2.4.2. Ophlonyssus natricis  

Ophionyssus natricis is de slangenmijt en bijt af en toe mensen. Het is de meest voorkomende 
ectoparasiet bij reptielen in gevangenschap. 

De mijten kunnen zich voortbewegen met een snelheid van 1,5-1,8 meter per uur en zijn op deze 
manier in staat om ieder terrarium in dezelfde ruimte binnen één dag te besmetten. De cyclus van 
O.natricis bestaat uit vijf stages. 

Bij de mens veroorzaken de beten van de mijt papulaire vesiculo-bulleuze letsels van de huid. Er is 
eveneens een overdracht mogelijk van Aeromonas hydrophila, wat op zich ook een zoönose is (zie 
hoger). 

Reptielen hebben enkel symptomen bij erge besmetting. De dieren vertonen dan irritatie, anorexie, 
huidlesies, anemie en kunnen sterven. Verder is er ook mogelijkheid tot overdracht van Inclusion Body 
Disease (IBD).

19
 

 

3.2.4.3. Diagnose van ectoparasieten 

Tijdens het klinisch onderzoek is het belangrijk om goed te kijken onder de oksels, nabij de oren en in 
de liesstreek om geen ectoparasieten te missen. Daarnaast kan er ook kleefband op de huid worden 
gebracht en bekeken worden onder de microscoop, om zo milde infecties aan te tonen.

19
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3.3. SCHIMMELS 

 

3.3.1. Algemeen 

Schimmelinfecties komen bij 0.4 tot 4% van de reptielen voor.
80

 Fungi zijn wijd verspreid in de 
omgeving. Ze kunnen parasitair, saprofytisch of mutualitisch zijn,

81
 maar bijna iedere schimmel is 

facultatief pathogeen.
82

 

De transmissie kan verlopen via inhalatie, door voedselopname en door contaminatie van de huid met 
sporen.

22
 

Bij ontstaan van klinische symptomen kan dit door drie verschillende oorzaken: door invasie van de 
schimmel in het weefsel, wat mycosis genoemd wordt, door productie van toxines door de fungus, 
mycotoxicosis genoemd, of door inductie van hypersensitiviteit.

81
  

 

3.3.2. Schimmelinfecties bij reptielen 

Over het algemeen worden bij schildpadden voornamelijk huid-en schildletsels gezien.
81

 Deze letsels 
zijn multifocaal, circulair en grijs.

36
 Bij slangen en hagedissen komen vooral de schimmelinfecties voor 

ter hoogte van de huid.
81

 Zowel bij schildpadden, hagedissen als slangen komen vaak verschillende 
fungi tegelijk voor.

82
 

Infecties met schimmels kunnen zowel primair als secundair zijn.
82

 In het laatste geval wordt dit vaak 
geassocieerd met predisponerende factoren zoals suboptimale omgevingscondities.

81,82,83,84
 De 

meeste reptielenmycosen zijn namelijk sporulerend en komen enkel tot uiting bij optimale 
omstandigheden.

85
 

 

3.3.3. Bespreking van enkele zoönotische schimmels 

Er is heel wat onduidelijkheid in de literatuur wat betreft het al dan niet zoönotisch zijn van de 
volgende schimmels. De agentia kunnen zowel bij de mens als bij het dier klinische symptomen en 
dus ziekte veroorzaken, maar er is in vele gevallen een tekort aan bewijs omtrent de overdracht van 
de pathogenen van reptiel naar mens. Volgens Mitchell (2011) zijn er zelfs geen zoönotische fungi die 
geassocieerd zijn met reptielen. Deze dieren (en hun omgeving) zouden wel instaan als reservoir voor 
potentieel pathogene schimmels. Desondanks worden er toch enkele fungi besproken omdat ze 
mogelijk wel van zoönotisch belang kunnen zijn enerzijds en anderzijds omdat het ook bij deze 
schimmels aangeraden is preventieve maatregelen te nemen bij het hanteren van besmette dieren. 

 

3.3.3.1. Fusarium spp. 

Fusarium spp. is een opportunistische schimmel.
84

 De fungus komt voor bij schildpadden
82

 en 
hagedissen.

81
  

Bij de reptielen wordt er een witachtige, cutane mycose gezien bij infectie met F.solani.
82

 Ook diepe 
weefsel mycose

6
 en dermatitis die kan leiden tot sterfte kunnen voorkomen.

56
 

Er is overdracht beschreven van reptiel naar de mens via een bijtwonde.
86

 

Bij de mens kan Fusarium spp. mycotische keratitis en oncychomycose geven als symptomen.
6
 Naast 

deze huidletsels kan er ook een systemische infectie voorkomen.
81

 

 

3.3.3.2. Zygomycosis 

Zygomycose, ook wel phocomycosis, mucormycosis of entomophothoromycosis genoemd, is een 
groep van ziekten die bij de mens veroorzaakt wordt door verschillende genera en species van fungi 
die behoren tot de klasse van de Zygomyceten en de ordes Entomophtorales en Mucorales.  

Schimmels behorende tot de klasse van de Zygomyceten zijn saprofyten en normale bewoners van de 
het gastro-intestinaal stelsel bij reptielen. Daarnaast zijn het opportunistische pathogenen.

22
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Entomophthorales 

Deze groep schimmels kunnen zowel ziekte veroorzaken bij de mens als bij dieren.
87

 

Bij reptielen veroorzaakt een besmetting met een schimmel behorende tot de Entomorphtorales een 
gastroënterische mycose.  

Het species Basidiobolus ranarum veroorzaakt bij de mens granulomen in de subcutane weefsels. 
Conidiobolus, een ander species, zorgt voornamelijk voor letsels in de conchae, paranasale sinussen, 
het pericard, het mediastinum, de longen en de subcutane weefsels van het aangezicht.

22
 Deze 

laatste schimmel, met een zoönotisch potentieel, is echter een zeldzame oorzaak van zygomycose.
5
 

Er werden nog geen gevallen beschreven in Europa.
22

  

 

Mucorales 

De fungi die behoren tot de Mucorales veroorzaken bij reptielen cutane en mucosale letsels, namelijk 
necrotiserende schild-en huidlesies en gele, nodulaire letsels in de mond en maagmucosa. Ook 
leveraantasting,

82
 pneumonie 

22
 en systemische letsels zijn mogelijk.

81
 

Bij de mens bestaan er verschillende vormen: rhinofaciaal, cutaan, subcutaan, pulmonair en 
systemisch. Ook abdominale-, bekken- en maagziekten kunnen voorkomen.

6,22
 Vaak veroorzaken 

deze schimmels, in de eerste fase, aantasting van de nasale mucosae en paranasale sinussen. In een 
later stadium wordt er een migratie beschreven naar het oog, de meningen en de hersenen. 

De relatie tussen het voorkomen van ziekte bij de mens en aanwezigheid van het agens bij het reptiel 
is nog niet duidelijk. Er is ook geen informatie beschikbaar over de transmissie van de ziekte van dier 
naar mens.

22
 

 

3.3.3.3. Dermatofyten 

De aanwezigheid van zoöfiele dermatofyten op de huid van reptielen is extreem zeldzaam.
81,82,85

 Een 
belangrijk zoöfiel en dus potentieel zoönotisch agens is Trichophyton spp.

5,88
  

Trichopfyton mentagrophytes is beschreven bij een koningspython (Python regius)
85

 en bij twee 
groene anaconda’s (Eunectes murinus).

88,89
 Er werden in beide gevallen huidletsels 

waargenomen.
73,88

 Cachexie, gevlekte longen, erge dermatitis, mycotische stomatitis en mycotische 
pneumonie werden gezien bij de anaconda op autopsie.

89
 

Trichophyton terrestra is beschreven bij de skink
88

 en bij de madagaskardaggekko (Phelsuma 
grandis). Bij deze laatste dieren kan sterfte en necrotiserende dermatitis worden waargenomen met 
infiltratie van mononucleairen en psoedo-eosinofielen.

90
 Bij de skink werd progressieve necrose 

gezien ter hoogte van de tenen.
88

 

Er is een geval beschreven bij de Tenerife hagedis door Orós et al. (2013). Het dier  was besmet met 
zowel T.mentagrophytes als T.verrucosum. Er werden ulceratieve en pustulaire letsels gezien. Ook bij 
de warana of dwergschildpad (Lepidochelys olivacea) is deze schimmel beschreven. Dit agens werd 
echter nog nooit vastgesteld bij reptielen van de familie Lacertidae.

88
  

Bij de mens geeft dermatofytose huidletsels.
91

 

Vermoedelijk zijn de meeste Trichophyton spp. van reptielen foutief geïdentificeerde Chrysosporium 
stammen (F. Pasmans, persoonlijke mededeling,2014) 

 

3.3.3.4. Sporotrichose 

Er zijn vijf species: Sporotrix schenekii, S.albicans, S.brasiliensis, S.globosa, S.mexicana.
92

 

Sporotrix spp. is een zoönotisch agens
92,93

 dat voorkomt bij katten, honden, vogels, knaagdieren en 
reptielen.

92
 Bij deze laatsten worden geen klinische symptomen waargenomen.

93
  

De schimmel komt voornamelijk voor in de tropen en subtropen, slechts zelden in Europa zoals 
Spanje, Frankrijk en Duitsland. Als het in deze laatste regio wel voorkomt is dit voornamelijk het geval 
bij reizigers, hulpverleners, archeologen en immigranten.

92
 De zoönotische overdracht is namelijk niet 

de hoofdreden van besmetting bij de mens.
5
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De overdracht van mens naar dier is mogelijk via bijtwonden of indirect via gecontamineerde splinters 
die huidwonden hebben veroorzaakt. In de endemische regio’s kan de schimmel ook via de 
luchtwegen opgenomen worden. 

Bij de mens is er geen geslachtspredispositie. Er is wel een groter aantal besmette kinderen tussen 
vijf en vijftien jaar (30%) en jong volwassenen tussen zestien en vijfendertig jaar (50%) dan bij 
besmette ouderen. 

De symtomen bij de mens kunnen onderverdeeld worden in vijf groepen: lymfocytane sporotrichose, 
gefixeerde cutane sporotrichose, gedissemineerde cutane sporotrichose, haematogene cutane 
sporotrichose en extracutane sporotrichose. De eerste groep komt voor in 70% van de gevallen en is 
hiermee de meest voorkomende vorm. De erythemateuze, geulcereerde, subcutane, nodulaire letsels 
komen voornamelijk voor ter hoogte van de ledematen en het aangezicht. Er is pruritus en pijn. De 
tweede groep wordt bij 25% van de infecties gezien. Bij immunosupressieven worden er korstachtige 
huidletsels waargenomen. De infectie verloopt asymptomatisch bij immunocompetenten. Ook de 
derde groep komt voornamelijk voor bij immunosuppressieven. Deze letsels worden voornamelijk in 
het aangezicht waargenomen. De vierde groep is het meest zeldzaam (1-2% van de infecties). Bij de 
laatste groep is er spreiding van Sporotrix in de inwendige organen via hematogene weg of via 
primaire inoculatie van het agens in de longen.

92
 

 

3.3.4. Diagnose 

Een anamnese waarin er predisponerende factoren, zoals eerder gebruik van antimicrobiële 
producten voorkomt, kan wijzen in de richting van een schimmelinfectie. Het bekijken van de 
huisvesting en het management zoals de temperatuur, vochtigheid, hygiëneprocedures en zaken die 
chronische stress kunnen induceren zoals overbevolking en inadequate voeding kunnen het stellen 
van de diagnose makkelijker maken.

81
  

Om de schimmel aan te tonen is het bij de staalname belangrijk om steriel te werken, anders is er 
bacteriële overgroei mogelijk. De mogelijke stalen zijn biopten en longspoelsels.

81,82
  

Met behulp van een biopt is het mogelijk om het verschil te zien tussen bacteriële en mycotische 
dermatitis. Bij vermoeden van een cutane mycose kan een huidafkrabsel of een stuk van de huid van 
het reptiel weggenomen worden

81
 onder lokale anesthesie bij een punchbiopt of volledige anesthesie 

bij een wedge biopt van het schild bij een schildpad. Alvorens aan de staalname te beginnen dient de 
biopsieplaats ontsmet te worden met 70% ethanol gevolgd door een droogfase. Er moet zowel een 
deel gezond weefsel als een deel aangetast weefsel in het staal meegenomen worden.

81,82
 Ook vocht 

en exsudaat moeten worden opgevangen.
81

 Na het nemen van het weefselstaal kan de gemaakte 
huidwonde gesloten worden door middel van hechtingen of weefsellijm.

82
  

Het genomen staal dient bewaard te worden in neutraal gebufferd formol (NBF). Bij transport van de 
stalen moeten deze in steriele containers worden gebracht. Het is belangrijk om op voorhand de 
procedure te overleggen met het samenwerkende laboratorium.

81
 

In het laboratorium wordt het biopt onderzocht door middel van histopathologie en microbiologie.
81,82

 
Ook cytologie is mogelijk, indien het staal enkel bestaat uit cellen, bijvoorbeeld na een afkrabsel.

81
  

Een longlavage is geïndiceerd bij respiratoire problemen. Dit kan gebeuren bij volledig bewustzijn, na 
sedatie

82
 of onder volledige anesthesie. Het staal wordt genomen met behulp van een steriele 

katheter en een zoutoplossing. Nadien wordt er cytologie en microbiologische cultuur uitgevoerd als 
diagnostische testen.

81,82
 

Bij microscopisch onderzoek kunnen specifieke kleuringen gebruikt worden om schimmels te 
identificeren. Zo worden hyfen het best aangetoond met een lactofenol cotton blue kleuring. Op 
huidafkrabsels en weefsels wordt er gebruik gemaakt van kaliumhydrochloride. Periodic Acid Schiff 
kleuring (PAS), Gomori’s Methenamine Zilverkleuring (GMS) en Gram-kleuringen kunnen gebruikt 
worden om gisten en bacteriën aan te tonen.

81
 Bij Sporotrix kunnen de conidia, hyfen en de 

conidiosporen aangetoond worden. Er is dan vaak een madeliefpatroon zichtbaar.
92

 Verder zijn er ook 
immunohistochemische kleuringen mogelijk van de weefsels. 

Cultuur kan worden uitgevoerd op een Sabouraud’s dextrose agar met chloramfenicol en 
cycloheximide gedurende twee tot vier weken op 25-28°C. Er kunnen indien nodig subculturen 
geïdentificeerd worden. Voor identificatie van de schimmel worden morfologische en biochemische 
karakteristieken gebruikt

81
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Ook beeldvorming kan helpen bij het stellen van een correcte diagnose. Meer bepaald bronchoscopie 
81,82

 endoscopie en radiografie van de longen
81

 zijn van belang.  

Bij de eerste methode wordt het dier onder algemene anesthesie gebracht. Er wordt van een T-tube 
gebruik gemaakt zodat de anesthesie en bronchoscopie gelijktijdig kunnen gebeuren. Via deze manier 
is het mogelijk om de lagere ademhalingswegen te visualiseren. Er kunnen stalen genomen worden, 
waar een cultuur op kan gebeuren.

81,82
 Ook cytologie en histopathologie kunnen uitgevoerd worden na 

bioptname via de bronchoscopie.  

Een endoscopie wordt ook uitgevoerd onder anesthesie. Hiermee kunnen systemische mycosen en 
orgaanproblemen aangetoond worden. Na de endoscopie kunnen op de stalen dezelfde onderzoeken 
gebeuren als bij een bronchoscopie.

81
 

Verder kan er ook gebruik gemaakt worden van intradermale testen, serologie en moleculaire 
methoden zoals PCR om het agens aan te tonen. Dit is onder andere het geval bij sporotrichose.

92 

 

3.3.5. Behandeling 

Als behandeling is er een correctie nodig van aanwezige predisponerende factoren. Daarnaast wordt 
een therapie tegen de reeds aanwezige bacteriële infecties aangeraden. Vochttherapie en nutritioneel 
onderhoud kunnen ook nodig zijn. Verder kunnen de granulomen chirurgisch verwijderd worden, 
gevolgd door een medicamenteuze therapie

81
 met antifungale producten.81,82  

Bij gebruik van medicatie is het belangrijk om de behandeling gedurende minimum twee tot vier weken 
aan te houden. Het gebruik van topicale middelen, voor lokale, oppervlakkige letsels,

81
 zijn relatief 

ongevaarlijk. Systemische antifungale middelen daarentegen hebben een lage toxische marge.
82

 
Deze kunnen gebruikt worden voor de behandeling van subcutane, fungale granulomen, 
dermatomycosen en systemische schimmelinfecties.

81
  

De meest gebruikte antifungale middelen in de reptieldiergeneeskunde zijn enerzijds de azolen, 
waaronder itraconazole en ketoconazole en anderzijds amphotericine B en nystatine die behoren tot 
de polyene macroliden. 

De azolen hebben een breed spectrum
81,82

 en doden dermatofyten. Ketoconazole werkt tegen Gram-
positieve bacteriën en anaëroben. Het product vertoont een synergistische antischimmelwerking met 
5-flucytosine en amphotericine B.

81
 Mucormycosis kan men behandelen met malachiet groen en 

ketoconazole.
36

 Itraconazole is zeer goed voor de behandeling van sporotrichose
94

 Het topicaal 
aanbrengen van thiabendazole, miconazole of clotimazole helpt goed tegen lokale fungale infecties.

82
  

Amphothericine B is goed voor de behandeling van de meeste systemische schimmels en erge 
gevallen

92
 van sporotrichose.

82,94
 Voor dit medicament zijn er geen farmacokinetische data 

beschikbaar bij reptielen.
81,82

 Aangezien er bij zoogdieren nefrotoxiciteit is aangetoond, wordt er bij 
reptielen best geen gebruik gemaakt van amphothericine B bij nierpatiënten. Er is een synergistische 
werking vastgesteld met 5-flucytosine, tetracyclines en imidazolen.  

Ook nystatine en pimaricine kunnen worden gebruikt. 

Griseofulvine wordt bij zoogdieren gebruikt tegen dermatofyteninfecties. Er is een mogelijke 
hepatotoxiciteit aangetoond waardoor dit product best niet gegeven wordt aan dieren met een 
vermoeden van leverziekte. Dit geldt ook voor reptielen. 

Povidone jodium en chloorhexidine worden gebruikt bij oppervlakkige fungale dermatitis.
82

 Het is 
belangrijk dat voor de behandeling aanwezige korsten of necrotisch weefsel weggehaald wordt

81
 en 

dat er gescrubd wordt.
82

 Het aanbrengen van de producten wordt best tweemaal per dag gedaan.
81

 
Soms wordt chloorhexidine of povidone jodium gecombineerd met malachiet groen, gentian violet, 
kaliumpermanganaat, zout, kopertox of formalineoplossingen.

82
 

Verzadigde oplossing van kaliumjodide (saturated solution of potassium iodide:SSKI) kan gebruikt 
worden voor de behandeling van lymfocutane sporotrichose. Dit product heeft echter bijwerkingen 
zoals gastritis, rhinitis, bronchitis, urticaria en erythema nodosum.

94
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3.4. VIRUSSEN 

 

3.4.1. Eastern Equine Encephalitis Virus 

 

3.4.1.1. Algemeen 

Eastern Equine Encephalitis Virus (EEEV) is een Togavirus
95,96

 van het genus Alfavirinae. Het is een 
van de belangrijkste virale encephalitiden in het oosten van Noord-Amerika.

96 

 

3.4.1.2. Voorkomen bij reptielen 

Dit virus komt voor bij slangen, schildpadden
96

 en hagedissen.
96,97

 

De seroprevalentie van Eastern Equine Encephalitis Virus is laag bij hagedissen. De prevalentie van 
antilichamen tegenover EEEV bij slangen is daarentegen groot.  

De groene anolis (Anolis carolinensis) is vatbaar, maar heeft een beperkte viremie, terwijl Thamnophis 
(kousebandslang) een uitgesproken viremie heeft.

96
 

 

3.4.1.3. Cyclus 

Het Eastern Equine Encephalitis Virus heeft vogels
96

 en ectothermen als reservoirgastheer. 
Zoogdieren,

95
 waaronder de mens en het paard,

96
 zijn eindgastheer. Kleine zoogdieren kunnen dienst 

doen als vermenigvuldigingsgastheren voor het virus.  

EEEV wordt overgedragen van de reservoirgastheer naar de eindgastheer via muggen, meer bepaald 
Culiseta melanura, Aedes vexans, Coquillettidia pertubans en Uranotaenia sapphirina.  

De viremie bij de gastheer is afhankelijk van de lichaamstemperatuur. Het niveau circulerend virus is 
lager bij een lagere lichaamstemperatuur, maar de viremiefase duurt dan langer. Poikilothermen 
hebben dus een verlengde viremie. Verder is er ook een verschil in lengte van deze fase doordat deze 
dieren een minder efficiënte antilichaamrespons hebben.

95
 

 

3.4.1.4. Mogelijkheden tot overdracht 

Het virus kent een seizoensgebonden overdracht.
95,96

 Van april tot juli is er een stabiele fase, in 
augustus en september is er een stijging merkbaar.

96
 Het EEEV overleeft de winter niet want er is 

geen transovariële overdracht bij de muggen. In sommige streken van de Verenigde Staten, zoals 
Florida, is er geen seizoensafhankelijkheid.

95
 

Reptielen spelen waarschijnlijk een belangrijkere rol dan wat eerst gedacht werd. Zo is gebleken dat 
deze dieren het virus meer overdragen dan amfibieën. Dit kan verklaard worden doordat de 
muggensoorten, die het virus kunnen overdragen van poikilotherme dieren naar zoogdieren, reptielen 
prefereren boven amfibieën. Er is ook een verhoogde kans op overdracht vanaf reptielen dan vanaf 
zoogdieren en vogels door de verlengde viremie.

96
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3.4.2. Western Equine Encephalitis Virus 

 

3.4.2.1. Algemeen 

Het Western Equine Encepalitis Virus (WEEV) is een Arbovirus.
95

 

 

3.4.2.2. Voorkomen bij reptielen 

Het virus komt voor bij slangen,
22,95

 waaronder Thamnophis en schildpadden zoals Gopherus 
berlandieri.

95
 

 

3.4.2.3. Cyclus en overdracht  

Het agens wordt teruggevonden bij dieren in het wild.
22

 WEEV wordt overgedragen door een mug,
22,95

 
meer bepaald Culex tarsalis. Het exacte mechanisme van overwintering en de transmissiecyclus is 
niet gekend. Wel ziet men dat een viremie bij slangen cyclisch is en in relatie staat met de 
omgevingstemperatuur. Een verhoging van de temperatuur zorgt voor het opnieuw opkomen van de 
viremie.  

Daarnaast wordt het virus ook terug gevonden bij nakomelingen van besmette slangen
22

 

 

3.4.2.4. Preventie 

Tot nu toe worden er bij uitbraken van Western Equine Encephalitis Virus preventieve maatregelen 
opgestart ter bescherming van paarden, mensen en vogels, maar niet voor reptielen. Het is belangrijk 
om bij dergelijke uitbraak ook eigenaars van reptielen in te lichten. Daarnaast is het, in de Verenigde 
Staten, ook aan te raden om de poikilothermen binnen te houden tijdens een epizoönotische uitbraak 
bij paarden in de buurt.

22
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4. BESPREKING 

 

Er kan besloten worden dat zoönosen steeds belangrijker worden in de maatschappij.
2
  

Bij zoönosen overgedragen door reptielen is er vooral over Salmonella spp. veel gekend. Door het 
groot aantal studies zijn er ook verschillende meningen terug te vinden in de literatuur. Zo zijn de 
resistentie aan bepaalde antibiotica onderzocht door Corrente et al. (2004) verschillend met de 
gegevens gevonden door Giacopello et al. (2012). Verder zijn de cijfers omtrent het voorkomen van de 
kiem bij reptielen niet eenduidig.

21,24,26,30,32
 

Van andere agentia, zoals de schimmels, wordt het al dan niet zoönotisch zijn door sommigen in 
twijfel getrokken.

20
  

Er is ook nog heel veel onderzoek nodig naar virussen. Dit zijn namelijk opkomende ziekten en er is 
nog niet veel over geweten, en al zeker niet wat de rol is van reptielen.

22
 

Verder kan ook opgemerkt worden dat een aantal aangehaalde zoonotische agentia slechts zelden 
voorkomen in Europa. Dit is onder andere het geval voor pentastomen,

64
 Gnathostoma spp.,

73
 

Western Equine Encephalitis Virus (Johnson-Delaney), Eastern Equine Encephalitis Virus,
96

 Sporotrix 
spp.

92
 en de Entomophthorales.

22
  

Daarnaast kan ook opgemerkt worden dat er bij een aantal agentia een overdracht is aangetoond, 
maar de kans dat deze wel degelijk plaatsvindt is zeer klein. Zo is de kans op overdracht van Coxiella 
burnetii door de teek naar de mens of het reptiel zeer gering.

50
 Aangezien Trichychophyton zeer 

zelden voorkomt bij reptielen zal er ook slechts zeer zelden een overdracht mogelijk zijn van de 
schimmel naar de mens.

81,82,85
 Verder is ook bij sporotrichose de overdracht via reptielen niet de 

hoofdbron van besmetting.
5
  

In sommige gevallen is er ook geen duidelijkheid omtrent de rol van het reptiel in de overdracht van de 
kiem. Dit is onder andere het geval bij Campylobacter

42
 en de Mucorales.

22
 

De meeste auteurs zijn het wel eens over het belang van een goede kennis over het voorkomen van 
de agentia bij reptielen, de overdracht naar de mens en preventieve maatregelen. Dit geldt voor de 
hele bevolking, maar vooral voor de mensen, behorend tot een risicogroep. De dierenarts en arts 
moeten verder ook nog een goede kennis hebben over de symptomen, diagnose en behandeling om 
goed te kunnen ingrijpen.

2,19
  

Daarnaast is er nog veel onderzoek nodig om een beter inzicht te krijgen in de overdracht van mens 
naar dier, diagnostische mogelijkheden en behandelingen. Ook een goede identificatie van de kiem is 
van uitermate groot belang in het onderzoek. De laatste jaren zijn er meer en meer nieuwe 
ontwikkelingen in de identificatietechnieken waardoor er nieuwe agentia aan het licht komen, maar 
ook sommige agentia oorspronkelijk foutief werden aanzien als verschillende species. Omwille van 
onder andere deze reden moet de oudere literatuur kritisch bekeken worden. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor Craighead et al. (1962), Davis et al (1978), Greenwood en Fox (1973) en Yadav en Sethi (1979). 
Er is dus zeker nog meer onderzoek nodig over zoönosen overgedragen door reptielen! 
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