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Samenvatting
Een observatie van menig in de tropen - of op een polikliniek voor tropische ziekten 
werkzame arts is dat wonden bij reizigers in of uit de tropen moeizaam genezen. Er zijn 
hierover nauwelijks wetenschappelijke studies gepubliceerd. Het is een waarneming 
gegrond op klinische bevindingen van vele “tropendokters”. Om hier meer “evidence 
based” inzicht in te krijgen, hebben wij studies verricht naar verschillende aspecten 
die met wonden in en komend uit de tropen te maken hebben. Dit met als doel 
adviezen voor de klinische praktijk te kunnen aandragen. 
Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk waarin een overzicht wordt gegeven van de 
meest voorkomende tropische wonden. Het geeft een handvat voor de clinicus om 
te kunnen differentiëren tussen de meest verschillende wonden waarmee patiënten 
zich kunnen presenteren.
Hoofdstuk 2 beschrijft een onderzoek naar veranderingen in de microcirculatie bij 
reizigers naar de tropen. Aanpassing aan een warm vochtig klimaat zou kunnen 
leiden tot uitzetting van haarvaatjes in de huid, wat weer tot de vorming van 
oedeem zou kunnen leiden. Het is bekend dat oedeem de wondgenezing vertraagd 
kan doen verlopen. Het ontstaan van oedeem zou kunnen verklaren dat wonden 
bij reizigers in of uit de tropen moeizaam genezen. Om veranderingen in de 
microcirculatie te meten werd de capillary filtration rate (CFR) aan het onderbeen 
met behulp van kwikrekstrookplethysmografie gemeten. Met behulp van de 
kwikrekstrookplethysmograaf werd bij Nederlandse studenten die recent in Suriname 
waren aangekomen de CFR bepaald. Deze groep werd vergeleken met studenten die 
al minimaal twee maanden in Suriname verbleven en met een groep inwoners van 
Suriname. Uit deze studie bleek dat mensen die pas in Suriname zijn aangekomen 
een verhoogde CFR hebben vergeleken met de controle groepen. Een verhoogde CFR 
zou dus tijdelijk, na aankomst in de tropen, kunnen leiden tot het ontstaan van (sub)
klinisch oedeem, wat weer de vertraging van wondgenezing zou kunnen verklaren. 
Bij langer verblijf in de tropen gaat dit fenomeen niet meer op.
Hoofdstuk 3 beschrijft het onderzoek naar de bacteriële kolonisatie en antimicrobiële 
resistentie van bacteriën in chronische wonden van patiënten in ziekenhuizen in 
Indonesië, Zimbabwe en Suriname. Dit onderzoek is gedaan om een beeld te krijgen 
van het wel of niet vaker voorkomen van pathogene bacteriën in deze wonden in 
de tropen. Kennis hiervan is van belang in de keuze van antimicrobiële behandeling. 
Het meer voorkomen van pathogene bacteriën zoals Staphylococcus aureus of beta-
hemolytische streptococcen zouden eveneens een verklaring kunnen geven voor het 
feit dat pyodermieën vaak in de tropen of als import huidziekten gezien worden.
Uit 99 wonden werd materiaal afgenomen. Dit werd ingevroren en op een later 
tijdstip in Nederland gekweekt. Er werden geen significante verschillen in kolonisatie 
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van de chronische wonden in de verschillende geografische locaties aangetoond. Ook 
werden geen grote verschillen gevonden tussen de locaties in de tropen en landen 
in de westerse wereld. Het meest opvallend waren de verschillen in de aanwezigheid 
van antimicrobiële resistenties. Op alle tropische locaties werden verhoogde 
aantallen staphylococcen en streptococcen resistent tegen tetracycline gevonden. In 
kweken uit Suriname en Zimbabwe werd weinig resistentie tegen andere antibiotica 
gevonden. In Indonesië werd veel methicilline resistente Staphylococcus aureus 
(MRSA) gevonden, en tevens veel resistente gram negatieve bacteriën tegen zowel 
oude antibiotica (gentamycine, tobramycine) als tegen nieuwere middelen zoals 
ciproflaxcine en derde generatie cephalosporinen.  De geobserveerde verschillen 
kunnen mogelijk verklaard worden uit voorschrijfgedrag van artsen en het zonder 
recept kunnen verkrijgen van antibiotica. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de aanwezigheid van chronische wonden in een groot 
regionaal ziekenhuis in Malawi. Er is heel veel bekend over het voorkomen van en 
de etiologie van chronische wonden in de westerse wereld. Echter, van chronische 
wonden in de tropen is weinig bekend ondanks het feit dat dit een belangrijke 
oorzaak van morbiditeit is. De diagnose van de wonden werd gesteld op grond van 
het klinische beeld; aanvullend werd microbiologisch en histopathologisch onderzoek 
verricht. In tien weken tijd werden op de verschillende afdelingen 5.988 patiënten 
gezien; 45 patiënten daarvan hadden chronische wonden. De meest voorkomende 
oorzaak was een bacteriële infectie, gevolgd door maligniteiten en trauma. In 
tegenstelling tot  de westerse wereld werden nauwelijks veneuze of arteriële wonden 
gezien. Verrassend veel maligniteiten werden aangetroffen. Het is bekend dat in 
langer bestaande wonden voornamelijk het plaveiselcel carcinoom kan ontstaan. 
Opvallend in deze studie was echter dat de patiënten aangaven dat veel van deze 
wonden slechts enkele maanden bestonden. Het kan zijn dat deze wonden toch 
langer bestonden dan door de patiënten gerapporteerd werd, ook is het goed 
mogelijk dat de HIV infectie die bij een groot deel van deze patiënten voorkomt 
van invloed is op het ontstaan van maligniteiten.  Aangeraden wordt om in deze 
patiëntengroep, in gebieden waar HIV endemisch voorkomt, al in een vroeg stadium 
aanvullend histopathologisch onderzoek te verrichten om een eventuele maligniteit 
uit te sluiten. Andersom zal bij het ontstaan van een maligniteit in een chronische 
wond aan HIV gedacht moeten worden. 
Hoofdstuk 5 geeft het klinisch onderzoek naar de toepassing van hydrocolloid 
verbanden weer bij de behandeling van het veneuze ulcus cruris onder de tropische 
omstandigheden,  met de hoge vochtigheidsgraad van Suriname. Dit type verband 
wordt in de westerse wereld veel gebruikt, echter over de toepassing in de tropen 
is weinig bekend. Behalve economische factoren speelt daarbij mogelijk de angst 
voor bacteriële wondinfecties tijdens het gebruik van deze semi-occlusieve verbanden 
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een rol. Zeventien patiënten met een veneus ulcus cruris werden zes weken lang 
met een hydrocolloid verband in combinatie met ambulante compressietherapie met 
kortrekszwachtels behandeld. Alle wonden reageerden goed op deze behandeling. 
Er was een duidelijke toename van granulatie weefsel, een afname van het 
wondexsudaat en een afname van het wondoppervlak. Er werden geen bijwerkingen 
gevonden, met name geen wondinfecties. Bacteriële kweken leverden min of meer 
dezelfde kolonisaties van veneuze ulcera op als die in een meer gematigd klimaat 
gezien kunnen worden. 
In hoofdstuk 6 komt het onderzoek naar de import van Cutane Leishmaniasis (CL) 
in Nederland aan de orde. CL, een ulcererende parasitaire infectie van de huid, wordt 
in toenemende mate als importziekte in veel westerse landen gezien. Wereldwijd zijn 
er naar schatting 1.5 tot 2 miljoen nieuwe gevallen van CL per jaar. De aandoening 
wordt veroorzaakt door een parasiet welke wordt overgebracht door een klein vliegje, 
de zogenaamde sandfly. Leishmaniasis is endemisch in vele (sub)tropische gebieden, 
waarvan Afghanistan, Saoedi-Arabië, Iran, Peru en Brazilië de hoogste incidentie 
hebben. Het klinisch beeld is zeer divers. CL kan zich presenteren als een papel tot een 
ulcerende laesie. Mucocutane Leishmaniasis kan als complicatie gezien worden met 
name bij patiënten met CL uit Zuid-Amerika. In een eerdere studie bleken de landen 
rondom het Middellandse-Zeegebied het belangrijkste gebied te zijn van waaruit CL 
in Nederland werd geïmporteerd. Retrospectief is geanalyseerd waar patiënten CL 
opliepen, welke diagnostische middelen werden gebruikt en welke geneesmiddelen 
werden ingezet. De medische dossiers van alle patiënten die voor CL in het Academisch 
Medisch Centrum in de periode 1990 tot 2000 waren behandeld, werden hiertoe 
geanalyseerd. CL werd bij 78 patiënten gediagnosticeerd. De incidentie van CL was 
ten opzichte van de periode 1979-1989 gestegen. Zuid- en Midden-Amerikaanse 
landen, met name Belize, Suriname, Frans-Guyana en Bolivia, waren nu de meest 
belangrijke bron van infectie in deze periode geweest. PCR was de meest sensitieve 
test om CL aan te tonen. Voor Zuid-Amerika is natriumstibugluconaat nog steeds het 
medicijn van eerste keus bij de behandeling van CL uit Zuid-Amerika, behalve voor 
de Guyanas. 
Hoofdstuk 7 beschrijft een patiënt met een Buruli ulcus welke is opgelopen in de 
Shan Dong provincie in China. Dit is de eerste patiënt waarvan beschreven is dat 
een Buruli ulcus werd opgelopen in China. Het Buruli ulcus wordt veroorzaakt door 
Mycobacterium ulcerans en komt vooral voor in de tropen, maar is ook beschreven 
in de meer gematigde klimaten van Australië. Gezien de toename van deze 
mycobacteriële infectie is het goed mogelijk dat het Buruli ulcus in de komende jaren 
vaker gezien zal worden als geïmporteerde huidziekte.
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Conclusies
Tijdens een kort verblijf in de tropen treden veranderingen in de microcirculatie 
op. Hierdoor kan oedeem ontstaan wat van invloed op de wondgenezing kan zijn. 
Oedeem kan door middel van compressietherapie behandeld worden. Er is veel 
ervaring met compressietherapie in de westerse wereld. Van gebruik onder tropische 
omstandigheden is  echter weinig over bekend. Zwachtels en therapeutisch elastische 
kousen worden meestal slecht verdragen onder de warme vochtige tropische 
omstandigheden. Het is daarom van belang dat er onderzoek naar de toepassing van 
compressie therapie onder tropische omstandigheden gedaan gaat worden.
Bij reizigers uit de tropen worden vooral traumatisch ontstane ulcera welke secundair 
geïnfecteerd zijn gezien. Deze ulcera zijn vaak gekoloniseerd door S. aureus of 
hemolytische streptococcen groep A en moeilijker te behandelen dan ulcera welke 
in een meer gematigd klimaat zijn ontstaan. Er zijn geen aanwijzingen dat S. aureus 
en hemolytische streptococcen groep A meer voorkomen in de tropen, in ieder geval 
blijkt uit onze studies dat deze bacteriën niet vaker in chronische wonden voorkomen. 
Het zou interessant zijn om in de toekomst onderzoek naar virulentie factoren van 
deze bacteriën uit wonden die in de tropen zijn ontstaan te verrichten.
Er is slechts weinig bekend over het gebruik en effectiviteit van wondbedekkers in de 
tropen. De ervaring is dat vaak gebruik gemaakt wordt van antibiotica bevattende 
dressings, deze kunnen resistentie van bacteriën in de hand werken. Daarom is het van 
belang dat er in de tropen onderzoek gedaan wordt naar gemakkelijk te gebruiken 
goedkope wondbedekkers.
Cutane leishmaniasis moet altijd uitgesloten worden bij reizigers die zich met 
een wond uit voor leishmaniasis endemische gebieden presenteren. Om de juiste 
behandeling te kunnen geven is het van belang om de parasiet te specificeren. 
Aanbevolen behandelingen variëren echter nogal, de aanbevelingen van de WHO zijn 
gedateerd en er zijn slechts weinig goede studies beschikbaar. In de westerse wereld 
waar de middelen voor klinisch onderzoek beschikbaar zijn ontbreken grote groepen 
patiënten, welke nodig zijn voor onderzoek. Derhalve is het van belang dat het rijke 
westen klinisch onderzoek in de endemische gebieden ondersteund.
Het is mogelijk dat maligniteiten in een vroeg stadium bij mensen met HIV ontstaan; 
daarom wordt geadviseerd in een vroeg stadium aanvullend histopathologisch 
onderzoek te verrichten.
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