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Op uitnodiging van de NGO Health Net International 
(HNI) heb ik in de winter van 2004 een evaluatiestudie 
gemaakt van de malariadiagnostiek in Afghanistan. Als 
parasitoloog kon ik niet om de toen recente uitbraak 
van cutane leishmaniasis (CL) heen. De veroorzaker, 
een protozo, Leishmania major (en in het oosten van 
het land ook L. tropica), wordt overgebracht door een 
bloedzuigend  vliegje,  Phlebotomus  sp.;  de  parasiet 
vermenigvuldigt in de huid en veroorzaakt zweren. Een 
verwante, viscerale vorm is voor het eerst beschreven 
in  Brits  Indië,  door  William  Leishman,  vandaar  de 
naam. 
In  Afghanistan  is  CL,  ook  buiten  de  epidemie, 
endemisch.  De  aandoening  wordt  daar  ‘saldana’ 
genoemd,  de  eenjaarszweer,  wat  duidt  op  het 
zelfgenezend  proces  dat  ongeveer  een  jaar  duurt; 
daarna is men levenslang immuun, maar het laat wel 
een  misvormend  litteken  achter.  Door  de  oorlog 
woonden  veel  vluchtelingen  in  slums  en  de 
gezondheidszorg was  slecht;  zo  namen  die  zweren 
afzichtelijke vormen aan. Het resultaat: een pokdalig 
gezicht.  Meisjes,  die  tot  hun  trouwen  geen  burka 
hoeven  te  dragen,  kunnen  gebeten  worden  door 
zandvliegen op de onbedekte huid en met zo’n litteken 
in hun gezicht zijn ze een stuk minder waard op de 
huwelijksmarkt;  de  vader  zal  dat  merken  aan  de 
bruidsschat die hij ontvangt. Dus is de aandoening een 

stigma, dat sociaal ernstige gevolgen heeft (figuur 1).
Ik werd geconfronteerd met dagelijkse rijen van armen, 
die een huidziekte hadden: grote zweren op hoofd en 
handen, zowel  in de noordelijke stad Mazar-e-Sharif 
als in de buitenwijken van Kabul. Daar schatte men het 
aantal  patiënten  op  67.000  en  de  vele  Afghanen 
teruggekeerd  uit  de  kampen  in  Pakistan  droegen 
daaraan bij.
Er stonden elke dag 50 tot 100 wachtenden voor de 
leishmaniasis-polikliniek  in  een  arme  buitenwijk  van 
Kabul en in de twee weken voor mijn bezoek had men 
al  ruim  200  gevallen!  Men  deed  zijn  best  om 
voorlichting te geven met grote viltdoeken en plaatjes. 
Als  er  geld  was,  bracht  het  door  HNI  getrainde 
personeel  van  het  ministerie  voor  gezondheid 
huisbezoeken, met  informatie  over  het  impregneren 
van chadors en het gebruik van Mosbar, een  lokaal 
repellent  op  basis  van  DEET  (ook  tegen 
malariamuggen). Geïmpregneerde bednetten kostten 
$ 4 (125 Afg) en waren daarom erg duur voor een gezin 
van een ongeschoolde arbeider, die $2 per dag ver-

diende;  in  de  epidemiebestrijding werd  gepland om 
2000 gezinnen in de komende jaren van permanetten 
te voorzien.
Bevestiging  van  de  klinisch  zichtbare  aandoening 
gebeurde door een kleine  incisie  in de rand van het 
aangetaste gebied te maken en een voorwerpglaasje 
tegen  het  weefsel  te  drukken  (figuur  2);  dat  werd 
gekleurd  voor  microscopisch  onderzoek  naar  de 
protozoën: twee intracellulaire kleine stipjes, het ene 
wat  groter  dan  het  ander  en  roodgekleurd  (de  kern 
versus het karyosoom).

De  aandoening  werd  behandeld  met  antimoon-
injecties:  Na-stibogluconaat  (Pentostam,  geleverd 
door WHO), in de aangezichtslesies als die niet te groot 
waren, gedurende zes weken; anders 21 intralesionale 
injecties, die zeer pijnlijk zijn (zie figuur 3, pagina 184).

In een andere kliniek werd geëxperimenteerd (onder 
leiding van een Londense groep) met thermotherapie: 
de randen van de zweer werden verhit met een soort 
strijkijzertje; dat gaf 60 procent genezing, vergelijkbaar 
met Pentostam in de lesie). Men wierf vrijwilligers onder 
de patiënten met een gratis geïmpregneerd bednet, 
maar velen keerden niet terug voor de follow-up. Een 
toen nieuw te starten project was de toepassing van 
miltefosine, een antikankermiddel. Het werkt goed, en 
wordt dagelijks gedurende 25 dagen oraal toegediend,  een  groot  voordeel  ten  opzichte  van  het  toxische 

Pentostam, waarbij de therapietrouw erg laag was.
In Kabul ging de infectie via de zandvlieg over van mens 
op  mens,  daarbuiten  was  het  een  zoönose 
(knaagdieren). Westerse militairen liepen een gerede 
kans op  infectie  (van de Nederlanders ongeveer 20 
procent,  die  met  antimoon,  cryotherapie  en  in  een 
aantal  gevallen  ook  met  miltefosine  werden 
behandeld). In Nederland werden enkele gevallen van 
CL gevonden bij Syrische vluchtelingen (in Libanon bij 
vluchtelingen veel meer).  In de zorg  voor de  recent 
geëvacueerde Afghanen zal CL zeker een punt van 
aandacht moeten zijn! Door de gebrekkige medische 
zorg en economische ontwrichting in het land, is een 
nieuwe golf van ‘oriental sores’ te verwachten.
De  ziekte  komt  overal  in  het  Midden-Oosten  voor, 
onder allerlei namen: Bagdad boil (in 2004 een straf 
voor westerse militairen in Irak), Aleppo buil (Sir David 
Lindsay, een Midden-Oostenreiziger uit de boeken van 
Karl May, had die op zijn neus) en Roos van Jericho. 
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Figuur 1. Patiëntje met lesies in het gezicht

Figuur 2. Sneetje aan de rand van een lesie, voor 
microscopische bevestiging van de diagnose
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Antwoord & uitleg

Het juiste antwoord is: E

Zoönotische infecties van nonhumane 
primaten
Zoönotische  ziekten  worden  door  de  WHO 
gedefinieerd als ‘iedere ziekte of infectie die natuurlijk 
overdraagbaar  is van gewervelde dier op mens’  [1]. 
Meer dan de helft (58 tot 61 procent) van alle humane 
pathogenen is zoönotisch [2,3] en ongeveer drie kwart 
van de ‘emerging infections’ bestaat uit zoönosen [2]. 
Factoren  als  ontbossing,  klimaatverandering,  groei 
van  de  vleesindustrie,  maar  ook  toenemend 
reizigersverkeer  wereldwijd,  zorgen  ervoor  dat  het 
risico op het ontstaan van zoönosen en de verspreiding 
ervan alleen maar zal toenemen. Het ontstaan van een 
zoönose is afhankelijk van het pathogeen om zijn ‘host 
range’  uit  te  breiden,  maar  ook  van  biologische 
factoren zoals de immuunrespons van de host [4]. De 
zogeheten ‘species barrier’ weerhoudt pathogenen om 
zich grenzeloos tussen soorten te verspreiden. Hoewel 
diverse factoren bij deze barrière betrokken zijn, blijft 
genetica een van de hoofdrolspelers. Het  is om die 
reden  geen  vreemde  gedachte  dat  apen  -  die  een 
genoom bezitten dat voor 99 procent overeenkomt met 
die van de mens - pathogenen herbergen die ook de 
mens ziek kunnen maken [5]. Zo kent hiv – wat nu een 
strikt  humaan  pathogeen  is  –  zijn  oorsprong  in  het 

simian immunodeficiëntievirus (SIV). SIV doorbrak de 
species  barrier  en  manifesteerde  zich  in  de  mens, 
waarna het zich ontwikkelde tot hiv, een virus dat om 
die reden een ‘remote zoönose’ wordt genoemd [6].

In  Azië  is  een  groot  aantal  tempels  waar  apen 
rondlopen en fysiek contact hebben met mensen, dit 
is een gekende  toeristische attractie. Ook gebieden 
met een ‘habitatoverlap’ waar mens en dier hetzelfde 
leefgebied delen, vergroten de kans op contact en dus 
ook  pathogeentransmissie.  De  situatie  in  de  casus 
waarbij een persoon gebeten is door een aap, is een 
serieus probleem; het is mogelijk dat er infectieziekten 
worden overgedragen die een hoge mortaliteit kennen 
bij de mens. Adequaat handelen in deze situatie kan 
daarom  van  levensbelang  zijn.  Hoewel  dit  soort 
casuïstiek zeldzaam is in Nederland, komt het zeker 
voor  dat  er  mensen  terugkeren  van  vakantie  met 
apenbeten. In het licht van de tentamenvraag zullen 
hier de meest relevante virale zoönosen afkomstig van 
non-humane primaten (NHP) worden toegelicht.

Mohammed Saadulla,  Frans Verduyn Lunel

Dus ook in Israël/Palestijnse gebieden komt de ziekte 
voor, met name  in de Westbank,  langs de Jordaan. 
Veel  Palestijnen  hebben  er  last  van,  maar  ook 
‘westerse’ Israëli’s. Collega’s daar, met wie ik samen 
malariaonderzoek deed, vertelden dat al in de 70-er en 
80-er  jaren  bij  alle  militairen  die  in  het  Palestijnse 
gebied dienst moesten doen, bij wijze van vaccinatie 
een  actieve  besmetting  teweegbracht  werd  in  de 
zijkant van een bil. De infectie veroorzaakte immuniteit 
en het litteken dat de behandelde zweer achterliet, was 
niet zichtbaar, zoals vroeger het pokkenlitteken op de 
arm. Die methode wordt niet meer toegepast, maar CL 
komt nu overal in Israël voor. 
De  aandoening  is  altijd  endemisch  geweest  in  de 
streken  die  nu  Syrië,  Jordanië  en  Israël/Palestijnse 
gebieden  omvatten.  In  contemporaine  documenten, 
zoals de Bijbel, werd over melaatsheid gesproken. Die 
ziekte  kennen  wij  tegenwoordig  als  lepra  (leprosy), 
veroorzaakt door een bacterie, Mycobacterium leprae. 
De infectie tast de zenuwen aan, waardoor gevoel en 
tastzin verdwijnen en ontstekingen en brandwonden 
niet worden opgemerkt, met als gevolg de bekende 
misvormingen. Maar in de Bijbel wordt nergens over 
misvormde  melaatsen  gesproken  en  melaatsheid 
moet dus een verzamelterm voor allerlei huidziekten 
zijn geweest, waarvan men overigens kon genezen! In 
de schaarse medisch-historische literatuur wordt een 
enkele keer scabiës geopperd, maar CL wordt nergens 
genoemd. Bijbelse  ‘melaatsheid’ zou voor een goed 
deel met cutane leishmaniasis te verklaren zijn.

Kort na mijn bezoek aan Afghanistan kwam de nieuwe 
vertaling van de Bijbel uit (NBV 2004). De Hebreeuwse 
term  ‘tsara’at’  en  de  Griekse  term  ‘lepra’  (lepros: 
schilferig,  ruw,  oneffen),  die  altijd  met  melaatsheid 
vertaald  zijn,  werden  nu  ‘huidvraat’,  een  heel 
toepasselijk neologisme, een vondst, maar wel even 
wennen. Zelfs zo, dat de vertalers vijftien jaar later een 
studie  publiceerden  met  de  titel  “Huidvraat: 
vertaalvondst  of  jeukwoord?”  en  voorstelden  om 
huidvraat toch maar te laten vallen, en de omschrijving 
‘huidziekte  die  onreinheid  veroorzaakt’  (defiling  skin 
disease)  bij  de  recente  herziening  van  de 
Bijbelvertaling  (NBV21)  toe  te  passen.  De  culturele 
connotatie  van  onrein  werd  door  de  vertalers  als 
belangrijker beschouwd dan de fysieke omschrijving. 
Opmerkelijk is wel dat het jeukwoord dicht bij de realiteit 
komt van een jeukende zweer! Een dermatoloog werd 
door de vertalers niet gehoord, laat staan iemand met 
zicht op ziekten in het Midden-Oosten. En dus kwam 
cutane leishmaniasis als een van de ziekten die onder 
het begrip huidziekte valt, in ’t geheel niet aan de orde. 
Dit  verhaal  mag  als  een  aanvulling  dienen  in  deze 
leemte.

Met dank aan dr. Ben Naafs, tropisch dermatoloog
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Figuur 3. Injectie met Pentostam in de rand van de 
lesie




