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“Mijn route” 

 



Tropen-spreekuur R’dam 

• Colette van Hees 

– Dermatoloog Erasmus MC 

– Spreekuur woensdagochtend 
 

• Donkere huid & tropische                             
infectie huidziekten 

– Bijv. leishmaniasis 

 
 

 



Erasmus MC Centrum voor lepra 

 

 

 

• Expertise-centrum voor Lepra, naast Amsterdam 
UMC 

 

• Multidisciplinaire samenwerking o.a. met LUMC  

 

• Patiënten met lepra  



Een aantal feiten over lepra 

• Lepra is een infectieziekte veroorzaakt                                     
door de bacterie Mycobacterium leprae of                
Mycobacterium lepromatosis 
 

• Het veroorzaakt voornamelijk afwijkingen                                         
van de huid, perifere zenuwen, slijmvliezen (bovenste 
luchtwegen) en ogen 
 

• Door de langzame groei van M. leprae varieert de 
incubatietijd van minder dan een jaar tot tientallen jaren 
 

• Lepra is te genezen met multi-drug therapie 
 

• Onbehandeld leidt tot lepra tot permanente schade aan de 
huid, zenuwen, extremiteiten en ogen 

 



Hoe ziet lepra eruit? 

 



De diagnose van lepra 

• Drie cardinale tekenen: 

 

– Wit- of rood-gekleurde huidafwijkingen met 
daarin gevoelsverlies 

 

– Verdikte perifere zenuwen 

 

– Aanwezigheid van bacteriën 

 

 



 

Testen zenuwen 



Slit skin smear test 

 



 



 



Niet iedereen die geïnfecteerd 
wordt ontwikkeld lepra 

• Niet iedereen wordt ziek na besmetting met 
M. leprae 

 

• Afhankelijk van de immuniteit van de gastheer 
en van genetische factoren 

 

• Ongeveer 90-95% van de besmette contacten 
wordt niet geïnfecteerd, of maakt de infectie 
subklinisch door en herstelt volledig 



Lepra type afhankelijk van afweer  



Complicaties van lepra 
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Permanente invaliditeit 

 





V, 39 jaar,  
huidafwijkingen & neuropathie 

 



Aanvullend onderzoek huid 



 



Lepra geëlimineerd?  

• WHO definitie:  

– Punt prevalentie lager dan 1 per 10.000 personen 

 

• Behaald wereldwijd in 2000  

• Behaald nationaal in 2005 

 

• Toch: meer dan 20.000 nieuwe gevallen in 
2016 



Aantal nieuwe lepra gevallen 



Geografische verschillen 
incidentie lepra 

 



Hoe wordt lepra overgedragen? 

• Transmissie niet volledig opgehelderd 
– Huid-op-huid contact 

– Druppelinfectie (hoesten, niezen) 

 

• Risicofactoren 
– Nauw contact met onbehandelde, besmettelijke patiënten  

– Erfelijkheid Human susceptibility genes 

– Infectie met bepaalde worm-infecties 

– Voedsel tekort 

 

• Voorkomen van lepra zonder direct contact of in 
omgevingen zonder nieuwe gevallen  
– Rol van omgeving? 

 

 

 

 

 



Ned. Tijdschrift Geneesk. (1917) 



 





Studie resultaten 

• Bodemmonsters van: 

– Batavia en Groot Chatillon 

– Pikin Slee en Gujaba 



 



Multi-drug therapie voor lepra:  
langdurig antibiotica 







Samengevat Lepra 

• Zeldzame infectieziekte 

• Lange incubatie-tijd 

 

• Groot diversiteit aan klachten 

 

• Herkenning lastig, de diagnose lepra wordt vaak 
pas laat gesteld 

 

• Helpt vroegtijdige behandeling niet in de hand 

 

 



Lepra is een van de  
‘neglected tropical diseases’ 

• Lepra endemisch in ontwikkelingslanden 

– Afrika 

– Azië 

– Zuid-Amerika 

 

• “Affects the poorest of the poorest” 

 

 



 



Stigmatisatie 
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Abandoning the  
stigma of leprosy 

• A diagnosis of leprosy is not a medical death 
sentence, nor should it be a societal one. 

 

• The positive images portrayed in the New 
Face of Leprosy Project offer powerful human 
stories for overcoming stigma. 

Lancet. 2019 Feb 2;393(10170):378. 
Kumar A et al. Lancet. 2019 Feb 16;393(10172):629-638.  



 



 



Lepra  

• Dermatologie 

 

• Tropen – donkere huid – Suriname 

 

• Socio-economische aspecten 

 

• Historische aspecten 

 

• Holistische benadering 
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