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• Patiëntgegevens : 

Een Braziliaanse vrouw uit Rio de Janeiro is op 
bezoek in Nederland en heeft al 2 weken 
koortsaanvallen. In Brazilië bezocht ze regelmatig 
familie op het platteland en recent was ze in Turkije. 
De huisarts wil malaria uitsluiten.
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• Verdiepingsvraag 1

• Bij het doorbellen van een positieve malaria infectie n.a.v 
microscopie naar de behandelend arts moet in ieder 
geval vermeld worden.

• Welk van onderstaande punten is voor de behandelend 
arts het minst relevant als het een P.

• falciparum infectie betreft?



• Meerkeuze antwoorden

• - Aanwezigheid van pigment in de leucocyten 18x

• - De hoogte van de parasitaemie 2x

• - De aanwezigheid van schizonten 0x

• - Aanwezigheid van erythrocyten met meerdere 
parasieten 17x

•
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• Evaluatie verdiepingsvraag 1

• Voor de rapportage naar de behandelend arts geldt als 
leidraad “de richtlijn voor de diagnostiek van malaria 
voor laboratoria in de gezondheidszorg in Nederland”
(De link is te vinden op de website van de Nederlands 
vereniging voor Parasitologie). 

• Bij een infectie met P. falciparum wordt naast de 
determinatie van de soort ook de hoeveelheid parasieten 
in het bloed bepaald. Bijzonderheden, zoals het 
voorkomen van oudere of rijpe trofozoieten, schizonten, 
gametocyten of malariapigment in witte bloedcellen, 
worden vermeld bij de uitslag. De aanwezigheid van 
erythrocyten met meerdere parasieten is nuttig voor de 
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Microscopie
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Ontwikkelingen SKML/ Discussie punten

• Scheiding feces en bloedparasieten

• Moleculaire diagnostiek

• Verdiepingsvragen


