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Chikungunya: uitbraak in de Caraïben

Jan Gootjes

Verspreiding
Het chikungunyavirus (CHIKV) is een alfavirus uit de familie 

Togaviridiae.1,2,3 Het virus werd in het begin van de jaren vijftig 

ontdekt bij de Makonde in Zuid-Oost Tanzania en Noord-Mo-

zambique. In de taal van de Makonde betekent chikungunya 

‘dat wat je doet buigen’, verwijzend naar de hevige artralgie 

in de rug die soms met de ziekte gepaard gaat en de gebogen 

houding die daardoor ontstaat.4 Het virus is waarschijnlijk 

door wilde dieren overgedragen op Aedes-muggen, die vooral 

overdag actief zijn, en van daaruit op mensen. Er zijn twee 

varianten van chikungunya: de Afrikaanse variant wordt 

overgebracht door Ae. furcifer en Ae. taylori, de Aziatische variant 

door Ae. aegypti en Ae. albopictus.3,5 Tot 2004 bleven uitbraken van 

het virus beperkt tot Afrika en Zuidoost-Azië, maar in de jaren 

daarna zijn er uitbraken geweest in de Comoren (2005), Zuid-

China, Nieuw-Caledonië, Italië, Frankrijk, Réunion (2010) en 

Jemen (2011) [figuur 1].4-8 In Nederland werd de eerste patiënt 

met chikungunya beschreven in 2007, maar dit was een reizi-

ger die de ziekte geïmporteerd had.9 In Nederland zijn sinds-

dien slechts enkele geïsoleerde gevallen beschreven.

In Zuid-Europa wordt Ae. albopictus door de klimaatveran-

dering talrijker en in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië stijgt 

de autochtone transmissie van CHIKV (gedefinieerd als het 

optreden van chikungunya bij patiënten zonder reisge-

schiedenis in de laatste vijftien dagen voor het begin van de 

symptomen). De komende decennia zal de mug langzaam 

noordwaarts oprukken, hoewel Nederland waarschijnlijk niet 

voor 2040 zal worden bereikt.10

Kenmerken en diagnostiek
De incubatietijd van CHIKV is gemiddeld 3-7 dagen, met een 

spreiding van 1-12 dagen.1,9 Minder dan 10% van de infecties 

verloopt asymptomatisch; van de patiënten met symptomen 

heeft 90-96% enkele dagen koorts en heeft meer dan 95% last 
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Chikungunya is een virale aandoening die wordt verspreid door 
muggen van het geslacht Aedes. Na een recente uitbraak in de Ca-
raïben verspreidt de aandoening zich snel. Het lijkt een kwestie 
van tijd dat ook Nederlandse reizigers uit dit gebied met koorts en 
polyartralgie bij de huisarts komen. Omdat chikungunya gevaar-
lijk kan zijn voor vooral kinderen, zwangeren en ouderen, is het 
belangrijk de ziekte tijdig te ontdekken. Daarom is het aan te ra-
den, actief aanvullend onderzoek te verrichten naar dengue en 
chikungunya wanneer een patiënt zich presenteert met ge-
wrichtsklachten en koorts na recent bezoek aan de Caraïben. Het 
Nederlandse klimaat is ongunstig voor Aedes-muggen, dus au-
tochtone transmissie lijkt in ons land vooralsnog onwaarschijnlijk. 
Vector control is niet noodzakelijk.

Drs. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie. Annastraat 35, Nieuw-Nickerie, Suriname: J.R.M. Goot-

De kern
 ▪ Chikungunya is een virusziekte die tot 2004 alleen in Afrika 

en Zuid-Azië voorkwam. De laatste jaren heeft de ziekte zich ook 
buiten dat gebied verspreid.

 ▪ Eind 2013 begon in het Caraïbisch gebied een grote uitbraak, 
die inmiddels ook Noord-Amerika en Zuid-Amerika heeft be-
reikt.

 ▪ Waarschijnlijk zullen zich op korte termijn ook in Nederland 
reizigers uit de Caraïben melden met klachten.

 ▪ De voornaamste klachten zijn koorts, polyartralgie (vooral 
perifere gewrichten) en erythemateuze maculae van de huid na 
een bezoek aan een risicogebied. Soms zijn er ook bloedafwijkin-
gen zoals lymfocytopenie.

 ▪ Zwangeren, neonaten en ouderen met comorbiditeit hebben 
een hoger risico op ernstig of zelfs dodelijk verloop.

Patiënte A
Een 55-jarige vrouw, huisvrouw van beroep, met in de voorgeschie-
denis een CVA zonder restverschijnselen, meldt zich op de afdeling 
Spoedeisende Hulp van het L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie 
in Suriname. De patiënte woont in Frans-Guyana en is momen-
teel op bezoek in Suriname wegens een aanstaand huwelijk. Sinds 
twee dagen heeft zij hoge koorts (tot 40,0 °C), gepaard gaand met 
pijn in de polsen, links meer dan rechts. Ook voelt zij een diffuse 
pijn in haar hele lichaam. Tevoren was zij niet ziek. De aanvullende 
anamnese laat geen bijzonderheden zien, de rest van de familie is 
klachtenvrij. De patiënte woont in een voor zover bekend ratten-
vrije omgeving en drinkt altijd water uit flessen. Ze gebruikt nooit 
muggenwerend middel en slaapt nooit onder een klamboe. De drie 
maanden voordat ze gisteren naar Suriname vertrok, is ze alleen in 
Frans-Guyana geweest.



655huis art s &  we tensch ap

Klinische les

5 7( 12)  december 2014

Abstract
Gootjes J. Chikungunya: outbreak of chikungunya in the Caribbean. Huisarts Wet 
2014;57(12):654-7.
Chikungunya is a viral disease transmitted by Aedes mosquitoes. In the past, it was 
found only in Africa and South Asia, but the disease has spread rapidly after a recent 
outbreak in the Caribbean, and it is only a question of time before Dutch travellers to 
the area go to their general practitioners with complaints of fever and joint pain. 
Because chikungunya can be dangerous, especially for children, pregnant women 
and the elderly, it is important to detect the disease early. For this reason, it is advisa-
ble to order additional tests for dengue and chikungunya if a patient presents with 
joint pain and fever after a recent trip to the Caribbean. As the Dutch climate is 
unfavour able to Aedes mosquitoes, autochthonous transmission is unlikely and so 
vector control is not necessary.

kungunya hebben vaker perifere polyartralgie van enkels, 

handen, polsen en voeten, en ook vaker lymfocytopenie, dan 

patiënten met dengue. Retro-orbitale pijn, centrale artralgie, 

trombopenie (en bloedingen), neutropenie en een verhoogde 

hematocriet treden juist minder vaak op. Ook malaria kan 

koorts, hoofdpijn en andere klachten van malaise geven, maar 

veroorzaakt zelden hevige gewrichtsklachten. Malaria kan 

dodelijk zijn en moet altijd uitgesloten worden.

Het is niet gebruikelijk dat een episode van chikungunya 

ernstig verloopt, maar met name kinderen en ouderen kun-

nen eraan overlijden.15 Vaak zijn het ouderen met comorbidi-

teit zoals cardiovasculaire of respiratoire ziekten, bij wie de 

infectie leidt tot leverfalen, meningo-encefalitis of multior-

gaanfalen.7 Zwangere vrouwen die met CHIKV geïnfecteerd 

zijn, kunnen het virus op hun kind overbrengen.16,17 In een 

deel van de geïnfecteerde neonaten ontstonden tijdens de 

uitbraak in Reúnion daags (range 3-7 dagen) postpartum ern-

stige complicaties, zoals hersenzwelling en cerebrale bloedin-

gen, waarbij enkele neonaten blijvend gehandicapt raakten. 

Minder ernstige uitingen van de infectie waren pijn, koorts 

en trombopenie in 90% van de geïnfecteerde neonaten. 

Herinfectie kan bij dengue een paradoxale immuniteits-

reactie opwekken en daardoor veel heviger verlopen dan de 

voorgaande infectie, soms zelfs dodelijk zijn. 18 Bij chikungu-

van artralgie of artritis. Deze gewrichtsklachten zijn veelal 

bilateraal en aanwezig in meer dan tien gewrichten, vooral 

handen, polsen, voeten, enkels en de lumbale wervelkolom. De 

gewrichtspijn en de stijfheid kunnen invaliderend zijn en ja-

ren aanhouden.11,12 Naast andere symptomen, zoals hoofdpijn, 

vermoeidheid, misselijkheid en braken, hebben veel patiën-

ten last van huiduitslag, vaak in de vorm van erythemateuze 

maculae, vesikels en bullae, maar ook andere uitingen zijn 

beschreven. De meest aangedane plaatsen zijn de gepigmen-

teerde delen van de huid en de neus [figuur 2].13

Bij bloedonderzoek ziet men vaak lymfocytopenie en soms 

ook trombopenie, een verhoogde creatinineconcentratie en 

verhoogde transaminasen. Verder is het bloedbeeld meestal 

normaal.8,9,14

 De genoemde kenmerken leiden tot een brede differen-

tiaaldiagnose, waarin chikungunya en dengue bovenaan 

staan, gevolgd door leptospirose, rickettsiose, westnijlvirus, 

legionellose en malaria. Het onderscheid met dengue is in 

de praktijk vaak lastig te maken [tabel].8,9 Patiënten met chi-

Figuur 1 Landen met gerapporteerde lokale transmissie van CHIKV, ja-
nuari 2014

Figuur 2 Erytheem en zwelling in de abdominale regio bij een acute 
CHIKV-infectie13

Tabel Chikungunya en dengue vergeleken

Chikungunya Dengue

Symptomen

 ▪ Koorts ++ ++

 ▪ Artralgie + (perifeer) + (centraal)

 ▪ Retro-orbitale pijn – ++

 ▪ Exantheem/rash + ++

 ▪ Myalgie + +

 ▪ Kleine bloedingen + ++

 ▪ Hypotensie +/– +

 ▪ Incubatietijd 3-7 dagen 
(spreiding 1-12)

5-7 dagen 
(spreiding 2-15)

Aanvullend onderzoek

 ▪ Trombocytopenie +/– ++

 ▪ Lymfocytopenie + –

 ▪ Neutropenie – +
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van muggen verstoort en de aanmaak van cholinesterase 

remt.21 Recent onderzoek toont echter aan dat DEET geen on-

beperkte bescherming biedt tegen Ae. aegypti: reeds na drie uur 

blootstelling wordt de mug minder gevoelig voor DEET.22

Relevantie voor huisartsen in Nederland
Medio oktober 2013 presenteerden zich bij een huisarts op het 

Franse Saint Martin binnen korte tijd meerdere patiënten met 

artralgie en koorts.2,23 Drie van hen bleken besmet met CHIKV. 

Aangezien het Caraïbische klimaat gunstig is voor autochtone 

transmissie, verspreidde het virus zich snel naar omringende 

eilanden [figuur 3].

In januari 2014 volgden meerdere eilanden in het Caraï-

bisch gebied. In februari verspreidde de infectie zich naar het 

vasteland van Zuid-Amerika, namelijk Frans Guyana. Vanaf 

juni werden er gevallen genoteerd in Suriname, later ook op 

Curaçao. Verder raakte Noord-Amerika langzaam besmet. 

Vanaf mei is er een grote uitbraak te zien in met name de 

zuidelijke staten van de USA die zich in hoog tempo voltrok. 

Eind mei 2014 stond de teller op in totaal 103.018 verdachte 

personen en 4406 bewezen geïnfecteerde personen. Ook zijn 

er inmiddels geïnfecteerde Europese toeristen gerapporteerd, 

met name in Frankrijk.24,25,26

Overigens wordt beweerd dat enkele toeristische eilan-

den gegevens achterhouden uit angst voor een terugval 

in het toerisme. Van de patiënten in de huidige uitbraak 

is circa 5% in een ziekenhuis opgenomen, de mortaliteit is 

nog niet bekend.24,25 Ook over ziekteverzuim en klachten op 

langere termijn, zoals persisterende artralgie, is niets be-

kend. Gegevens over de uitbraak worden bijgehouden door 

nya is dit niet het geval: bij herinfectie zullen de verschijn-

selen minder hevig zijn of zelfs achterwege blijven door de 

gevormde immuniteit.19

De diagnose chikungunya is in de acute fase alleen te 

stellen op basis van PCR. In het bloed kan na vijf dagen IgM 

worden aangetoond en na tien dagen IgG.9,20 De sensitiviteit 

en specificiteit van deze twee bepalingen zijn hoger dan 95%. 

Omdat deze diagnostiek in Nederland weinig wordt aange-

vraagd, voeren regionale laboratoria haar niet zelf uit maar 

sturen ze aanvragen voor onderzoek naar CHIKV (serologie en 

PCR) door naar het RIVM in Bilthoven. De totale tijd tussen 

afname en diagnose is bij een standaardaanvraag tien dagen 

(bij een spoedindicatie uiteraard korter).

Behandeling
Er zijn op dit moment geen geneesmiddelen om chikungunya 

te behandelen, alleen om de koorts en pijn verminderen.3,20 

Vanwege het potentiële gevaar van invaliditeit of zelfs over-

lijden moeten geïnfecteerde zwangeren, neonaten en ernstig 

zieke patiënten in een ziekenhuis worden opgenomen. Ook 

daar kan de virusinfectie zelf niet worden behandeld. Goede 

hydratie, monitoring en behandeling van de complicaties zijn 

de enige behandelopties.

Bij gebrek aan behandeling is preventie van de overdracht 

via muggen extra belangrijk. Omdat Aedes-muggen ook over-

dag actief zijn, biedt een klamboe om onder te slapen onvol-

doende bescherming. Bij een verblijf in de Caraïben zou men 

dus continu een muggenwerend middel met DEET moeten 

gebruiken. De exacte werking van DEET is nooit onomstreden 

aangetoond, maar het lijkt erop dat de stof de reuksensoren 

Patiënte A (vervolg)
Bij het lichamelijk onderzoek zien wij een matig zieke Creoolse 
vrouw, die kermend van de pijn op het ziekenhuisbed ligt. Lichame-
lijk onderzoek toont geen focus voor de koorts (op dat moment 39,8 
°C). Haar linker pols vertoont een duidelijke, warm aanvoelende 
zwelling. Roodheid is gezien haar huidskleur lastig te interpreteren. 
De andere gewrichten zijn niet-afwijkend.

De dienstdoende SEH-arts vermoedt dat de patiënte ofwel 
dengue ofwel chikungunya heeft (gezien een recente uitbraak in 
Frans-Guyana). Bij aanvullend bloedonderzoek is de enige opval-
lende bevinding een laag-normaal trombocytenaantal van 153 × 
109/l (referentiewaarden 150-450 × 109/l). Na overleg met de dienst-
doende internist wordt de patiënte opgenomen met vermoedelijk 
dengue (trombocytenaantal) ofwel chikungunya (klachten) en in 
een isolatiekamer gelegd. Later koopt de familie een klamboe en 
brengt deze in de kamer aan. Ze wordt behandeld met paracetamol 
500 mg 4 dd en intraveneus ampicilline 1000 mg 3dd.

De dag erna wordt bloed afgenomen voor onderzoek naar den-
gue, chikungunya, hepatitis B, C en hiv, en wordt de dikkedruppel-
test op malaria uitgevoerd. De uitslagen voor malaria, hepatitis B 
en C en hiv zijn negatief, de overige uitslagen worden pas na drie 
weken bekend. Het serumonderzoek naar dengue blijkt negatief, 
de PCR voor chikungunya is echter positief. De patiënte is dan al 
terug naar haar thuisland, zij verliet na vier dagen klachtenvrij het 
ziekenhuis, maar miste wel de bruiloft. Follow-up over restklach-
ten is niet mogelijk. De autoriteiten in Frans-Guyana werden op de 
hoogte gesteld.

Patiënt B
Een 32-jarige man, docent van beroep, meldt zich op het spreek-
uur van de huisarts vanwege koorts en pijn in enkels en handen. 
Hij heeft een blanco voorgeschiedenis. De klachten bestaan sinds 
zes dagen en zijn begonnen na een vakantie in de Dominicaanse 
Republiek. Bij aanvullende anamnese blijkt dat de klachten zijn be-
gonnen in het vliegtuig terug naar Nederland. De klachten beston-
den aanvankelijk uit koorts en hoofdpijn, maar later ook uit pijn in 
de gewrichten. Het pijnlijkst zijn de handen en de enkels, maar ook 
beide schouders zijn pijnlijk. De ernst van de klachten neemt toe. 
Ook geeft de man aan dat een niet-pijnlijke uitslag zich verspreidt 
over een groot deel van borst, buik en rug. De aanvullende anam-
nese vermeldt geen bijzonderheden.

Bij het lichamelijk onderzoek zien we een matig zieke, adipeuze 
32-jarige man. Zijn gewrichten in schouders en handen zijn niet ge-
zwollen en niet rood, de gewrichten van beide enkels zijn niet rood, 
maar wel licht gezwollen en warm aanvoelend. De huiduitslag 
bestaat uit erythemateuze maculae over grote delen van thorax, 
abdomen en rug. Verder lichamelijk onderzoek toont geen afwij-
kingen.

De huisarts vermoedt dengue en laat naast een algeheel bloed-
beeld ook antistoffen tegen het denguevirus bepalen. Het bloed-
beeld is niet afwijkend, de antistoffen zijn negatief. Na overleg met 
de plaatselijke internist-infectioloog besluit de huisarts ook bloed-
onderzoek naar chikungunya te laten uitvoeren. IgM en IgG blijken 
positief te zijn, waarna de diagnose infectie met chikungunyavirus 
wordt gesteld. Na een week herstelt de patiënt spontaan. Voor de 
pijn heeft hij paracetamol gebruikt.
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chikungunya).

De Caraïbische eilanden zijn populaire vakantiebestem-

mingen en vakantiegangers die ziek naar Nederland terug-

keren, zullen zich in eerste instantie bij hun huisarts melden. 

Deze zal dan de mogelijkheid van chikunguya moeten over-

wegen. Als een patiënt zich presenteert met koorts en ge-

wrichtsklachten na een bezoek aan de Caraïben, adviseren 

wij actief aanvullend onderzoek te doen naar chikungunya en 

dengue. ▪
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Figuur 3 Landen met autochtone transmissie van chikungunya in en 
rond de Caraïben tussen november 2013 en 16 september 2014
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