
 

Richtlijnen voor anti-infectieuze behandeling in ziekenhuizen BVIKM 2017 

LEPTOSPIROSE 
 

• Klinische aspecten en commentaren 
o Zoönose. 

� Reservoir: knaagdieren en andere kleine zoogdieren, veestapel en gezelschapsdieren. 
� Transmissie: direct (veeartsen, slachthuispersoneel, slagers, jagers, dierenhandelaars) of indirect 

(vochtige grond, water) contact met de urine of weefsels van geïnfecteerde dieren [ingangspoort: 
(schaaf)wonden, mucosale oppervlakken, conjunctivae, inhalatie of via microscopische druppeltjes). 

o Varieert van een milde, anicterische, zelf limiterende (bij ± 90% van de patiënten) pathologie tot een ern-
stige, icterische, potentieel dodelijke ziekte (ziekte van Weil) met nierinsufficiëntie en myocarditis. 

o Bij sommige patiënten verloopt de ziekte in 2 fasen: een initiële fase met sepsis gevolgd door een tijdelij-
ke vermindering van de koorts, gevolgd door een tweede fase die wordt gekenmerkt door een ernstigere 
symptomatologie [geelzucht, nierinsufficiëntie, hartritmestoornissen, pulmonale symptomen, aseptische 
meningitis, al dan niet bloederige conjunctivale vochtuitstortingen, fotofobie, pijn ter hoogte van de ogen, 
abdominale pijn (kan wijzen op pancreatitis), spierpijn, adenopathie, hepatosplenomegalie, ziekte van 
Weil). 

o Jarisch-Herxheimer reactie gerapporteerd bij patiënten die behandeld worden met penicilline G (reactie op 
de endotoxines die vrijkomen uit afgestorven spirocheten. Treedt gewoonlijk op 2 uur na het toedienen van 
penicilline G en is zelf limiterend. 

o Belgisch referentielaboratorium: ITG, Antwerpen. 
 

• Betrokken pathogenen 
o Leptospira interrogans. 
o Andere Leptospira spp. 

 
• Empirische anti-infectieuze behandeling 

o Geen (gedocumenteerde behandeling). 
 

• Gedocumenteerde anti-infectieuze behandeling 
o Regimes. 

� Milde of matige pathologie (niet gehospitaliseerde patiënten). 
� Eerste keuze: doxycycline. 
� Alternatieven. 

▲ Amoxicilline. 
▲ Azithromycine. 

Het is onduidelijk of bij patiënten met milde pathologie de toediening van antibiotica nuttig is. In som-
mige gevallen kunnen ze de kans op evolutie naar een ernstigere vorm verkleinen. 

� Ernstige pathologie (gehospitaliseerde patiënten). 
� Ceftriaxone. 
� Penicilline G. 

o Standaard posologieën.  
� Amoxicilline: 500 mg po q8h of 1 g po q12h. 
� Azithromycine: oplaaddosis van 1 g po op dag 1, gevolgd, vanaf dag 2, door 500 mg po q24h. 
� Ceftriaxone: 2 g iv q24h. 
� Doxycycline: 200 mg po q24h of 100 mg po q12h. 
� Penicilline G: 2 miljoen internationale eenheden iv q6h. 

o Totale duur van de adequate (empirische + gedocumenteerde) anti-infectieuze behandeling. 
� Amoxicilline, ceftriaxone, doxycycline, penicilline G: 5 tot 7 dagen. 
� Azithromycine: 3 dagen. 


