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Samenvatting
Vibrio species kunnen verschillende klinische beelden veroorzaken en kunnen ook in onze
inheemse wateren voorkomen. Vibrio cholerae serotype O1 en O139 veroorzaakt het klassieke
cholera ziektebeeld. Ziekte door andere Vibrio stammen wordt non-cholera Vibrio-infectie
genoemd en uit zich meestal als milde maagdarm- of huidinfecties. In mei en augustus
2017 werden twee gevallen van vibriose gemeld in Vlaanderen onder de vorm van een
oorinfectie en van een maagdarminfectie gecompliceerd door een sepsis. Het verband met
recreatiewater kon microbiologisch worden bevestigd voor één van de gevallen.

Inleiding

Ernstige gevallen door non-cholera Vibrio (sepsis,
necrotische fasciitis) zijn zeldzaam, maar kunnen
voorkomen bij patiënten met onderliggend lijden
zoals levercirrose, diabetes mellitus, HIV/AIDS, trombocytopenie of immuundepressie (5,6,7).

Cholera wordt geassocieerd met beelden van hevige
waterige (rijstwater) diarree en ernstige dehydratatie. Niet antibiotica maar een infuus of ORS is de
enige remedie om overlijden te voorkomen.
Cholera wordt veroorzaakt door de Vibrio cholerae.
Bij deze gram-negatieve bacterie zijn er 200 O-serotypen beschreven die in twee majeure groepen kunnen
worden ingedeeld: de serotypen O1 en O139 en de
non-cholera Vibrio (1). Het serotype O1 heeft twee biotypen: het “klassiek” type en het “El Tor” type (2). De
serotypen 01 en 0139 kunnen choleratoxine produceren - in het bijzonder aangetoond door de expressie van de genen Ctx en TcpA- en epidemieën met
het klinisch ernstig cholerasyndroom veroorzaken.
De meeste besmettingen door V. cholerae O1 of O139
verlopen echter asymptomatisch (75% tot 90% van
de gevallen) of als een milde diarree.

In Vlaanderen is cholera veroorzaakt door V. cholerae O1 of O139, een meldingsplichtige infectieziekte
(4). In de 19de eeuw kende Vlaanderen nog grote
epidemieën van cholera, vooral in de stad Antwerpen door de aanwezigheid van de bacterie die
binnengebracht werd via de haven. De uitbraken
verdwenen nadat de leefomstandigheden van de
bevolking verbeterden en er aandacht kwam voor
veilig drinkwater (8). Het was de choleraepidemie
van 1830 die de aanleiding was om de verplichte
melding van de ziekte door artsen in te voeren. De
drie choleragevallen die sinds 2006 in Vlaanderen
gemeld werden, zijn uitsluitend importgevallen
waarbij de patiënten zich in Turkije besmet hadden
(9,10).

De non-cholera Vibrio (non O1/0139 serotypen,
zoals bijvoorbeeld V. vulnificus V. parahaemolyticus,
V. alginolyticus en V. furnissi) bezitten in 95% van
de gevallen niet de Ctx genen die coderen voor het
choleratoxine (3,4). Deze Vibrio spp. zijn geassocieerd aan sporadische gevallen van vibriose onder
de vorm van milde maagdarm- en huidinfecties.

Elders in de wereld blijft cholera een belangrijk
probleem voor de volksgezondheid. Na de aardbeving in Haïti in 2010 ontstond er een grote choleraepidemie die tot op de dag van vandaag voortduurt. Meer dan 700.000 verdachte gevallen zijn
geregistreerd als ook 8.700 cholera gerelateerde
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sterfgevallen. Gebrek aan veilig water is de belangrijkste reden dat de epidemie nog niet onder controle is (11). Een recente uitbraak in Yemen heeft
inmiddels al meer dan een half miljoen burgers
getroffen, waarbij het dodental rond de 2.000 ligt
(12). Het universeel gebruik van schoon water en
goede sanitaire voorzieningen zijn het fundament
van de cholerabestrijding in de wereld (13).
In dit artikel bespreken we twee ziektegevallen geïnfecteerd door cholerabacillen non-O1 en non-O139
in Vlaanderen.

Casuïstiek
Casus 1
Een 16-jarige jongeman in Antwerpen had klachten
van langdurige oorloop, die later ook bloederig
werd. Er was geen sprake van gastro-intestinale klachten, geen dunne ontlasting, en ook
geen koorts. De klachten zouden eind augustus
2017 begonnen zijn. De jongen was niet op reis
geweest. Hij was gaan zwemmen in een zwembad
en een zwemvijver in de omgeving van Antwerpen. In de kweek van het oorvocht was V. cholerae
gevonden. Na behandeling was de oorloop gestopt.
Vier jaar geleden had hij een middenoortransplantatie ondergaan nadat door infectie de gehoorbeentjes waren aangetast. Via verdere typering kon men
V. cholerae non-O1 en non-O139 aantonen. In het
staal werd het CtxA gen, een virulente factor, met
PCR niet gevonden.

Casus 2
Een 46-jarige man uit Oost-Vlaanderen kreeg klachten
van epigastrische pijn, nausea, anorexie en koorts
eind mei. Hij werd twee dagen na begin van de
klachten opgenomen ter observatie op een dienst
intensieve zorgen. Er werden hemoculturen afgenomen waarin V. cholerae gedetecteerd werd via
MALDI-TOF. Een empirische behandeling werd opgestart met piperacilline-tazobactam (2 dagen),
gevolgd door ciprofloxacine gedurende 2 weken.
De man werkte in een slagerij en werd werkonbekwaam verklaard tot de resultaten van de typering
gekend waren. In de voorgeschiedenis van de
patiënt was er sprake van chirurgie wegens een
levertumor in 2010, maar er was geen immuundepressie of levercirrose op het moment van de
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infectie. Hij nam regelmatig NSAID in en er waren
tekenen van erosieve gastritis bij gastroscopie. Bij
bevraging naar een mogelijke bron zei de patiënt
dat hij een dag voor de klachten in een kreek was
gaan peddelsurfen samen met een groep en hij
hierbij in het water viel. Bij deze val slikte hij veel
water in. Niemand anders van het sportgezelschap
ontwikkelde klachten. De verdere typering in het
nationaal referentie centrum (NRC) in Luik toonde
aan dat het om een Vibrio cholerae non-O1 en
non-O139 ging, negatief voor het CtxA gen.

Omgevingsstalen
Bij casus 1 waren er geen afwijkende resultaten in de
routinematige bacteriologische controles van het
recreatiewater waarmee de casus in contact kwam.
Samenvallend met casus 1 zijn er in mei 2017 stalen
afgenomen in de haven van Antwerpen. Bij de
MALDI-TOF analyse vond men Vibrio en bij verdere
typering bleek het om V. cholerae, V. furnissi en
V. vulnificus (groene kolonies) te gaan.
Bij casus 2 werd half juni een onderzoek gedaan van
het kreekwater waarin de patiënt gevallen was. Het
monster werd doorgestuurd naar het NRC: sterk positief voor V. cholerae non O1/0139 (5.102 – 103 CFU/
ml). Omdat de concentratie qua kiemen dermate
hoog was, werd het team milieugezondheidszorg
om advies gevraagd en ze stelden een recreatieverbod voor. Verder werd ook een negatief advies
gegeven over het organiseren van een triatlon omwille van het infectierisico voor de deelnemers
(diarree en wondinfectie). In een opvolgstaal na één
maand bleef de concentratie aan V. cholerae hoog.

Bespreking
Deze casuïstiek toont aan dat er ook infecties door
V. cholerae kunnen worden opgelopen in Vlaanderen.
Het ging hier om de non-O1/O139 serotype V. cholerae
bij twee patiënten met verschillende leeftijd en met
een verschillend klinisch beeld. Eén patiënt maakte
een maagdarminfectie door die gecompliceerd werd
door sepsis zonder dat er duidelijke risicofactoren
konden geïdentificeerd worden. De andere patiënt
had een oorinfectie. Een oorinfectie door cholera
wordt wel vaker gerapporteerd (14). In een review
werden 350 gevallen gevonden van extra-gastrointestinale gevallen van non-O1/O139 cholera en
was diarree slechts in 42% aanwezig (15). Zeven-

Tabel 1 Resultaten waterstalen in vier gebieden in de Antwerpse haven in 2017
Gebied 1

Gebied 2

Gebied 3

Gebied 4

Escherichia coli

30 CFU/100ml

2 CFU/100ml

16 CFU/100ml

24 CFU/100ml

Enterococci

158 CFU/100ml

2 CFU/100ml

750 CFU/100ml

14 CFU/100ml

Vibrio cholerae

0 CFU/100ml

0 CFU/100ml

920 CFU/100ml

0 CFU/100ml

Vibrio furnissi

0 CFU/100ml

440 CFU/100ml

71760 CFU/100ml

1480 CFU/100ml

2680 CFU/100ml

80 CFU/100ml

40 CFU/100ml

80 CFU/100ml

Vibrio vulnificus
(var. groen)

CFU= kolonie vormende eenheden

zeventig percent was man en 95% had een onderliggend lijden.

gecontamineerd water had ingeslikt tijdens zijn val,
maar volgens onze berekening zou hij 1 liter moeten
drinken (18,19).

Meldingen van cholera zijn over het algemeen zeldzaam in Europa, meestal betreft het importpathologie bij reizigers naar endemische gebieden (16).
Gevallen van non-O1/O139 V. cholerae infecties die
in Europa opgelopen zijn, worden wel vaker gediagnosticeerd. De besmetting gebeurt fecaal-oraal,
na het inslikken van gecontamineerd water (zee- en
brakwater) of na het eten van rauwe of onvoldoende
gekookte zeevruchten. Non O1/0139 serotypen
worden vaker geïsoleerd uit rivieren en estuaria
vergeleken met 01 en 0139 serotypen (16). Bij casus
één werden er geen afwijkingen vastgesteld bij de
bacteriologische analyses van het water waarmee
de patiënt in contact kwam. De patiënt woonde
echter 5 kilometer van gebied 3 van de haven, maar
het is onduidelijk of de infectie geassocieerd was
met de bevindingen in het water van de haven. De
vraag was of de aanwezigheid van deze bacteriën
een infectierisico vormde voor de werknemers in
de haven. Dit werd niet als gevaarlijk beschouwd,
omdat het geen zwemwater betrof en van cholerabacillen bekend is dat er veel bacillen nodig zijn om
vibriose te veroorzaken. De literatuur beschrijft een
minimum infectieuze dosis (MID) van 106, dit zou
betekenen dat een persoon van de zwaarst besmette plaats 1,4 liter zou moeten drinken om besmet
te geraken (17). Bij casus twee was er anamnestisch
een contact met besmet recreatiewater en werden
de gevonden concentraties aan non-cholera Vibrio
in dit water als een risico voor infectie beschouwd.
De literatuur beschrijft dat de gemiddelde hoeveelheid ingeslikt water bij het zwemmen varieert van
3,7-34 x10-3 liter, waardoor men meestal onder de
MID blijft. Casus twee vermeldde dat hij zeer veel

V. cholerae non O1/O139 serotypen worden in centraal Europa frequent teruggevonden in de kustwateren van de Noordzee en de Baltische zee, maar
ook in sommige alkalische meren (1,20). Vele fysicochemische omstandigheden bevorderen de groei
van V. cholerae kolonies in de natuurlijke omgeving.
De bacterie gedijt het beste bij watertemperaturen
boven 17°C, laag zoutgehalte (<1%) en kan niet goed
tegen een lage pH. Ook moet er voldoende zuurstof,
zonlicht en regenval zijn en de beschikbaarheid van
sporen van elementen, chemische voedingsstoffen
en mariene organismen aanwezig zijn (17,21).
De twee gerapporteerde casussen deden zich aan
het eind van de lente en zomer 2017 voor, toen
hoge temperaturen werden genoteerd door het KMI
(https://www.meteo.be/meteo/view/nl/123766-Huidige+jaar.html#month7). In de literatuur rapporteert
men een associatie tussen hittegolven, de opwarming van de aarde en klimaatverandering met
een toename van de temperatuur van oppervlakte
wateren en een verhoogd aantal in Vibrio-infecties,
vooral in de zomers (1,18,22). Een studie toonde via
een lineair model aan dat er een relatie was tussen
maximum zeewatertemperatuur en het jaarlijks aantal vibriose gevallen en dat er een hoger
risico was in jaren met een hittegolf (23). De kans
dat pathogene varianten van Vibrio cholerae en
Vibrio vulnificus in onze buitenwateren worden aangetroffen, blijft echter klein (2-5%). Clinici moeten
vooral alert blijven bij personen met risicofactoren
die een gastro-enteritis ontwikkelen na een blootstelling aan zee- of oppervlaktewater of consumptie
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van zeevruchten, aangezien zij een hoger risico hebben op infectie en complicaties. De monitoring van
Vibrio cholerae in recreatiewater is niet opgenomen
in de routine bacteriologische controles in België.
Wanneer er echter Vibrio cholerae kan worden
aangetoond in het oppervlaktewater waarmee een
patiënt in contact kwam, kan een geïnformeerd advies over zwemverbod gegeven worden gericht aan
de mensen met risicofactoren.

Conclusie
Deze twee casussen tonen aan dat infecties met
Vibrio cholerae niet altijd importgevallen zijn.
Vibrio species kunnen ook in onze inheemse wateren
voorkomen. Omwille van de ernst van cholera én

het grote aantal waterrecreanten én het feit dat er
al decennia lang geen meldingen geweest zijn van
inheems verworven cholera lijkt het risico om een
besmetting met V. cholerae op te lopen uitermate
beperkt te zijn.
In beide casussen gaat het om het een niet toxine
producerende stam die niet het klassieke cholera
ziektebeeld geeft. Clinici dienen in hun differentiaal diagnose van zelflimiterende gastro-enteritis of
andere infecties ook een infectie met V. cholerae
of andere Vibrio species op te nemen, zeker na het
eten van zeevruchten of contact met potentieel
besmet water.

Summary
Vibrio species can cause different clinical presentations and can also occur in surface
waters in Belgium. Vibrio cholerae serotype O1 and 139 cause the classical cholera disease.
Disease caused by other Vibrio strains is called a non-cholera vibriosis and usually manifests as mild gastro-enteritis or skin infections. In May and August 2017 two cases of vibriosis were notified in Flanders manifesting as an ear infection and as a gastro-enteritis complicated by a sepsis. The association with recreational water could be microbiologically
confirmed for one of the cases.
Trefwoorden: vibriose, non-cholera Vibrio
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