
Medical mystery 
Man met ademhalingsgebonden pijn, gewichtsverlies en nachtzweten

Een 35-jarige man komt op consultatie met adem-
halingsgebonden pijn in het rechterhypochondrium. 
De pijn is er sinds een tweetal weken en straalt 
uit naar de rechterschouder. Bij navraag vermeldt 
de patiënt een gewichtsverlies van 17 kg op vier 
maanden tijd, hoewel hij zijn eetlust bewaarde, en 
ook nachtzweten zonder duidelijke koorts.  

In de voorgeschiedenis wordt de aandacht 
getrokken door frequente hospitalisaties wegens 
infectie tot de leeftijd van twee jaar en een episode 
van niet verder gedifferentieerd reumatologisch 
lijden op tienjarige leeftijd. De patiënt ondernam 
geen tropische reizen en heeft een kat die net 
geen jaar oud is. Klinisch onderzoek brengt 
weinig bijzonderheden aan het licht. De patiënt 

is koortsvrij. Het lichaamsgewicht bij opname 
is 61 kg, de bloeddruk is 134/71 mmHg en de 
polsfrequentie 89/min. Biochemisch onderzoek 
wijst op een licht inflammatoir bloedbeeld 
(leukocytose: 11000/µL met 76% neutrofielen, 
C-reactieve proteïne: 38 mg/L) met een stabiele 
nierfunctie en een normaal ionogram, alsook licht 
verstoorde leverparameters (alkalische fosfatasen: 
191 U/L, GGT: 63 U/L). 

Het urinesediment, de auto-immuunserologie en de 
respiratoire infectieuze screening blijken negatief. 
Een CT-scan van het abdomen toont capterende 
lever- en miltletsels met aanliggend oedeem en 
verspreide intra-abdominale adenopathieën; een 
CT-scan van de thorax duidt op adenopathieën 

ter hoogte van de axillae, de halsbasis en in 
het mediastinum. Een echogeleide punctie van 
een subcapsulair gelegen leverletsel toont bij 
anatomopathologisch onderzoek necrotiserende 
granulomen en een opvallende veneuze stuwing, en 
bij microbiologisch onderzoek witte bloedcellen met 
gramnegatieve bacillen in de gramkleuring, maar 
met een steriele kweek. 

De man vertoont dus een systemisch inflammatoir 
proces met gedissemineerde granulomateuze 
letsels in de lever, miltletsels en adenopathieën 
boven en onder het diafragma. 
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Het klinisch beeld doet in eerste instantie 
denken aan een infectieuze pathologie die zich 
presenteert met necrotiserende granulomen. Er 
volgt een een ‘total body’ PET-CT-scan en een 
uitgebreid serologisch onderzoek naar Treponema 
pallidum, Bartonella spp., Brucella spp., Coxiella 
burnetii, Toxoplasma gondii, Strongyloides, 
Echinococcus, HIV, TBC en moleculaire SOA-
testen. Dunnedarmbiopten sluiten de ziekte van 
Whipple uit.

Een indirecte immuunfluorescentietest bevestigt 
een sterk positieve Bartonella-serologie, indicatief 
voor een actieve infectie, met een B. henselae 
IgG-titer van 1/16.000 en een B. quintana 
IgG-titer van 1/8.000. De diagnose is een 
hepatosplenische vorm van de kattenkrabziekte.

De kattenkrabziekte wordt veroorzaakt door B. 
henselae, een traag groeiende gramnegatieve 
bacil. Het genus Bartonella kent ten minste drie 
species die pathogeen zijn voor de mens. De B. 
henselae-infectie wordt op de mens overgedragen 
via een beet of krabletsel van een besmette kat 
of, in mindere mate, via een vlooienbeet. Bij 90% 
van de patiënten komt de ziekte tot uiting als een 
gelokaliseerde, prominente lymfadenitis. Deze 

treedt gewoonlijk twee weken na inoculatie op en 
gaat meestal gepaard met milde, veralgemeende 
klachten van algemene malaise, anorexie, lichte 
koorts en abdominale last. Circa 10% van 
de patiënten vertoont een gedissemineerde, 
ernstigere vorm, waarbij de bacterie zich 
verspreidt naar andere orgaansystemen. De 
geschatte incidentie in België bedraagt 2 op 
100.000 inwoners[4], maar vermoedelijk is dit 
een forse onderschatting van de reële incidentie, 
in het licht van de Nederlandse cijfers: 12,5 
op 100.000 inwoners. Bartonellose komt 
voornamelijk voor bij jonge, immuuncompetente 
patiënten, waarbij de bacterie slechts zelden een 
ernstige pathologie veroorzaakt. 

Op www.azlink.be/mystery-man-met-
ademhalingsgebonden-pijn en in de azlink-app  
vindt u gedetailleerde informatie over de 
epidemiologie van de Bartonella species,  
atypische symptomatologie en de 
differentiaaldiagnose van granulomen in de lever.

De diagnose berust op de vrij typische klinische 
presentatie samen met een anamnese van 

kattencontact, hoewel de patiënt zich in 
meer dan de helft van de gevallen geen 
kattencontact herinnert. Ze wordt bevestigd 
door een serologische test en/of polymerase-
kettingreactietest op klierweefsel of punctievocht. 
Bij volwassenen is het steeds nodig om de 
Bartonella IgG naast de IgM te bepalen. IgG-titers 
van 1/320 of 1/1.000 zonder aanwezigheid van 
IgM duiden voornamelijk op oude infecties, terwijl 
IgG-titers > 1/1.000, met of zonder aanwezigheid 
van IgM, vaak geassocieerd zijn met recente en 
nog actieve infecties – zoals in deze casus.

Indien men te maken krijgt met een 
‘atypisch’ klachtenpatroon, met aanwezigheid 
van adenopathieën en een vermoeden 
van granulomateuze infectie, dan is het 
aangewezen om kattenkrabziekte te overwegen 
in de differentiaaldiagnose. In geval van 
een ongecompliceerde infectie hebben 
immuuncompetente patiënten geen antibacteriële 
therapie nodig. Hun symptomen verdwijnen 
spontaan na enkele weken. In deze casus 
kreeg de patiënt, gezien de geassocieerde 
hepatosplenische aantasting, gedurende zes 
weken een behandeling met doxycycline 100 mg 
(2x/dag) samen met rifampicine 600 mg (1x/dag).
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Figuur 1: Histopathologisch beeld van granulomateus infiltraat met centrale necrose Figuur 2: CT-beeld van granulomateuze letsels in lever en milt
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