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SAMENVATTING EN TREFWOORDEN 

Swimmer’s itch wordt veroorzaakt door cercariën van vogel schistosomen die in de humane huid 

binnendringen tijdens het zwemmen. Deze cercariën worden in grote hoeveelheden vrijgesteld door 

waterslakken die optreden als tussengastheer en zullen nadien wilde vogels infecteren. Deze wilde 

vogels zijn de natuurlijke eindgastheer van vogel schistosomen waarin ze zullen migreren naar hun 

finale lokalisatie waar ze volwassen worden. Door de gelijkaardige lipiden samenstelling van de huid 

van mensen en watervogels kunnen cercariën accidenteel ook de humane huid penetreren. Dit gaat 

gepaard met een allergische ontstekingsreactie die beschreven wordt als cercariën dermatitis of 

swimmer’s itch. In de niet natuurlijke gastheer is de cylcus van vogel schistosomen echter 

doodlopend. Men heeft lange tijd aangenomen dat alle cercariën afsterven in de huid maar recente 

studies tonen aan dat in sommige gevallen cercariën toch kunnen migreren in zoogdieren. Dit is 

voornamelijk het geval bij primaire infecties aangezien de ontstekingsreactie die ontstaat in de huid na 

penetratie niet sterk genoeg is om de migratie van de parasiet te voorkomen. Deze migratie kan leiden 

tot weefselschade en gepaard gaan met long-, lever- en darmletsels bij infectie met viscerale 

schistosomen of neurologische letsels bij infectie met nasale schistosomen. 

Het risico op cercariën dermatitis is groter bij langdurig zwemmen tijdens de ochtend, wanneer er een 

hoge luchtdruk heerst en bij warme weersomstandigheden. De controle van deze ziekte is gericht op 

het doorbreken van de transmissie van de parasiet. Men probeert de slakken te bestrijden en hun 

habitat te verstoren door middel van diverse chemische, biologische en mechanische methoden. Al 

deze methoden vertonen echter belangrijke nadelen of zijn zeer arbeidsintensief. Een beter alternatief 

bestaat uit de behandeling van geïnfecteerde watervogels met praziquantel. De laatste jaren wordt er 

veel onderzoek gedaan naar preventieve maatregelen zoals topicale preparaten die de penetratie van 

cercariën voorkomen. 

De wereldwijde distributie en de kans op migratie in zoogdieren zorgen ervoor dat cercariën dermatitis 

beschouwd wordt als een snel evoluerend gezondheidsprobleem. 

Key words: Vogel schistosomen – Zoönose – Cercariën dermatitis – Migratie – Emerging 

disease  

 



2 

1.  INLEIDING 

Swimmer’s itch of cercariën dermatitis is een ziekte die met uitzondering van Antarctica wereldwijd 

voorkomt. Het is een allergische ontstekingsreactie die ontstaat wanneer cercariën van vogel 

schistosomen binnendringen in de huid van mensen. Deze Schistosoma species hebben een indirecte 

levenscyclus met waterslakken als tussengastheer en wilde vogels als eindgastheer. Naargelang het 

species leven de volwassen wormen in de mesenteriale bloedvaten (viscerale schistosomen) of in de 

neusholte (nasale schistosomen) van de eindgastheer. In Europa wordt de aandoening voornamelijk 

veroorzaakt door vogel schistosomen behorende tot het genus Trichobilharzia.  

Cercariën parasiteren de wilde vogels door vasthechting en penetratie van hun huid. De chemische 

signalen die het vasthechtingsproces stimuleren bestaan uit cholesterol en ceramiden. Het 

penetratieproces wordt gestimuleerd door vrije vetzuren. Aangezien deze lipiden ook deel uitmaken 

van de huid van zoogdieren kunnen cercariën accidenteel ook zoogdieren parasiteren. In deze niet 

natuurlijke gastheren zullen de parasieten echter niet ontwikkelen tot volwassen wormen. Ze zullen 

afsterven op verschillende tijdstippen na infectie. 

De laatste jaren wordt cercariën dermatitis in Europa als een snel evoluerend gezondheidsprobleem 

beschouwd. Men noemt het ook wel eens een “emerging disease”. Dit is onder andere te wijten aan 

een toename van het aantal infecties in recreatiemeren. Vroeger dacht men dat alle cercariën in de 

huid van zoogdieren werden afgedood. Verschillende studies hebben echter aangetoond dat vogel 

schistosomen net zoals in de natuurlijke eindgastheer kunnen migreren in zoogdieren. Dit is 

voornamelijk het geval bij primaire infecties. Deze migratie doorheen de weefsels van de gastheer kan 

schade veroorzaken en ontstekingsreacties induceren. Zo kan de migratie van nasale schistosomen 

via het centrale zenuwstelsel gepaard gaan met het ontstaan van neurologische symptomen. Deze 

vaststellingen leidden tot een grotere aandacht voor cercariën dermatitis en een toenemend aantal 

studies. 

In deze literatuurstudie wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen uit de literatuur 

van de voorbije jaren met het oog op de preventie en controle van cercariën dermatitis. 
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2. LITERATUUROVERZICHT 

 

2.1. HET TOENEMENDE BELANG VAN SWIMMER’S ITCH 

Swimmer’s itch of cercariën dermatitis is een acute dermatitis die veroorzaakt wordt door het in de 

huid binnendringen van cercariën van vogel schistosomen. Deze Schistosoma species hebben wilde 

watervogels als eindgastheer maar kunnen accidenteel ook zoogdieren parasiteren. Dit resulteert in 

een ontstekingsreactie op de plaats van infectie (Kourilová et al., 2004). In Europa wordt de ziekte 

voornamelijk veroorzaakt door parasieten behorende tot het genus Trichobilharzia (Wulff et al., 2007). 

Vroeger was swimmer’s itch vooral bekend als een beroepsziekte van vissers en rijsttelers 

(Matsumura et al., 1983). De laatste jaren nam de aandacht voor deze ziekte sterk toe en wordt 

cercariën dermatitis als een snel evoluerend gezondheidsprobleem in Europa beschouwd (de Gentile 

et al., 1996). Dit komt enerzijds door het toenemende aantal uitbraken bij zwemmers in 

recreatiemeren. Wanneer toeristen deze meren gaan mijden, kan dit erge economische gevolgen 

hebben (Leighton et al., 2000). Anderzijds is uit verschillende studies gebleken dat niet alle cercariën 

afsterven in de huid van de niet specifieke gastheer. Deze parasieten zouden kunnen migreren 

doorheen de viscera en het zenuwstelsel van de gastheer en op deze manier verschillende 

pathologiën veroorzaken (Horák et al., 2002). 

2.2.  CLASSIFICATIE VAN VOGEL SCHISTOSOMEN 

De familie Schistosomatidae behoort tot de klasse van de Trematoda (zuigwormen) en bestaat uit 14 

genera waarvan de verschillende species medisch en diergeneeskundig belang hebben (Lockyer et 

al., 2003). Trichobilharzia is het grootse genus binnen de Schistosomatidae en omvat meer dan 40 

verschillende species. Deze verschillende species kunnen ingedeeld worden in 2 groepen: de 

viscerale schistosomen die in de viscerale organen van de gastheer leven en de nasale schistosomen 

die leven ter hoogte van de nasale mucosa van de gastheer (Horák et al., 2002). 

De classificatie van vogel schistosomen is nog niet volledig uitgeklaard en wordt bemoeilijkt door 

verschillende factoren. Zo werd in het verleden vaak een beroep gedaan op verkeerde morfologische 

kenmerken. Dit leidde tot verkeerde en onvolledige identificaties van bepaalde species. Het is ook 

moeilijk om intacte volwassen wormen uit de vogels te isoleren. Verder wordt de classificatie nog 

bemoeilijkt door de onvolledige kennis van de ontwikkelingscycli van de verschillende soorten. 

Hierdoor kan men de larvale stadia niet steeds linken aan de volwassen wormen die in de vogels 

worden teruggevonden (Brant en Loker, 2009). 
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Vroeger werd de morfologie van de volwassen schistosomen als belangrijkste diagnostisch criterium 

aanzien. Aangezien verschillende species dezelfde morfologische eigenschappen kunnen hebben 

maar wel verschillende ontwikkelingscycli kan deze theorie tot verkeerde identificaties leiden. Elke 

beschrijving van een nieuw species zal dus naast de morfologie van de volwassen wormen ook 

andere diagnostische criteria moeten bevatten. Tot deze diagnostische criteria behoren de morfologie 

van de verschillende ontwikkelingsstadia (ei, miracidium, cercariën), de gastheerspecificiteit (zowel 

tussengastheer als eindgastheer) en orgaanspecificiteit in vogels (Horák et al., 2002).  

Tegenwoordig worden ook moleculaire technieken waaronder DNA sequencing gebruikt om de 

classificatie van vogel schistosomen nader te onderzoeken (Lockyer et al., 2003). De fylogenetische 

relatie van verschillende species werd onderzocht op basis van de sequentie van 5 genen: 18S en 

28S rDNA, internal transcribed spacer region 1 en 2 (ITS-1 en ITS-2) en mitochondriaal cytochroom 

oxidase I (Lockyer et al., 2003 en Brant en Loker, 2009).  

Trichobilharzia ocellata wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van cercariën dermatitis in 

Europa. La Valette (1855) was de eerste die het larvale stadium (cercariën) van dit type species 

beschreef. Hij isoleerde dit larvale stadium uit zijn tussengastheer, de poelslak Lymnaea stagnalis, en 

benoemde het als Cercaria ocellata. Uit sequentie analyse van de ITS regio bleek dat de nucleotide 

sequentie van de Europese species Trichobilharzia ocellata en Trichobilharzia szidati voor meer dan 

99% identiek is. Deze 2 species vertonen ook gelijkenissen in de morfologie van de eieren en 

cercariën en hebben dezelfde tussengastheer. Beide species zijn identiek en er wordt sterk 

aangeraden om de naam T. ocellata te vervangen door T. szidati (Rudolfová et al., 2005). In dit 

literatuuroverzicht zal er om verwarring te vermijden gewerkt worden met de naam T. szidati. 

2.3. ONTWIKKELINGSCYCLUS 

 

2.3.1. Algemene levenscyclus 

Trichobilharzia species hebben een indirecte levenscyclus met waterslakken als tussengastheer en 

wilde vogels als eindgastheer (Figuur 1). Accidenteel kunnen ook zoogdieren als eindgastheer 

optreden. Bij zoogdieren is de cyclus echter doodlopend. Naargelang het species leven de volwassen 

wormen in de mesenteriale bloedvaten (vb. T. szidati en T. franki) of in de neusholte (vb. T. regenti en 

T. arcuata) van de eindgastheer (Horák et al., 2002). De prepatente periode varieert van 3 tot 10 

weken en is onder andere afhankelijk van de temperatuur. 
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Fig. 1 : De ontwikkelingscyclus van T. szidati (uit Sluiters, 2004) 

De volwassen bevruchte vrouwelijke wormen bevatten 1 ei. Viscerale schistosomen deponeren het ei 

in de circulatie van de eindgastheer waarna het terecht komt in het darmlumen en met de feces wordt 

uitgescheiden. De migratie van het ei van vogel schistosomen is nog niet volledig opgehelderd. Wood 

en Bacha (1983) bestudeerden de darmen van kippen die geïnfecteerd werden met de vogel 

schistosoom Austrobilharzia variglandis. De volwassen A. variglandis deponeert haar ei ter hoogte van 

de venen van de darmmucosa waarna het ei doorheen het bindweefsel van de lamina propria migreert 

naar het darmlumen. Deze migratie wordt mogelijk gemaakt door de granulomateuze ontsteking als 

reactie op de aanwezigheid van het ei, proteasen geproduceerd door het ei en spiercontracties als 

gevolg van een hyperplasie van de gladde spieren van de darm. De maturatie van het ei gebeurt in de 

eindgastheer en het vrijgestelde ei bevat reeds een volledig ontwikkeld miracidium. Wanneer het ei in 

contact komt met water wordt het miracidium vrijgesteld. Nasale schistosomen deponeren hun ei ter 

hoogte van de nasale mucosa. In tegenstelling tot de viscerale schistosomen wordt het miracidium 

reeds vrijgesteld uit het ei in de eindgastheer (Horák et al., 2002).  

Het miracidium gaat in het water actief zwemmend op zoek naar de geschikte waterslak als 

tussengastheer. De verschillende soorten Trichobilharzia vertonen een nauwe gastheerspecificiteit 

waarbij de ontwikkeling slechts optreedt in 1 of een beperkt aantal sterk verwante slakkensoorten.  

Wanneer het miracidium een geschikte tussengastheer gevonden heeft, penetreert het de voet van de 

slak en ontwikkelt tot een primaire sporocyst. Uit deze primaire sporocyst ontstaan secundaire 

sporocysten die migreren naar de hepatopancreas van de slak. Uiteindelijk ontstaan duizenden 

cercariën in de slak die onder gunstige omstandigheden van temperatuur en licht worden vrijgesteld in 

het water (Chamot et al., 1998). 
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De vrijgekomen cercariën zwemmen naar de oppervlakkige waterlagen en gaan op zoek naar een 

geschikte eindgastheer. Ze penetreren de huid van de vogel waarna ze volwassen worden. De 

viscerale schistosomen migreren via de bloedbaan naar de mesenteriale bloedvaten. De nasale 

schistosomen migreren via het centrale zenuwstelsel naar de neusholte (Sluiters, 2004). Wanneer 

accidenteel zoogdieren gepenetreerd worden als eindgastheer is de cyclus doodlopend. De cercariën 

zullen niet ontwikkelen tot volwassen wormen (Chamot et al., 1998). Het binnendringen van de 

cercariën in de huid van mensen leidt tot het ontstaan van een allergische ontstekingsreactie, 

cercariën dermatitis. 

 

2.3.2. Parasiet – tussengastheer interactie 

 

2.3.2.1. Herkenning en penetratie van de tussengastheer 

Verschillende soorten waterslakken treden op als tussengastheer voor vogel schistosomen. Niet alle 

slakken vormen geschikte tussengastheren. Vogel schistosomen vertonen een nauwe specificiteit in 

relatie tot hun tussengastheer en ontwikkelen slechts in 1 slak species of een beperkt aantal nauw 

verwante species. In Europa zijn vooral slakken van het genus Lymnaea (poelslakken) belangrijk voor 

de transmissie van de parasiet. In Frankrijk gebruikt T. szidati de slakken Lymnaea ovata en Lymnaea 

stagnalis als voornaamste tussengastheren (de Gentile et al., 1996). In Nederland ziet men vooral 

infecties van Lymnaea stagnalis, Radix auricularia en Radix ovata (Sluiters, 2004). 

De waterslakken zijn obligate tussengastheren en voorzien de verschillende larvale stadia van 

nutriënten en andere factoren nodig voor differentiatie en vermenigvuldiging (Haas, 2003). De parasiet 

kan het immuunsysteem, metabolisme en endocriene systeem van de specifieke tussengastheer op 

verschillende manieren manipuleren. In niet specifieke tussengasteren kan de parasiet niet verder 

ontwikkelen door een tekort aan nutriënten, slechte pH omstandigheden of een aanval van het 

immuunsysteem van de slak. Sommige slakkensoorten zijn ook natuurlijk resistent tegen 

schistosomen (Horák et al., 2002). 

Nadat de miracidia zijn vrijgekomen uit de eieren moeten ze een geschikte tussengastheer vinden.  

Miracidia kunnen zich niet voeden en bezitten slechts genoeg energie om ongeveer 20 uur te 

overleven bij een temperatuur van 20°C. Het is dus zeer belangrijk om zo snel mogelijk een geschikte 

tussengastheer te vinden. Wanneer de miracidia vrijkomen uit de eieren gaan ze zich snel verspreiden 

door op een lineaire manier te zwemmen. Op basis van licht, temperatuur en zwaartekracht kunnen ze 

de mircohabitat waar de slakken leven lokaliseren. Hertel et al. (2006) toonden aan dat T. szidati 

miracidia in een watertank onmiddellijk onder het wateroppervlak zwommen en een voorkeur hadden 

voor de perifere zones van de tank. Aangezien waterslakken zich voornamelijk ter hoogte van het 

wateroppervlak en de kusten bevinden zal dit zwempatroon de kans op het ontmoeten van een 

geschikte tussengastheer vergroten. Na deze verspreidingsfase naar de mircohabitat van de slakken 

zullen de miracidia hun geschikte tussengastheer herkennen door te reageren op chemische stoffen 

die door de slakken worden vrijgesteld. De verschillende secretie- en excretieproducten die door de 
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slak worden vrijgegeven, vormen een actieve zone rondom de slak. De miracidia worden specifiek 

aangetrokken door macromoleculaire glycoproteïnen. Men noemt deze moleculen ‘miracidia-attracting 

glycoproteins (MAGs)’. De sacharideketens van deze molecule zijn gelinkt aan een kern proteïne door 

een O-glycoside binding via serine en N-acetyl-galactosamine. De specificiteit van de molecule wordt 

bepaald door het koolhydraat gedeelte. Miracidia maken hiervan gebruik om een onderscheid te 

maken tussen geschikte en niet geschikte tussengastheren (Kalbe et al., 1997). Wanneer miracidia de 

actieve zone rondom een geschikte tussengastheer waarnemen, zullen ze hun zwempatroon wijzigen. 

In plaats van het voorgaande lineaire zwempatroon vertonen ze nu een sterke verandering van 

zwemrichting [toename van de ‘rate of change of direction (RCD)’] (Hertel et al., 2006). Wanneer de 

miracidia contact hebben gemaakt met een geschikte tussengastheer vertonen ze een aantal 

verschillende gedragspatronen. Ze zullen de slak herhaaldelijk ‘onderzoeken’, vasthechten en nadien 

penetreren. Deze gedragspatronen worden gestimuleerd door de macromoleculaire glycoconjugaten 

aanwezig in de mucus op de slak (Haas, 2003). 

Na de herkenning en vasthechting aan de tussengastheer zullen de miracidia de slak penetreren ter 

hoogte van de voet. De mechanismen die deze penetratie stimuleren zijn nog niet gekend. De 

penetratie gaat gepaard met pulserende bewegingen en het ledigen van de apicale klieren van de 

miracidia. Deze klieren bevatten proteolytische enzymen zoals peptidasen die de penetratie van het 

miracidium doorheen de huid van de slak bevorderen (Horák en Kolárová, 2005). 

2.3.2.2. Transformatie en migratie in de tussengastheer 

De penetratie in de tussengastheer gaat gepaard met een aantal veranderingen in morfologie en 

metabolisme wanneer de miracidia transformeren in primaire sporocysten. De miracidia werpen hun 

gecilieerde platen af en vormen een nieuw tegument uitgaande van cytoplasmatische uitlopers van 

cellen onder de oppervlakkige spierlaag gelegen. Aangezien de gecilieerde platen herkend worden 

door het immuunsysteem van de slak vormt het afwerpen ervan een essentiële stap in de larvale 

ontwikkeling (Horák en Kolárová, 2005). Het nieuwe tegument bevordert de metabole uitwisseling 

tussen de parasiet en de slak. In tegenstelling tot de miracidia die een aeroob metabolisme bezitten, 

zijn de primaire sporocysten facultatief anaeroob. Hierdoor kunnen ze zich aanpassen aan 

verschillende omstandigheden in de tussengastheer (Tielens et al., 1992). De primaire sporocysten 

bevinden zich ter hoogte van de voet in de slak en kunnen ongeveer 4 dagen na infectie voor het 

eerst worden waargenomen. Uit de germinale cellen van de primaire sporocysten ontstaan secundaire 

sporocysten. Deze secundaire sporocysten komen ongeveer 12 dagen na infectie vrij uit de primaire 

sporocysten en migreren naar de hepatopancreas van de slak. In de secundaire sporocysten 

ontwikkelen germinale cellen tot cercariën die na maturatie de slak verlaten. Dit gebeurt ongeveer 25 

dagen na infectie (Horák et al., 2002).  

De ontwikkeling van de verschillende larvale stadia in de slak is temperatuur afhankelijk en wordt 

versneld bij hogere temperatuur. Door de aseksuele vermenigvuldiging in de slak ontstaan uit 1 

miracidium duizenden cercariën (Sluiters et al., 1980). 
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2.3.2.3. Gevolgen van een infectie voor de tussengastheer 

Vogel schistosomen kunnen het metabolisme en het neuroendocriene systeem van de 

tussengastheer op verschillende manieren manipuleren om hun eigen ontwikkeling te bevorderen. 

Geïnfecteerde slakken vertonen een hoger metabolisme en andere hoeveelheden van proteïnen, 

koolhydraten, stikstof en lipiden dan niet geïnfecteerde slakken (de Jong-Brink, 1995). 

Geparasiteerde slakken zijn enkele millimeters groter dan niet geïnfecteerde slakken. Dit gigantisme 

zorgt ervoor dat er genoeg plaats in de slak is voor de ontwikkeling van de verschillende larvale stadia 

(Sluiters et al., 1980). 

Vogel schistosomen beïnvloeden naast het metabolisme ook het neuroendocriene systeem van de 

slak. Bij infectie zullen ze de voortplanting van de slak onderdrukken zodat de energie die normaal 

hiervoor gebruikt wordt ter beschikking komt van de parasiet (Horák en Kolárová, 2005). Deze 

onderdrukking van de reproductie gebeurt op een indirecte manier. Wanneer de cercariën 

ontwikkelen, stellen ze een parasitaire factor vrij die de slak stimuleert tot de productie van 

schistosomin. Dit peptide zal de receptoren van verschillende vrouwelijke gonadotropines blokkeren 

waardoor geen eileg meer mogelijk is. Het blokkeert ook de elektrofysiologische activiteit van 

bepaalde neuroendocriene cellen die een rol spelen in de ovulatie en eileg. Ook de reuzengroei van 

de geïnfecteerde slakken zou ontstaan door de invloed van schistosomin op neuroendocriene cellen 

die de groei reguleren (Hordijk et al., 1991). Het schistosomin peptide wordt waarschijnlijk vrijgesteld 

door de haemocyten en de bindweefselcellen in de slak. 

De parasieten kunnen ook de transcriptie van verschillende neuropeptiden wijzigen. Bij infectie zal de 

transcriptie van genen die coderen voor FMRFamide-verwante peptiden worden opgedreven wat 

resulteert in een onderdrukking van het metabolisme, immuunsysteem en de voortplanting van de slak 

(Hoek et al., 2005).  

2.3.2.4. De immuunrespons van de tussengastheer 

Slakken hebben geen verworven immuunsysteem en beschermen zich dus enkel via aangeboren 

responsen. Vogel schistosomen kunnen de immuunrespons van hun specifieke tussengastheer 

omzeilen. In een niet geschikte tussengastheer kunnen de vogel schistosomen niet overleven door 

een tekort aan essentiële nutriënten of worden ze geëlimineerd door het immuunsysteem van de 

gastheer (Horák en Kolárová, 2005). 

Verschillende celtypes komen tussen in de aangeboren immuunrespons van de slak maar enkel de 

haemocyten kunnen vrij bewegen doorheen de weefsels en in de hemolymfe. Deze haemocyten zijn 

de belangrijkste effectorcellen in de slak en hebben een gelijkaardige functie als de macrofagen in 

zoogdieren. Deze cellen staan in voor de fagocytose en intracellulaire afbraak van pathogenen (van 

der Knaap en Loker, 1990). De herkenning van pathogenen door haemocyten wordt gemedieerd door 

lectines. Deze lectines herkennen repetitieve koolhydraatketens op het celoppervlak van pathogenen 

en activeren zo het immuunsysteem van de slak. De lectines zijn de belangrijkste humorale factoren in 
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het imuunsysteem van de slak. Andere humorale componenten zijn aglutinines, antivirale en 

cytolytische factoren (Horák en van der Knaap, 1997). 

Vogel schistosomen kunnen zowel actief als passief het immuunsysteem van de specifieke 

tussengastheer beïnvloeden. Wanneer een miracidium transformeert tot een primaire sporocyst gaat 

dit gepaard met een wijziging van de koolhydraatketens op het oppervlak van de parasiet. Deze 

nieuwe koolhydraatketens worden niet als vreemd herkend door het immuunsysteem van de slak en 

lokken bijgevolg geen immuunrespons uit (Horák, 1995). De parasiet kan zich ook verborgen houden 

voor het immuunsysteem van de slak door de absorptie van epitopen van de gastheer op hun 

oppervlak. Een laatste voorbeeld van een passieve beïnvloeding van het immuunsysteem van de 

gastheer is de moleculaire mimicry. In dit geval brengt de parasiet moleculen tot expressie die een 

gelijkaardige samenstelling hebben als deze van de gastheer. Deze moleculen worden dus niet als 

lichaamsvreemd herkend door het immuunsysteem van de gastheer. Dissous en Capron (1995) 

toonden deze moleculaire mimicry aan voor tropomyosine epitopen in Schistosoma mansoni.        

Vogel schistosomen kunnen door de vrijstelling van secretie- en excretieproducten het 

immuunsysteem van de slak ook op een actieve manier beïnvloeden. T. szidati inhibeert de 

fagocytose, omkapseling en intracellulaire afbraak van pathogenen door haemocyten van Lymnaea 

stagnalis. Naast verschillende secretie- en excretieproducten zouden ook bepaalde koolhydraten op 

het oppervlak van de parasiet een rol spelen in de onderdrukking van de haemocyten (Nuñez en de 

Jong-Brink, 1997). Vogel schistosomen wijzigen ook de genexpressie van hun tussengastheer. 

Molluscan defence molecule (MDM) is een afweer proteïne dat de fagocytose door haemocyten 

bevordert. Bij infectie wordt het gen dat codeert voor MDM onderdrukt (Hoek et al., 1996). De 

expressie van het gen dat codeert voor het proteïne granularin wordt echter opgedreven bij infectie. 

Dit proteïne heeft twee verschillende functies. Granularin onderdrukt de fagocytose wanneer 

haemocyten behandeld worden met granularin voordat ze contact hebben met parasitaire epitopen. 

Wanneer de parasitaire epitopen behandeld worden met granularin, werkt het proteïne als een 

opsonine en bevordert het de fagocytose door haemocyten (Smit et al., 2004). Zowel MDM als 

granularin worden gevormd door de granulaire cellen in het bindweefsel van de hersenen. 

 

2.3.3. Parasiet – eindgastheer interactie 

 

2.3.3.1. Herkenning en penetratie van de eindgastheer 

De cercariën die vrijkomen uit de slak kunnen ongeveer 1 dag overleven bij een temperatuur van 24°C 

(Neuhaus, 1952a). Het is dus belangrijk dat deze cercariën zo snel mogelijk een geschikte 

eindgastheer vinden waarin ze verder kunnen ontwikkelen. Wanneer de cercariën de tussengastheer 

verlaten vertonen ze een complex zwemgedrag om zo snel mogelijk de microhabitat van de 

eindgastheer te bereiken (Figuur 2). Licht stimuli spelen een belangrijke rol in de herkenning van de 

gastheer. De cercariën bezitten 2 gepigmenteerde ocelli met lensachtige structuren en 3 niet 

gepigmenteerde rabdomeer fotoreceptoren (van de Roemer en Haas, 1984). Dankzij deze structuren 
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zijn cercariën heel gevoelig voor wijzigingen in de intensiteit en richting van het licht. Ze vertonen een 

positief fototactische en negatief geotactische oriëntatie en kunnen zowel voorwaarts als achterwaarts 

zwemmen. Wanneer de cercariën vrijkomen uit de slak nemen ze eerst een rusthouding aan net onder 

het wateroppervlak. In deze positie verbruiken ze weinig energie en reageren ze niet op aanraking of 

de stroming van het water. Wanneer er een schaduw valt over de rustende cercariën zullen ze hierop 

reageren met een voorwaarts zwempatroon. Ze zwemmen weg van de lichtbron, naar de diepere 

waterlagen, waardoor de kans stijgt om contact te maken met de poten van een watervogel. De 

schaduw induceert ook de vasthechting van de cercariën aan bepaalde substraten als reactie op 

warmte en chemische signalen. Wanneer de cercariën contact maken met een niet geschikt substraat 

zullen ze achterwaarts zwemmen naar de lichtbron toe (Feiler en Haas, 1988a). 

 

 

Fig. 2 : Belang van omgevings- en gastheerstimuli op het gedragspatroon van T. szidati                     

bij de herkenning van de eindgastheer (uit Haas 2003) 

De cercariën worden niet even sterk aangetrokken door alle warme substraten. Ze kunnen hun 

voorkeurstemperatuur tot op 1°C nauwkeurig differentiëren. Feiler en Haas (1988b) identificeerden de 

chemische signalen die de aanhechting van de cercariën aan de huid van watervogels stimuleren. 

Deze chemische signalen bestaan uit de lipiden cholesterol en ceramiden. Men vindt deze lipiden ter 

hoogte van het stratum corneum van de klierloze poothuid van watervogels. Ze komen echter niet 

voor in de secreties van de uropygeale klier die worden verspreid over de veren. Hierdoor wordt 

vermeden dat de cercariën vasthechten ter hoogte van de veren en zullen ze bij voorkeur vasthechten 

ter hoogte van de huid van de vogels. Aangezien zowel ceramiden als cholesterol ook deel uitmaken 

van de huid van zoogdieren kunnen de cercariën de vasthechting aan deze huid niet vermijden. De 

vasthechting en penetratie van de huid van zoogdieren zal uiteindelijk leiden tot het ontstaan van 

cercariën dermatitis (Haas en van de Roemer, 1998). 
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Nadat de cercariën contact hebben gemaakt met het huidoppervlak van een potentiële eindgastheer 

vertonen ze een aantal verschillende gedragspatronen. Deze gedragspatronen bestaan uit (1) 

vasthechting aan de gastheer, (2) verlengen van het contact met de gastheer, (3) kruipen naar een 

geschikte ingangsplaats en (4) penetratie van het tegument. Elk van deze complexe processen wordt 

gestimuleerd door verschillende signalen van de gastheer (Haas, 2003). Na de vasthechting aan de 

gastheer volgt een periode van ongeveer 8 seconden waarin de cercariën kruipen naar een geschikte 

ingangsplaats. Haas en van de Roemer (1998) toonden aan dat al deze ingangsplaatsen zich 

bevinden in huidrimpels of rond de openingen van haarfollikels. Wanneer de kruipende cercariën een 

geschikte ingangsplaats gevonden hebben, starten ze de penetratie. De penetrerende cercariën 

hebben een stimulerend effect op de nog kruipende cercariën die hierdoor ook op dezelfde plaats 

beginnen te penetreren. Deze penetratie zou gestimuleerd worden door bepaalde stoffen afkomstig 

van de huid die worden vrijgesteld door de penetrerende cercariën. De penetratie start met de 

vasthechting van de cercariën aan het huidoppervlak door middel van de orale zuignap. Door 

contractie en elongatie van de zuignap en door de mechanische werking van stekels aanwezig ter 

hoogte van de hoofdregio creëren de cercariën een ingangspoort in de huid van de gastheer. Tussen 

het achterlijf en de staart van de cercariën bevindt zich een circulaire spierlaag. Bij de penetratie zal 

deze sfincter contraheren waardoor de staart afgeworpen wordt. De cercariën induceren lysis van het 

stratum corneum van de huid door de vrijstelling van proteolytische enzymen uit hun acetabulaire 

klieren (Haas en van de Roemer, 1998). De samenstelling van deze secreties is nog niet volledig 

opgehelderd. Verschillende proteïnen die waarschijnlijk een rol spelen bij de penetratie werden reeds 

aangetoond in secreties en homogenaten van cercariën. Elastase is een serine proteinase met een 

moleculair gewicht van 30 kDa dat door Bahgat en Ruppel (2002) werd aangetoond in secreties van 

cercariën. Dit serine proteinase vertoont een trypsineachtige werking. Horák et al (1997) toonden een 

lectine met een moleculair gewicht van 50 kDa aan in de postacetabulaire klier van T. szidati. Dit 

lectine bindt specifiek aan glycosomanioglycanen, β-1,3-glucan en lactulose en zou betrokken zijn bij 

de herkenning van bindweefsel van de gastheer en de activatie van effectormoleculen die door de 

parasiet worden gesecreteerd. Mikes et al. (2005) identificeerden 2 cysteïne peptidasen met een 

moleculair gewicht van 31 kDa en 33 kDa in de secreties van cercariën van T. szidati en T. regenti. Al 

deze proteolytische enzymen zullen de huid van de gastheer lyseren. Deze lysis samen met 

herhaalde contracties en elongaties van het lichaam van de parasiet zorgen ervoor dat de cercariën 

doorheen de ingangspoort geduwd worden. Het hele penetratieproces duurt gemiddeld 4 minuten. De 

snelste penetratie die Haas en van de Roemer (1998) vaststelden duurde slechts 83 seconden. Na 

penetratie bevinden de cercariën zich eerst parallel onder het stratum corneum vooraleer ze zich 

verder bewegen naar de diepere lagen van de huid. Haas en van de Roemer (1998) toonden aan dat 

het penetratieproces gestimuleerd wordt door vrije vetzuren. Cholesterol en ceramide die het contact 

van de cercariën met de gastheer stimuleren hebben geen effect op het penetratieproces. Menselijke 

huid bevat echter meer vrije vetzuren dan de huid van watervogels. Hierdoor zullen de vrije vetzuren 

in de menselijke huid de penetratie van cercariën sterker stimuleren waardoor swimmer’s itch kan 

ontstaan. 
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2.3.3.2. Transformatie en migratie in de eindgastheer 

Na de penetratie zullen de cercariën transformeren tot schistosomula. Deze transformatie gaat 

gepaard met metabole en morfologische wijzigingen. Transformerende cercariën werpen hun 

glycocalyx af. Dit gaat gepaard met het verlies van oppervlakte antigenen en zorgt ervoor dat de 

schistosomula niet worden aangevallen door het complement systeem. Er wordt een nieuwe dubbele 

membraan gevormd die de glycocalyx vervangt. Deze dubbele membraan beschermt de 

schistosomula tegen diverse immuunreacties (Horák et al., 1998). De transformatie van cercariën tot 

schistosomula treedt zowel op in de natuurlijke eindgastheer (watervogels) als in de niet natuurlijke 

eindgastheer (zoogdieren). De cercariën produceren eicosanoïden die een bijkomende rol spelen in 

het ontwijken van het immuunsysteem van de eindgastheer. De prostaglandines, leukotriënen en 

hydroxyeicosatetranoic zuren werken vasodilaterend. Ze inhiberen de superoxide productie door 

humane neutrofielen en hebben hierdoor een immunosuppressieve functie (Nevhutalu et al, 1993). 

Aangezien de schistosomula moeten binnendringen in bloedvaten of perifere zenuwen is het 

belangrijk dat zij na hun transformatie migreren naar de diepere huidlagen. Hiervoor baseren de 

schistosomula zich zowel op licht- als chemische stimuli. Ze bewegen zich in de richting van een 

concentratiegradiënt van D-glucose en L-arginine. Bij de herkenning van de eindgastheer zijn de 

cercariën positief fototactisch. Grabe en Haas (2004) toonden aan dat de cercariën na hun 

transformatie tot schistosomula negatief fototactisch zijn. Hierdoor verwijderen ze zich weg van de 

lichtbron naar de diepere huidlagen.  

Na de transformatie zullen de schistosomula de huid verlaten en migreren naar hun finale lokalisatie in 

de eindgastheer waar ze volwassen worden. De viscerale schistosomen migreren via de bloedbaan 

naar de mesenteriale en portale bloedvaten. De nasale schistosomen migreren via het centrale 

zenuwstelsel naar de neusholte (Sluiters, 2004). De migratie gebeurt op dezelfde manier in de 

natuurlijk en de niet natuurlijke eindgastheer. Basch (1991) beschreef de migratieroute van de 

viscerale schistosomula. “De viscerale schistosomula dringen binnen in de lymfevaten of venen en 

migreren via het rechterhart naar de longen. Vanuit de longen komen ze via het linkerhart in de 

systemische circulatie terecht waarna ze verder migreren naar hun finale lokalisatie.” Deze finale 

lokalisaties zijn meestal de portale of intestinale venen. Één tot 2 dagen na de penetratie van de huid 

migreren de schistosomula naar de longen waar ze 4 tot 16 dagen blijven. Aangezien de longen een 

belangrijke barrière vormen, zijn niet alle schistosomula in staat tot invasie van de longen. In de lever 

van niet natuurlijke gastheren vindt men zelden vogel schistosomen (Haas en Pietsch, 1991). De 

nasale schistosomen volgen een andere migratieroute. Zij dringen binnen in de perifere zenuwen en 

migreren via het ruggenmerg en de hersenen naar de neusholte (Horák et al, 1999). Hrádková en 

Horák (2002) detecteerden schistosomula in de perifere zenuwen 1 tot 1,5 dag na infectie. 2 tot 15 

dagen na infectie waren de schistosomula aanwezig in het ruggenmerg en 12 tot 18 dagen na infectie 

konden ze worden aangetoond in de hersenen. Vanaf de 14e dag na infectie zag men volwassen 

schistosomen in de neusholte. 
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Blazová en Horák (2005) toonden aan dat de ontwikkeling van de schistosomula van T. regenti trager 

verloopt in de niet natuurlijke gastheer dan in de natuurlijke gastheer. Zowel de groei als de maturatie 

werden vertraagd. De voortplantingsorganen en de darm ontwikkelden enkel volledig in de natuurlijke 

eindgastheer. Men veronderstelt dat deze vertraagde ontwikkeling te wijten is aan de afwijkende 

nutritionele factoren en immuunreacties in de niet natuurlijke gastheer. De verschillende oorzaken zijn 

echter nog niet volledig opgehelderd. De parasieten ontwikkelen dus niet tot volwassen wormen in de 

niet natuurlijke gastheer en sterven op verschillende tijdstippen na de infectie af (Chamot et al., 1998). 

De migratie van de schistosomula doorheen de weefsels van de eindgastheer kan schade 

veroorzaken en ontstekingsreacties induceren. Infectie met viscerale schistosomen kan leiden tot 

longcomplicaties zoals haemorrhagie, ontsteking en atelectase (McMullen en Beaver, 1945). In de 

lever kunnen de schistosomen een granulaire ontsteking en abcedatie van het leverweefsel 

veroorzaken (Pence en Rhodes, 1982). Darmletsels ontstaan door immuunreacties veroorzaakt door 

de aanwezigheid van eieren (Horák et al., 2002). Als gevolg van de migratie via het centrale 

zenuwstelsel kunnen zelfs een klein aantal nasale schistosomen erge pathologische letsels 

veroorzaken. Kolárová et al. (2001) toonden de parasieten aan in weefselsneden van de meningen en 

in de witte en grijze stof van de hersenen en het ruggenmerg. De aanwezigheid van de schistosomen 

ging gepaard met een eosinofiele ontsteking en dystrofische en necrotische veranderingen van de 

neuronen. De neurologische letsels zouden het gevolg zijn van enerzijds de directe mechanische 

schade die de migratie van de schistosomula veroorzaakt en anderzijds de secreties van de nasale 

schistosomen. Deze secreties lokken een immuunreactie bij de gastheer uit en zouden neurotoxines 

kunnen bevatten. Door deze pathologische letsels wordt de normale neurologische functie gestoord. 

Dit kan leiden tot poot/beenverlamming en oriëntatie- en evenwichtsstoornissen. De aanwezigheid van 

eieren en volwassen schistosomen in de neusholte kan leiden tot haemorrhagiën en petechiën (Horák 

et al., 1999).  

2.3.3.3. Verschil tussen primaire en herhaalde infecties in de eindgastheer 

De pathologische letsels die ontstaan na penetratie van de huid door de parasiet worden bepaald door 

de gevoeligheid van de eindgastheer. Bij een primaire infectie is de ontstekingsreactie die ontstaat in 

de huid na penetratie niet sterk genoeg om de migratie van de schistosomula te voorkomen. Bij 

herhaalde infecties is de immuunrespons van de gastheer veel krachtiger wat leidt tot een verhoogd 

weerhouden van de parasiet ter hoogte van de huid en een verminderde migratie (Horák et al., 2002). 

Vroeger dacht men dat alle vogel schistosomen in de huid van zoogdieren afgedood werden. Uit 

verschillende studies is gebleken dat bij primaire infecties schistosomula net zoals in de natuurlijke 

gastheer kunnen migreren in zoogdieren. Er werden onder andere schistosomula aangetoond in de 

longen, lever en andere organen van muizen, apen, hamsters en konijnen (Olivier, 1953). Kourilová et 

al. (2004) toonden aan dat de immuunrespons bij een primaire infectie van muizen met T. regenti niet 

sterk genoeg was om de migratie doorheen het centrale zenuwstelsel te voorkomen. Bij de vijfde 

infectie werden steeds meer parasieten weerhouden ter hoogte van de huid. Pas na tien infecties was 

de immuunrespons sterk genoeg om alle parasieten in de huid te elimineren. Horák en Kolárová 
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(2000) zagen eveneens dat het aantal long schistosomula van T. szidati afnam naarmate het contact 

tussen de parasiet en de muis toenam. 

De immuunrespons die ontstaat als reactie op de parasieten in de huid bestaat uit antilichamen 

gericht tegen de koolhydraten van de glycocalyx van de cercariën. Na de penetratie zullen de 

cercariën snel transformeren tot schistosomula wat gepaard gaat met het afwerpen van de glycocalyx. 

De antilichamen geproduceerd tijdens de immuunrespons reageren niet met deze schistosomula 

waardoor ze hun migratie kunnen verder zetten (Horák en Kolárová, 2001). Kourilová et al. (2004) 

toonden aan dat er geen duidelijke immuunrespons ontstaat bij een primaire infectie van 

immunodeficiënte muizen met T. regenti. Zowel de aangeboren als de adaptieve immuniteit zijn 

belangrijk om de migratie van de parasiet te voorkomen. De immunodeficiënte muizen in de studie van 

Kourilová et al. (2004) bezaten geen T- en B-lymfocyten waardoor de parasieten niet konden worden 

vernietigd ter hoogte van de huid. Men zag een hoger aantal parasieten migreren naar het centrale 

zenuwstelsel in vergelijking met immunocompetente muizen. Bij herinfectie nam het aantal parasieten 

ter hoogte van het centrale zenuwstelsel verder toe wat leidde tot erge neurologische symptomen. 

Kourilová et al. (2004) toonden aan dat de immuunrespons bij de infectie van zoogdieren bestaat uit 

een onmiddellijke type I overgevoeligheidsreactie en een late fase van huidontsteking. Primaire 

infectie van muizen met T. regenti leidt binnen de 6 uur tot een ontstekingsreactie in de huid. Deze 

ontstekingsreactie gaat gepaard met de tijdelijke vrijstelling van de acute fase cytokines IL-1β en IL-6 

en de geleidelijk toenemende vrijstelling van IL-12. Bij herhaalde infecties zien we echter binnen het 

uur een toename van IL-4 en IL-10. 48 uur na infectie dalen deze cytokines opnieuw in aantal. 

Penetratie van de cercariën in de huid gaat gepaard met een influx van neutrofielen, macrofagen, 

CD4+ lymfocyten en mastcellen. Veel van deze mastcellen degranuleren waardoor histamine vrijkomt. 

Kourilová et al. (2004) toonden in hun studie aan dat het aantal mastcellen en de histamine productie 

veel groter is in huidbiopten van muizen die 4 keer geïnfecteerd werden in vergelijking met primaire 

infecties. Bij een primaire infectie produceren de antigeen-gestimuleerde lymfocyten een gemengde 

Th1/Th2 respons met hoge aantallen IFN-γ . Bij herhaalde infecties verkrijgt men een Th2 respons die 

gedomineerd wordt door IL-4 en IL-5. Deze Th2 polarisatie wordt ook weerspiegeld in de antistoffen 

van het serum. Bij herhaalde infecties ziet men verhoogde aantallen van IgG1 en IgE. 
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2.4. EPIDEMIOLOGIE 

 

2.4.1. Verspreiding van vogel schistosomen 

Cercariën dermatitis is een ziekte die met uitzondering van Antarctica wereldwijd voorkomt. Vogel 

schistosomen kunnen zowel in koude, gematigde als tropische klimaten overleven (de Gentile et al., 

1996). Men kan de parasieten terugvinden in zoetwater, brakwater en zeewater (Cort, 1950). In 

Europa wordt cercariën dermatitis voornamelijk veroorzaakt door vogel schistosomen die behoren tot 

het genus Trichobilharzia. De larvale ontwikkeling van deze parasieten vindt plaats in zoetwater 

biotopen (Horák en Kolárová, 2001). Ideale biotopen worden gevormd door plaatsen waar 

watervogels die als eindgastheer optreden en slakken die als tussengastheer optreden samen 

voorkomen. De ziekte is sterk verspreid langsheen de belangrijkste migratieroutes van trekvogels. Of 

trekvogels op deze manier parasitaire soorten kunnen introduceren in nieuwe geografische gebieden 

dient nog verder onderzocht te worden (Horák et al., 2002). Vroeger was swimmer’s itch vooral 

bekend in Azië als een beroepsziekte van vissers en rijsttelers (Matsumura et al., 1983). De laatste 

jaren steeg de aandacht voor deze ziekte sterk wat leidde tot een toenemend aantal studies in Europa 

en Amerika.  De ziekte werd onder andere aangetoond in Zwitserland (Chamot et al., 1998),  Noord- 

en Zuid-Amerika (Verbrugge et al., 2004 en Brant en Loker, 2009), Frankrijk (de Gentile et al., 1996), 

Ijsland (Skírnisson et al., 2009), Iran (Farahnak en Essalat, 2003) en Nederland (Leenen et al., 2007 

en Schets et al., 2009). 

2.4.2. Transmissie dynamiek in de tussengastheer 

De aanwezigheid van de parasiet verandert doorheen het jaar. Deze dynamiek (Figuur 3) wordt onder 

andere veroorzaakt door de cyclische voortplanting van de parasiet en de verspreiding in de slakken.  

Lyaruu et al. (1977) volgden het verloop van 2 slakkenpopulaties (Lymnaea stagnalis en Radix ovata) 

in Nederland. De slakken die in het voorjaar en de zomer voorkomen hebben een groot volume en 

geven grote aantallen cercariën af. Deze slakken werden in het voorgaande jaar geïnfecteerd en 

overwinterden in aggregaten van honderden en duizenden slakken ter hoogte van de bodem van het 

meer. Wanneer in het voorjaar (april en mei) de temperatuur stijgt boven de 10°C zullen de slakken 

hun overwinteringsplaats verlaten. Omstreeks het einde van de maand mei bevinden de waterslakken 

zich ter hoogte van het wateroppervlak (Sindermann, 1960). Wanneer de temperatuur van het water 

verder stijgt, zullen de schistosomen zich verder ontwikkelen in de slakken. De ontwikkeling van de 

parasieten in de slakken is immers temperatuurafhankelijk (Sluiters, 2004). Wanneer de infectie patent 

wordt, zullen de cercariën vrijkomen uit de slakken en watervogels infecteren. Deze cercariën kunnen 

zowel residente vogels als vogels die terugkeren van hun broedplaatsen in de winter infecteren 

(McMullen en Beaver,1945). Na ongeveer 2 weken komen de eieren in het water terecht. De miracidia 

die hieruit ontstaan zullen nieuwe slakken infecteren. De oude generatie slakken sterft op het einde 

van de zomer. De miracidia die de jonge generatie slakken geïnfecteerd hebben in het voorjaar en de 

vroege zomer ontwikkelen verder. In de tweede helft van de zomer zullen de cercariën vrijkomen uit 

deze jonge slakken. Aangezien deze jonge generatie slakken kleiner is dan de eerste generatie zullen 

zij minder cercariën afgeven. Omstreeks september en oktober migreren de slakken naar de bodem 
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waar ze overwinteren. Wanneer de temperatuur in het voorjaar stijgt, zal deze slakkenpopulatie 

zorgen voor een grote productie van cercariën in het voorjaar en de zomer en herhaalt de cyclus zich 

(Lyaruu et al., 1977). 

 

Fig. 3 : Transmissie dynamiek van Trichobilharizia in de tijd (uit Sluiters, 2004) 

 

2.4.3. Factoren die het risico op swimmer’s itch vergroten 

Verschillende studies hebben aangetoond dat een aantal factoren de kans op het verkrijgen van 

cercariën dermatitis vergroten. Chamot et al. (1998) voerden een studie uit bij 555 zwemmers in het 

Leman meer in Zwitserland. Zij kwamen tot de conclusie dat de kans op cercariën dermatitis en het 

aantal huidletsels beïnvloed wordt door de periode van de dag waarop gezwommen wordt, de tijd dat 

men zwemt, de luchtdruk en de maximale atmosferische temperatuur. Cercariën worden meestal 

vrijgesteld uit de slak in de ochtend. Mensen die ’s morgens gaan zwemmen hebben dan ook meer 

kans om geïnfecteerd te worden. Hoe langer iemand in het water verblijft hoe groter de kans dat 

cercariën contact kunnen maken met de huid. De verschillende weerparameters hebben een invloed 

op de fysische eigenschappen van het water en dus ook op het gedrag van de cercariën. Hoge 

temperatuur en hoge luchtdruk verhogen het risico op cercariën dermatitis. De temperatuur van het 

water moet immers hoog genoeg zijn opdat de cercariën kunnen ontwikkelen in de slak (Horák et al., 

2002). Skírnisson et al. (2009) verwachten in de toekomst een toename van het aantal infecties in 

Ijsland door het gecombineerde effect van de klimaatopwarming en de hoge densiteit van watervogels 

ter hoogte van de zoetwatermeren. Slakken verkiezen ondiep water met begroeide of zanderige 

bodems als biotoop. Water- en oeverplanten en sessiele algen op deze planten en de waterbodem 

vormen belangrijke foerageerplaatsen voor de slakken. Ter hoogte van dit ondiep water zal de 

slakkenpopulatie het grootst zijn waardoor hier de cercariën zullen accumuleren en de kans op infectie 
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zeer hoog is (Verbrugge et al., 2004). Aangezien eutrofiëring leidt tot een toename van het aantal 

algen en waterplanten zal dit ook leiden tot een toename van de waterslakken (Lindblade, 1998). 

Eutrofiëring van meren gecombineerd met een intensief gebruik door watervogels en mensen 

verhoogt sterk de kans op infectie. De laatste jaren worden steeds meer vijvers en meren aangelegd 

door de mens. Dit leidt tot een toename in het aantal residente eenden en ganzen. (Brant en Loker, 

2009). Leeftijd en geslacht hebben geen invloed op het verkrijgen van de ziekte. Men kan onderling 

wel verschillen in de gevoeligheid voor infectie. Mensen die in het verleden reeds geïnfecteerd werden 

vertonen sterkere huidreacties bij herinfectie (Verbrugge et al., 2004). De kans op het verkrijgen van 

cercarïen dermatitis is het grootst op plaatsen waar zowel watervogels, slakken als mensen samen 

voorkomen. 

2.5. ZIEKTEBEELD EN BEHANDELING 

Wanneer cercariën de huid van zoogdieren penetreren geeft dit aanleiding tot een allergische reactie. 

Deze reactie treedt op bij verschillende zoogdieren maar werd het best bestudeerd bij de mens. Bij 

penetratie ontstaat binnen de 4 tot 20 minuten een prikkelend of jeukend gevoel dat ongeveer 1 uur 

aanhoudt. Hierna ontstaan maculae die meestal na enkele uren en soms na enkele dagen 

verdwijnen.a Af en toe ontstaan urticaria of diffuus erythema gedurende de eerste uren van infectie 

(Horák en Kolárová, 2001).b 10 tot 15 uur na infectie ontstaan papulae ter hoogte van de 

penetratieplaatsen.c Dit gaat gepaard met hevige jeuk (Verburgge et al., 2004). Soms ontstaan 

purpurae en 2 tot 3 dagen na infectie kunnen er zich vesikels vormen ter hoogte van de papulae.d 

Genezing verloopt spontaan en duurt gemiddeld 2 weken. Ongeveer 10 dagen na infectie zijn de 

papulae verdwenen (Horák et al., 2002). Door de intense jeuk kunnen echter krabletsels ontstaan 

waardoor de papulae secundair geïnfecteerd kunnen worden. Dit leidt tot het ontstaan van pustules en 

vertraagt de genezing.e  

 

 

 

 

_____________________ 

a
 Een macula of vlek is een niet verheven kleurverandering van de huid die kleiner is dan 1cm (Declercq, 2009). 

b Een urtica is een indrukbare verhevenheid door dermaal oedeem. Erytheem is een rode kleurverandering van de huid als 

gevolg van een vaatverwijding (Declercq, 2009). 
c
  Een papel is een vastaanvoelende verhevenheid van de huid die kleiner is dan 1cm (Declercq, 2009). 

d Een purpura is een paarsrode vlek als gevolg van een bloeding in de huid. Een vesikel is een klein blaasje gevuld met heldere 

vloeistof dat kleiner is dan 1cm (Declercq, 2009).  
e Een pustel is een blaasje gevuld met ontstekingscellen (Declercq, 2009). 
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De intensiteit van de cercariën dermatitis is afhankelijk van het aantal voorgaande infecties. Hoe meer 

infecties een persoon heeft doorgemaakt, hoe meer uitgesproken de ontstekingsreactie zal zijn. Een 

primaire infectie gaat gepaard met een eerder milde huidreactie (Chamot et al., 1998). Meestal 

ontstaan enkel maculae. Als er toch papulae ontstaan zijn deze klein en onopvallend. Bij 

gesensibiliseerde personen geven de cercariën aanleiding tot het ontstaan van grotere papulae met 

vesikels, erythema en oedeem (Horák et al., 2002). Wanneer gesensibiliseerde personen een zeer 

sterke infectie doormaken kan dit gepaard gaan met algemene symptomen zoals koorts, zwelling van 

de lokale lymfeknopen, oedeem, hoofdpijn, misselijkheid en diarree (Horák en Kolárová, 2001).     

Zoals eerder vermeld werd kunnen vogel schistosomen ook migreren in zoogdieren. Bij een primaire 

infectie is de ontstekingsreactie die ontstaat in de huid na penetratie vaak niet sterk genoeg om de 

migratie van de schistosomula te voorkomen. Deze migratie brengt schade toe aan de weefsels van 

de gastheer. Viscerale schistosomen kunnen aanleiding geven tot pathologiën van de longen, lever en 

darm (Horák et al, 2002). Nasale schistosomen kunnen tijdens hun migratie in muizen schade 

toebrengen aan het centrale zenuwstelsel met neurologische symptomen zoals poot/beenverlamming 

en oriëntatiestoornissen tot gevolg (Kourilová et al., 2004). De schade en symptomen die ontstaan als 

gevolg van migratie dienen bij de mens nog verder onderzocht te worden (Horák en Kolárová, 2001). 

Kourilová et al. (2004) toonden in een studie met immunodeficiënte muizen aan dat zowel de 

aangeboren als adaptieve immuunrespons belangrijk zijn om migratie van de parasieten te 

voorkomen. Mensen met immunodeficiëntie ziekten zoals AIDS en bij orgaantransplantaties hebben 

dus een hoger gezondheidsrisico bij infectie met vogel schistosomen. 

De behandeling van cercariën dermatitis gebeurt enkel symptomatisch. Antiprurigineuse middelen 

kunnen lokaal op de huid worden aangebracht om de jeuk te verminderen. Bij erge infecties kan men 

gebruik maken van antihistaminica en milde corticosteroïden (Horák en Kolárová, 2001). 

2.6. DIAGNOSE EN DIFFERENTIAALDIAGNOSE 

De diagnose wordt meestal gesteld op basis van klinische en epidemiologische gegevens. Uit de 

anamnese moet steeds blijken dat er een recent contact met natuurlijk water is geweest. Letsels 

ontstaan enkel op plaatsen waar de huid in contact is geweest met het water (Verbrugge et al., 2004). 

Men ziet voornamelijk maculopapulaire huidletsels ter hoogte van de benen, voorarmen en handrug 

gepaard gaande met jeuk. Wanneer men in groepsverband heeft gezwommen ontstaan de 

symptomen meestal bij meerdere personen. 

Differentiaal diagnostisch is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen cercariën dermatitis, 

insectenbeten (vlooien, muggen), zonne-uitslag, contact dermatitis, dermatitis van bacteriële 

oorsprong en blootstelling aan toxische unicellulaire algen of chemische verontreiniging (de Gentile et 

al., 1996 en Hoeffler, 1977). 
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Om de juiste diagnose te stellen kan men naast de klinische en epidemiologische gegevens ook 

gebruik maken van parasitaire en immunologische methoden. Wanneer men na de penetratie een 

huidbiopt neemt ter hoogte van de letsels kan men de parasiet hierin aantonen (Figuur 4). Aangezien 

de parasiet snel migreert vanuit de huid naar zijn finale lokalisatie is de werkzaamheid van deze test 

beperkt tot 48-72 uur na de penetratie (Haas en van de Roemer, 1998). 

 

Fig. 4 : Histologisch beeld van T. szidati cercariën na penetratie van het stratum corneum (uit Haas en 

van de Roemer, 1998) 

Er werden ook huidtesten ontwikkeld op basis van antigenen. Deze antigenen worden verkregen door 

homogenisatie van cercariën of volwassen vogel schistosomen. Wanneer men deze antigenen 

injecteert ontstaat bij geïnfecteerde mensen erythema. Deze testen zijn echter niet specifiek en 

gevoelig genoeg voor het stellen van een definitieve diagnose (Macfarlane, 1949). Men kan ook 

gebruik maken van antilichamen voor het stellen van de diagnose. Men kan antilichamen detecteren 

specifiek gericht tegen cercariën antigenen. Kolárová et al. (1994) toonden met behulp van IFAT 

(indirect fluorescent antibody test) en ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) anti-T. szidati 

antilichamen aan die geproduceerd werden in muizen. Deze test is gevoeliger dan de huidtest 

gebaseerd op antigenen maar is niet specifiek genoeg om een onderscheid te maken tussen humane 

en vogel schistosomen (Horák et al., 2002). Men kan ook antilichamen aantonen die gericht zijn tegen 

darm geassocieerde antigenen van ontwikkelende en volwassen schistosomen. Kourilová en Kolárová 

(2002) toonden met behulp van IFAT anti-T. regenti antilichamen aan die geproduceerd werden in 

eenden en muizen. Deze test is wel specifiek genoeg om een onderscheid te maken tussen humane 

en vogel schistosomen. Of deze diagnostische testen op basis van antilichamen ook bruikbaar zijn 

voor mensen dient nog verder onderzocht te worden. 

 

 

 



20 

2.7. CONTROLE EN PREVENTIE 

 

2.7.1. Controle van swimmer’s itch 

De controle van cercariën dermatitis kan zowel gericht zijn op de tussengastheer als de eindgastheer. 

De volledige bestrijding van de ziekte is zeer moeilijk maar door middel van efficiënte controle 

maatregelen kan men de omvang van het probleem aanzienlijk verminderen. 

2.7.1.1. Controle van de tussengastheer 

Door het bestrijden van de slakken of het voorkomen van de voortplanting ervan kan men de 

transmissie van de parasiet doorbreken. Hiervoor worden zowel chemische, biologische als 

mechanische methoden toegepast. 

Verschillende mollusciciden werden de laatste jaren uitgeprobeerd voor het bestrijden van de slakken. 

Veel van deze producten bevatten koper componenten. Het gebruik van mollusciciden is omstreden 

aangezien ze weinig specifiek zijn en niet steeds het beoogde resultaat veroorzaken. Wanneer men 

een meer behandelt met kopersulfaat dan kan dit koper neerslaan onder de vorm van kopercarbonaat. 

Deze stof is toxisch voor verschillende aquatische organismen (Blankespoor en Reimink, 1991). 

Slakken zouden na verloop van tijd resistent worden voor kopersulfaat (Blankespoor et al., 1985). 

Tegenwoordig is niclosamide het meest gebruikte product om de slakkenpopulatie te controleren. 

Niclosamide is werkzaam tegenover alle levensstadia van de slak en larven van vogel schistosomen. 

Het is niet toxisch voor mensen, gewassen en gedomesticeerde dieren maar wel voor vissen (Perret 

en Whitfield, 1996). Wanneer men een bepaald gebied behandelt met mollusciciden dan leidt dit niet 

steeds tot een significante daling van het aantal ziektegevallen. Dit is niet steeds te wijten aan een niet 

efficiënte werking van het molluscicide. Cort (1950) beschreef in een studie de “cercariën drift”. De 

behandeling van een bepaald gebied met mollusciciden leidt tot een efficiënte bestrijding van de 

slakken in dit gebied. Onder invloed van de wind kunnen bepaalde stromingen op het water ontstaan 

die cercariën van niet behandelde gebieden drijven naar de behandelde gebieden. Aangezien na een 

behandeling met mollusciciden de overlevende slakken snel het gebied herkoloniseren kunnen deze 

slakken geïnfecteerd worden door de cercariën. 

Door de toepassing van biologisch beheer probeert men eveneens om cercariën dermatitis te 

controleren. Een studie over het uitzetten van slaketende vissen zoals zeelt en blankvoorn leverde 

echter teleurstellende resultaten op (van Donk en Collé, 1988). Deze vissen eten alleen de kleinere 

slakken en eieren op maar het zijn vooral de grote slakken die besmet zijn met de parasiet. Ook het 

uitzetten van graskaper om de groei van waterplanten te remmen had negatieve effecten. Van Donk 

en Collé (1988) toonden aan dat onder invloed van deze vissen bijna alle waterplanten zullen 

verdwijnen waardoor er niet genoeg voedingstoffen meer beschikbaar zijn voor het fytoplankton. Men 

heeft ook geprobeerd om parasieten te introduceren die de larven van vogel schistosomen in de slak 

aanvallen of er mee in competitie treden. De larven van het genus Echinostoma zijn predatoren van 

de larven van vogel schistomen die in dezelfde slak kunnen overleven (Lim en Heyneman, 1972). 
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Door middel van mechanische methoden wil men de habitat van de slakken verstoren of de slakken 

verwijderen. Men kan de slakken onder andere verwijderen door het gebruik van netten. Dit is zeer 

arbeidsintensief maar wel doeltreffend. Er zijn 2 perioden wanneer men de slakken moet verwijderen. 

Een eerste keer tijdens de prepatent periode in het voorjaar en een tweede keer tijdens de prepatent 

periode van de slakken van de volgende generatie (Sluiters, 2004). Leighton et al. (2000) 

bestudeerden het effect van het mechanisch verstoren van de habitat van de slakken. Ze maakten 

hiervoor gebruik van een steenhark die de keien op de waterbodem optilde en omdraaide. In het 

eerste geval monteerden ze de hark aan een tractor. De tractor kon de habitat verstoren tot op een 

diepte van 1m en een afstand van maximum 20m van de kust. In het tweede geval werd de steenhark 

gemonteerd aan een boot. Dit leidde tot een verstoring van de habitat tot een diepte van 3m en een 

afstand van maximum 30m van de kust. Beide typen leidden tot een daling van de slakkenpopulatie 

met ongeveer 96 tot 99% in de behandelde gebieden. De steenhark vernietigde zowel de slakken als 

de eieren. Door het omdraaien van de keien werden de eieren ook blootgesteld aan predatoren en de 

algen, protozoa en andere voedingsbestanddelen aanwezig op de keien voor de slak verwijderd. 

Kleine meren of rivieren kunnen tijdelijk drooggelegd worden. Men kan de modder verwijderen en de 

bodem bedekken met een nieuwe laag rivierzand (Kolárová et al., 1989). 

2.7.1.2. Controle van de natuurlijke eindgastheer 

Één van de controle mogelijkheden bestaat uit de behandeling van watervogels met anthelmintica. 

Praziquantel is een anthelminiticum dat zeer effectief is voor de behandeling van geïnfecteerde vogels 

(Blankespoor en Reimink, 1991). Müller et al. (1993) toonden aan dat een dosis van 22,5 mg per 

vogel per dag gedurende 1 week tijdens de prepatent periode voldoende is om de ontwikkeling van de 

schistosomen te stoppen. Er werden geen miracidia meer vrijgesteld. De behandeling van de vogels 

met praziquantel is vrij goedkoop en heeft in tegenstelling tot de behandeling van slakken met 

kopersulfaat geen negatieve invloed op het milieu (Blankespoor en Reimink, 1991). 

Het voorkomen dat de vogels contact hebben met geïnfecteerd water wordt ook toegepast als controle 

maatregel. Men zal hiervoor de broedplaatsen op en in de nabijheid van het water verwijderen. De 

vogels worden op deze manier gedwongen om een broedplaats verder van de kust te zoeken 

waardoor de kans op faecale contaminatie van het water daalt. Wanneer er minder eieren met de 

faeces in het water terecht komen zullen er ook minder slakken geïnfecteerd worden (Leighton et al., 

2000). 
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2.7.2. Preventie van swimmer’s itch 

Preventief is het voldoende om niet te baden of te zwemmen in water waarin cercariën voorkomen. 

Door het verzamelen en onderzoeken van slakken kan men bepalen of het water besmet is. De 

slakken worden in het laboratorium enkele uren onder een lamp geplaatst. Als gevolg van deze 

lichtstimulus worden de cercariën vrijgesteld waarna men ze kan identificeren aan de hand van 

microscopisch onderzoek (Sluiters et al., 1980). Dit onderzoek vergt de nodige ervaring en is zeer 

arbeidsintensief. Wanneer er geen slakken aanwezig zijn zal men een monster van het water 

onderzoeken. De parasiet kan zowel door microscopisch onderzoek als door moleculair onderzoek 

worden aangetoond (Schets et al., 2009). De waarschuwing om niet te zwemmen wordt echter vaak 

niet nageleefd en is ook economisch niet haalbaar in recreatiedomeinen. Er werden daarom 

verschillende studies uitgevoerd naar andere preventieve maatregelen (Kourilová et al., 2004). 

Wanneer er contact heeft plaatsgevonden met gecontamineerd water moet men zo snel mogelijk de 

huid droog wrijven bij het verlaten van het water. Op deze manier kan men de penetratie van cercariën 

voorkomen. Het gebruik van beschermende kledij zoals lange broeken en heuplaarzen staat ter 

discussie. Het kan de penetratie van cercariën voorkomen maar wanneer er in deze kledij water 

terecht komt dat nadien langdurig stil staat kan het de penetratie van cercariën bevorderen (Kourilová 

et al., 2004). 

Er werd de laatste jaren zeer veel onderzoek gedaan naar preparaten die men lokaal op de huid kan 

aanbrengen ter preventie van cercariën penetratie. Wulff et al. (2007) toonden aan dat niclosamide, 

dodecanoic acid en de insecticiden N,N-diethyl-m-toluamide (DEET), 1-(1-methyl-propoxycarbonyl)-2-

(2-hydroxyethyl)piperidine (KBR 3023) en ethyl butylacetylaminopropionaat (IR 3535) de penetratie 

van cercariën volledig inhiberen. De meeste van deze producten bleken echter niet waterresistent. 

Volledige bescherming werd enkel bereikt met 2 producten namelijk 0,05% niclosamide en Safe 

SeaTM. Niclosamide vermindert de motaliteit van de cercariën drastisch en heeft een zwak lethaal 

effect. In een concentratie van 0,1% is het zowel werkzaam tegen vogel als humane schistosomen. 

Safe SeaTM is een commercieel product dat gebruikt wordt als bescherming tegen inktvissen. Het 

heeft geen lethaal effect maar vermindert de motaliteit van de cercariën en verhoogt de 

staartafwerping. Safe SeaTM is echter niet werkzaam tegen humane schistosomen. Wulff et al. (2007) 

raden het gebruik van niclosamide als preventieve methode aan. Niclosamide kan aan lage dosis 

toegediend worden onder de vorm van lotions. Andrews et al. (1982) hebben de toxicologie van 

niclosamide uitgebreid onderzocht. De stof bleek zeer veilig en veroorzaakte geen huidirritatie of 

andere overgevoeligheidsreacties. Het is relatief goedkoop en kan gemakkelijk bereid worden door de 

apotheker. N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) is een insectwerend middel dat eveneens toxisch is voor 

cercariën van humane schistosomen. Door de stof te incorporeren in liposomen ontstaat het 

LipoDEET dat waterresistent is en eveneens gebruikt kan worden ter preventie van cercariën 

dermatitis (Ramaswamy et al., 2003). 
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Naples et al. (2005) onderzochten het effect van het toedienen van de olie van rood cederhout aan het 

water. De olie werd samen met het surfactant Tween 80 toegediend ter hoogte van de oppervlakkige 

waterlagen van een experimentele testopzet in het laboratorium. Wanneer cercariën van humane 

schistosomen worden blootgesteld aan deze stoffen stierven ze snel. Of de olie ook werkzaam is 

onder natuurlijke omstandigheden en tegen de cercariën van vogel schistosomen en wat de effecten 

zijn op het milieu dient nog verder onderzocht te worden. 
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2.8. BESPREKING 

Sinds het onderkennen van het belang van cercariën dermatitis als gezondheids- en economisch 

probleem bij optreden in toeristische gebieden nam het aantal studies naar deze zoönose sterk toe. 

Toch ontbreken er nog heel wat gegevens die kunnen bijdragen tot een efficiënte controle en 

preventie van deze aandoening. 

Een juiste classificatie van vogel schistosomen is belangrijk voor de studie van species specifiek 

gedrag. Vogel schistosomen vertonen immers een nauwe specificiteit in relatie tot hun 

tussengastheer. In het verleden baseerde men zich vaak op verkeerde of een te beperkt aantal 

morfologische kenmerken wat leidde tot onvolledige en verkeerde identificaties van species (Horák et 

al., 2002). Trichobilharzia is het grootste genus binnen de familie van de Schistosomatidae en vormt 

de belangrijkste oorzaak van cercariën dermatitis in Europa. T. ocellata en T. szidati worden in de 

literatuur vaak beschreven als 2 aparte species. Een recente studie op basis van sequentie analyse 

toonde echter aan dat beide species identiek zijn en de naam T. ocellata best vervangen wordt door 

T. szidati (Rudolfová et al., 2005). Dit toont aan dat er nog veel onderzoek gebaseerd op verschillende 

diagnostische criteria nodig is om de volledige classificatie van vogel schistosomen op te helderen. 

Uit verschillende studies is gebleken dat schistosomula in tegenstelling tot wat vroeger gedacht werd 

wel kunnen migreren in zoogdieren. Na experimentele infectie van muizen, apen, hamsters en 

konijnen kon men schistosomula aantonen in de longen en de lever van deze dieren (Olivier, 1953). Al 

deze studies naar de migratie van vogel schistosomen in niet natuurlijke gastheren beperken zich tot 

kleine zoogdieren die voornamelijk in laboratoriumomstandigheden worden gehouden. Of vogel 

schistosomen ook migreren in mensen is niet bekend. In de toekomst moeten dus voornamelijk 

studies worden uitgevoerd naar de pathologische gevolgen van humane infecties. Hierbij is de 

ontwikkeling van sensitieve en specifieke diagnostische testen van belang. Momenteel lijken de testen 

gebaseerd op de detectie van antilichamen specifiek gericht tegen cercariën antigenen het meest 

geschikt. Deze werking van de testen werd tot nu toe slechts bestudeerd bij muizen (Kolárová et al., 

1994) en bij eenden en muizen (Kourilová en Kolárová, 2002). Of deze testen ook kunnen toegepast 

worden voor het diagnosticeren van humane infecties dient verder onderzocht te worden. 

Door de toenemende aandacht voor cercariën dermatitis ontstonden er in verschillende landen studies 

naar de verspreiding van de ziekte. In deze studies wordt vaak gebruik gemaakt van vragenlijsten die 

moeten ingevuld worden door de deelnemers van het onderzoek. Op deze lijsten vindt men onder 

andere gegevens terug over het tijdstip, de duur en de manier van zwemmen, het optreden van 

lesies,… . Deze manier van onderzoek is echter weinig sensitief en specifiek (Chamot et al., 1998). Zo 

worden milde en primaire infecties vaak ondergediagnosticeerd omdat de huidreactie minder 

uitgesproken is. Mensen die al eerder geïnfecteerd werden vertonen een meer uitgesproken 

huidreactie en zullen de ziekte sneller herkennen en het probleem zwaarder beoordelen (Bij de Vaate 

A., 2008). Sommige deelnemers verwarren de symptomen van cercariën dermatitis met deze die 

optreden bij een bacteriële dermatitis of contact dermatitis. Bij de studie van Lake Leman in Genève 

bleek het deelnemersaantal gedurende het verloop van de studie af te nemen (Chamot et al., 1998). 
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Voornamelijk mensen die enkel gehoord hadden over cercariën dermatitis maar er nog nooit mee in 

contact waren gekomen haakten vroegtijdig af. Dit alles heeft een negatieve weerslag op de 

accuraatheid van de resultaten van de studie. 

In de toekomst verwacht men een toename van het aantal gevallen van cercariën dermatitis. Dit is 

onder andere te wijten aan de veranderende ecologische omstandigheden en de toename van het 

aantal residente vogels door de aanleg van vijvers en meren (Brant en Loker, 2009). Een goede 

controle en preventie van cercariën dermatitis is dus noodzakelijk. De meeste controlemaatregelen die 

tot nu toe werden onderzocht hebben belangrijke nadelen of zijn zeer arbeidsintensief. Om een 

effectieve controle van cercariën dermatitis te ontwikkelen is het belangrijk om het verloop van de 

levenscyclus van vogel schistosomen te kennen. Dit leidde tot een groot aantal studies waarvan 

sommige resultaten misschien kunnen gebruikt worden voor de controle van deze ziekte. Miracidia 

vinden hun geschikte tussengastheer door te reageren op ‘miracidia-attracting glycoproteins’ die 

worden vrijgesteld door de slak (Kalbe et al., 2006). Het gebruik van slakattractantia die de 

chemoreceptoren van de miracidia blokkeren of verzadigen biedt een potentiële mogelijkheid voor de 

controle van cercariën dermatitis. Meer onderzoek hiernaar is echter noodzakelijk (Haas, 2003). Haas 

en van de Roemer (1998) toonden aan dat de vrije vetzuren die de penetratie van T. szidati cercariën 

in eenden stimuleren eveneens de transformatie van het tegument stimuleren die belangrijk is voor het 

ontwijken van het immuunsysteem van de gastheer. Er dient nog verder onderzocht te worden of het 

toedienen van vrije vetzuur analogen aan water geïnfecteerd met Trichobilharzia een rol kan spelen in 

de controle van cercariën dermatitis. De preventie van cercariën dermatitis heeft zich tot nu toe 

voornamelijk geconcentreerd op de ontwikkeling van topicale preparaten die waterresistent zijn en 

werken tegen humane en vogel schistosomen zoals niclosamide (Wulff et al., 2007) en lipoDEET 

(Ramaswamy et al., 2003). Men vraagt zich echter af of mensen bereid zijn om telkens hun hele 

lichaam in te smeren met deze stoffen wanneer ze in contact komen met het water. Wanneer deze 

bereidwilligheid er niet is kan dit leiden tot aanzienlijke economische schade wanneer deze 

toeristische gebieden gemeden worden. Men ging daarom op zoek naar alternatieven voor de topicale 

formuleringen. Naples et al. (2005) onderzochten het effect van het toedienen van de olie van rood 

cederhout aan water in een experimentele testopzet. Of deze olie ook effectief werkzaam is tegen 

vogel schistosomen onder natuurlijke omstandigheden en of er nog andere mogelijkheden zijn voor de 

preventie van cercariën dermatitis dient nog verder onderzocht te worden. 
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