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Z Beschouwing
Zwemmersjeuk komt in Europa steeds meer voor. De heftig 

jeukende dermatitis wordt veroorzaakt door cercariën, de 

larven van een in watervogels levende platworm. De larve 

kruipt de huid van zwemmers binnen en veroorzaakt daar 

een allergische reactie. De diagnose is gemakkelijk te stellen 

op symptomen (heftig jeukende dermatitis) en zorgvuldige 

anamnese (zwemmers, rietsnijders, vissers). Bij huiduitslag 

in het late voorjaar of de vroege herfst vraagt u wellicht niet 

altijd of iemand recent nog heeft gezwommen. Deze casus is 

een pleidooi voor een zorgvuldige anamnese bij een apart der-

matologisch fenomeen. De diagnose kan leiden tot preventie 

van andere gevallen.

Zwemmersjeuk is een parasitaire huidinfectie met de larve 

(cercarie) van de Trichobilharzia ocellata. De mens is voor de cer-

cariën een niet-specifieke gastheer. De cercarie sterft direct 

nadat hij de menselijke huid is binnengedrongen. In 2003 en 

2004 betrof 40% van de gemelde watergerelateerde gezond-

heidsklachten in Nederland huidproblemen. In 2005 ging het 

al om 59%. In dat jaar betrof 55% van alle watergerelateerde 

klachten zwemmersjeuk.

De eerste verschijnselen van de cercariën dermatitis ont-

staan direct tot twee dagen na blootstelling aan besmet wa-

ter. De huidafwijkingen lijken vooral op te treden op plaatsen 

waar natte zwemkleding langdurig tegen de huid heeft ge-

zeten. De duur van de blootstelling speelt een rol. Denk aan 
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rietsnijders en fuikvissers. Er ontstaat een immunologische 

reactie op de parasiet en die gaat gepaard met roodheid, rode 

vlekjes, papels, vesikels en vaak ondraaglijke jeuk. Kwallencrè-

me (octyl methoxycinnamaat en zinkoxide) zou beschermen 

tegen cercariën.

Zwemmersjeuk komt geleidelijk meer voor in Nederland. 

De diagnose is gemakkelijk te stellen. Een zorgvuldige anam-

nese staat daarbij centraal. Symptoombestrijding lijkt, met 

name bij de ernstige gevallen, niet al te veel soelaas te bieden. 

Preventie lijkt een betere optie. ▪
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Casus
Simone, 53 jaar, zwemt elke zomer in de zwemvijver in haar tuin. 

Halverwege juni kreeg ze ’s ochtends opeens heftige jeuk over het 
hele lijf. Het duurde niet lang of haar hele lichaam, uitgezonderd 
het hoofdhalsgebied, zat onder de rode, hier en daar confluerende, 
papels. De jeuk bleef nog twee weken op sterkte, nam in de derde 
week af en verdween vervolgens, evenals de dermatitis. Nu heeft 
de dermatitis af en toe nog een kleine opleving. Het is dan een veel 
kleiner gelokaliseerd gebied, altijd op een plek waar haar badpak de 
huid afdekt. De diagnose was aanvankelijk niet bekend bij de pati-
ente en huisarts.

Barend, een gezonde huisarts van 38 jaar, besloot eind augus-
tus riet te ruimen in de sloot langs zijn tuin. Gewapend met lies-
broek en riek stapte hij de sloot in. Bij het poltrekken raakten zijn 
blote armen regelmatig tot aan zijn oksels in het slootwater. Na het 
werk merkte hij dat zijn armen prikten. Er verschenen rode punt-
jes op zijn armen. Die avond ontstonden er grote groepen papels. 
Het werden grote plakkaten van samenvloeiende, heftig jeukende 
urticaria. Die nacht nam hij een antihistaminicum en smeerde zijn 
armen in met mentholgel. Het mocht niet baten. De jeuk teisterde 
onafgebroken zijn armen. Ten einde raad nam hij 30 mg prednison. 
Ook dit hielp niet. De heftige jeuk bleef nog drie dagen. Daarna 
werden de papels wat stugger en veranderden in blaasjes. Na een 
week verdween de jeuk definitief. De blaasjes bleven nog bijna drie 
weken aanwezig en zelfs na twee maanden waren er hier en daar 
nog rode plekjes te zien.

Beide verhalen maken de diagnose zwemmersjeuk zeer waar-
schijnlijk


