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LEPTOSPIROSE IN NEDERLAND
C. Gravekamp en WJ. Terpstra,
Referentielaboratorium voor leptospirosen,
Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.
Summary

Leptospira interrogans

Leptospirosis in the Netherlands including
figures of cases in the years 1981-1987 is
described. Weil's disease is transmitted
by rats, particularly the brown rat, Rattus
norvegicus (Berkenhout). Prevention of
Weil's disease and treatment of patients
with leptospirosis are summarised (by
editor).

Tot op heden zijn van Leptospira interrogans ongeveer 200 ziekteverwekkende
varianten, z.g. serotypen bekend, waarvan
maar een deel in ons land voorkomt. De
meest bekende is Leptospira icterohaemorrhagiae. Een bepaald serotype is voor
zijn bestaan vaak gebonden aan een bepaalde gastheer, die daarom de natuurlijke gastheer genoemd wordt. De natuurlijke gastheer wordt meestal niet ziek. Hij
herbergt de leptospirosen vaak zeer lang,
en kan de infectie van de ene op de volgende generatie overdragen. Zo'n populatie van gastheren vormt dan een infectiereservoir van leptospiren. Wanneer een
niet-natuurlijke gastheer met leptospiren
besmet raakt kan de ziekte zeer ernstig
verlopen en soms tot de dood leiden. De
niet-natuurlijke gastheer blijft leptospiren
vaak maar kort uitscheiden en wordt
aarom niet als infectiereservoir beschouwd.

Inleiding
Leptospiren zijn kurketrekkervormige
bacteriën (zie foto) met een lengte van
ongeveer 6-20 mu die tot de spirochaeten behoren. Leptospira interrogans is
een ziekteverwekker. Hij leeft bij verschillende diersoorten in de nier. De onschadelijke Leptospira bif/exa komt vrijlevend
overal in de natuur voor.

Infecties bij de mens

•

-

Leptospira bacteiien van ca. 6-20 mu
(Foto C. Gravekamp en W. Terpstra
Koninklijk Instituut voor de Tropen.
Amsterdam)
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De nauw aan elkaar verwante serotypen
icterohaemorrhagiae en copenhageni
veroorzaken in Nederland beide de Ziekte van Weil. De bruine rat (Rattus norvegicus) vormt het reservoir voor deze serotypen. Een ander belangrijk serotype is
hardjo, waarvan het rund het reservoir is,
en die bij de mens de zogenaamde melkerskoorts kan veroorzaken. Minder belangrijk is grippotyphosa met de veldmuis
(Microtus arva/is) als reservoir. De ziekte
veroorzaakt door grippotyphosa wordt
modderkoorts genoemd. Canico/a-infecties, waarvan de hond het reservoir kan
zijn, ziet men de laatste jaren in Nederland niet meer bij de mens. Er komen
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meer serotypen voor in Nederland dan
bovengenoemde, maar de dieren die ze
dragen, vormen blijkbaar zelden of nooit
een infectiebron voor de mens. Inmiddels
is gebleken, dat ook de muskusrat, een
betrekkelijke nieuwkomer in ons land, leptospiren kan dragen en wellicht een reservoir voor de infectie is.
Ziektebeelden
Bij de mens is de Ziekte van Weil herkenbaar door een veelheid aan verschijnselen waaronder hevige hoofd- en spierpijnen, rode ogen, bloedingsneigingen en
nier- en leverfunctiestoornissen gepaard
gaande met koorts. Het ziektebeloop kan
zeer ernstig zijn en zelfs tot de dood leiden. De melkerskoorts is meestal een
minder heftige vorm van leptospirose dan
de Ziekte van Weil, maar is zeker niet altijd ongevaarlijk. Het ziektebeeld is vaak
griepachtig met koorts en hoofdpijn en
gaat soms gepaard met lever- en nieraandoeningen. Een infectie met grippotyphosa verloopt gewoonlijk goedaardig,
zodat men slechts denkt aan griep.

tact met deze urine besmet worden. De
leptospiren kunnen door huidwondjes,
maar ook via de slijmvliezen, bijvoorbeeld
van het oog, naar binnen dringen.

vond plaats als gevolg van een ongeval
bij 13 patiënten, tijdens waterrecreatie bij
26 patiënten en beroepsmatig bij 30 van
de overige patiënten. Bij recreatie dient
men vooral te denken aan zwemmen,
windsurfen, kanoën, zeilen en sportvissen. Van de genoemde 81 lcterohaemorrhagiae-gevallen werd meer dan de helft
in Noord- en Zuid-Holland tezamen gezien.

Epidemiologie
In 1924 werd het eerste geval van de
Ziekte van Weil in Nederland in het laboratorium van Schüffner in het Koninklijk
Instituut voor de Tropen bewezen. Sinds
1929 bestaat er een meldingsplicht voor
leptospirose. In het begin van de dertiger
jaren werden meer dan honderd gevallen
per jaar gevonden. Na deze piek is de frequentie geleidelijk teruggelopen tot 10-30
gevallen per jaar. In de periode van 19811987 waren er 175 gevallen van leptospirose waarvan 17 buiten Nederland opgelopen waren. Het merendeel van de gevallen werd veroorzaakt door de serotypen icterohaemorrhagiae en copenhageni, beide behorende tot de serogroep lcterohaemorrhagiae. Bij de meeste van de
81 in Nederland opgelopen lcterohaemorrhagiae-infecties was besmetting
door contact met oppervlaktewater zeker
of minstens waarschijnlijk. Dat contact

Over de periode 1981-1987 werden 54
gevallen van melkerskoorts geconstateerd. Uit onderzoek is gebleken dat het
aantal gevallen per jaar stijgt. Tussen
1981 en 1984 werden weinig gevallen gevonden. In 1985 werden er 12, in 1986 14
en in 1987 18 gevallen van melkerskoorts
gevonden. Vrijwel alle gevallen kwamen
voor op veebedrijven, voornamelijk in
Friesland en Groningen. Voor 1981 is er
nooit een hardjerinfectie bij de mens gevonden. Melkerskoorts is dus een nieuwe
vorm van leptospirose voor de mens in
Nederland.

Bij dieren kunnen leptospirosen gelijk
verlopen als bij de mens, soms licht, soms
ernstig en vergelijkbaar met de Ziekte van
Weil. Bij honden kan naast de acute ook
een chronische vorm met nierontsteking
voorkomen, die tot verlies van de nierfunctie kan leiden. Bij runderen kan een
leptospirose tot verwerpen (abortus) en
verminderde melkproduktie leiden.
Knaagdieren, zoals de bruine rat en de
veldmuis, behoren tot de natuurlijke gastheer voor leptospiren en vertonen geen
ziekteverschijnselen.
lnfectiewijze

•

Leptospiren leven, als gezegd, in de nieren. Ze worden met de urine uitgescheiden. Een volgende gastheer, bijvoorbeeld
de mens, kan door direct of indirect con38

door de bruine rat besmet water
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niet hoog genoeg was. Onder ongunstige
omstandigheden zoals bijvoorbeeld in
zuur, heet of zout water (zeewater) sterven leptospiren snel af, maar onder gunstige omstandigheden kunnen ze dagen
tot weken en soms zelfs maandenlang in
leven blijven.
Het aantonen van leptospirose bij
mens en dier

Ook worden mensen op reis of op vakantie elders in Europa of in de tropen geïnfecteerd, soms met een exotisch serotype. De ziekteverschijnselen openbaren
zich onderweg of na thuiskomst.

De bacterieën kunnen in het begin van de
ziekte uit het bloed van mens gekweekt
worden m.b.v. een speciale voedingsbodem. Een positief resultaat is een bewijs
voor leptospirose. Bij een negatieve uitslag is de mogelijkheid van een leptospirose niet uitgesloten. Vaak heeft de patiënt al antibiotica gehad die de groei van
leptospiren kunnen remmen. Meestal
wordt een serologische test toegepast,
waarbij het bloed van de patiënt onderzocht wordt op de aanwezigheid van antistoffen gericht tegen leptospiren. Deze
antistoffen verschijnen doorgaans ongeveer een week na het begin van de ziekteverschijnselen. Een stijging in het niveau van antistoffen wijst dan op een infectie. Het aantonen van leptospirose bij
dieren verloopt op overeenkomstige wijze
als bij de mens.

Het aantonen van leptospiren in water

Behandeling

Men kan oppervlaktewater met behulp
van proefdieren onderzoeken op de aanwezigheid van ziekteverwekkende leptospiren. De dieren worden blootgesteld
aan het te onderzoeken water en kunnen
als gevolg van een besmetting ziek worden. Ook kan men een voedingsbodem
beënten met het te onderzoeken water.
Deze proeven zijn niet erg betrouwbaar,
want het is niet mogelijk een representatief watermonster te onderzoeken. Een
proef kan falen, omdat de concentratie
aan leptospiren op het moment en de
plaats van afname van het watermonster

Een vroegtijdige behandeling, bij voorkeur vóór de Se ziektedag, met antibiotica
kan het ziektebeloop gunstig beïnvloeden. Meestal worden hoge doses penicilline toegediend. Bij ernstige en lang aanhoudende nierfunctiestoornissen kan het
bloed van de patiënt gedialyseerd worden.
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Preventie
Er kunnen verschillende preventieve
maatregelen getroffen worden. Ongedierte kan bestreden worden bijvoorbeeld
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door het plaatsen van vallen of door vergiftiging. Verder kan het contact met besmette dieren beperkt worden, bijvoorbeeld door een terrein met hekkegaas af
te schermen. Ook ku,1nen de leefomstandigheden voor ongedierte ongeschikt
gemaakt worden, bijvoorbeeld door terreinen netjes, schoon en vrij van etensresten te houden. In het algemeen kan
zwemmen in verdachte wateren beter afgeraden worden.
Personen die beroepsmatig in contact komen met besmet water of besmette dieren, zoals rioolwerkers en boeren die
melken of die sloten uitbaggeren of muskusrattenvangers, kunnen beschermende
kleding dragen zoals laarzen, schorten,
brillen, maskers, handschoenen en dergelijke. In de praktijk kan dit echter lastig
zijn.
Naast de bestrijding van ongedierte en
het blokkeren van besmettingswegen kan
vaccinatie toegepast worden. De vaccins
bieden maar een korte beschermingsduur
van ongeveer een jaar, gewoonlijk tegen
één serotype. Bijwerking zijn niet uitgesloten. Het hardjo-vaccin beschermt het
rund tegen de ziekte. Ondanks vaccinatie
kunnen runderen leptospiren in de nieren

blijven dragen. Ze kunnen dus besmettelijk blijven. Vaccinatie van honden verklaart waarschijnlijk waarom canico/a-infecties nog maar zelden worden aangetroffen in Nederland. Elders in de wereld
worden ook mensen gevaccineerd. Het
voordeel van bescherming dient afgewogen te worden tegen de nadelen van bijwerkingen en de betrekkelijk korte werkzaamheid van het vaccin. Bij deze afweging is belangrijk of de ziekte vaak of weinig vorkomt.

nitation measurements, monitoring, a tast
flow of raw materials and end products
and a good and surveyable way of storage.

maatregelen die men kan treffen om deze
voorraadinsekten te weren.

Inleiding

Dit aspect is in het bijzonder van belang
als men plannen heeft voor nieuwbouw.
Bij een bestaand gebouw is het veel
moeilijker en soms zelfs onmogelijk de
nodige bouwkundige weringsmaatregelen
te treffen. Zaken die daarbij van belang
zijn treft u aan bij de volgende aanbevelingen:
- keuze bouwmateriaal; harde materialen
(steen, beton, tegels, e.d.) hebben de
voorkeur; gebruik in vochtige (produktie-)ruimten geen spaanplaat, houtwolcementplaten, e.d.
- voorkom of dicht naden en kieren; voorkeur voor gladde vloeren en wanden
- vloeren goed aansluitend op muren;
voorkeur voor ronde hoeken
- de doorvoer van leidingen e.d. door verschillende ruimten dient goed afgedicht
te zijn
- voorkom valse wanden, ontoegankelijke ruimten, e.d.
- ramen, luchtinlaten, e.d. voorzien van
fijnmazig gaas
- voorkom dat vogels kunnen nestelen in
het bedrijf of onder dakpannen, e.d.
- sluis of luchtgordijn bij toegangen
- bij de indeling van een gebouw aandacht schenken aan de situering van
grondstoffen, eindprodukten, afval, lege
emballage en retourgoederen, verwarmingsruimte (ketelhuis), e.d.
- voorkom optrekkend vocht in vloeren
en muren; waak voor vochtdoorslag
van en condensatie op muren en daken.

In het 1e kwartaalnummer 1988 van Rat
en Muis werd een overzicht gegeven van
de insekten die schadelijk kunnen zijn
voor voedselvoorraden. Er werd een lijst
verstrekt van soorten die in ons land kunnen worden aangetroffen. Twee groepen
van het insektenrijk kregen daarbij aandacht, n.l. de motten (orde: Lepidoptera)
en de kevers (orde: Co/eoptera).
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Voorraadinsekten in voedingsmiddelenbedrijven en opslagplaatsen (2)
Weringsmaatregelen ter voorkoming van hinder
en schade door voorraadinsekten
Summary

•

Prevention of stored product pests is necessary. Preventive measures are the im40

portant initia! step tor a pest control program. Advice is given on constructional
aspects, physical methods, to prevent the
development of stored product pests, saRat en Muis, 36 (2) 1988

Bouwkundige wering

Klimaatbeheersing

-

In het volgende wordt aandacht besteed
aan de mogelijkheden die er zijn en de
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Als over klimaatbeheersing bij opslag
wordt gesproken denkt men met name
aan een lage temperatuur en een geringe
luchtvochtigheid. Denk daarbij niet alleen
41

■

