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INLEIDING

Huidaandoeningen bij hagedissen zijn een veel
voorkomende reden voor diergeneeskundig consult.
Hoewel een ruim aantal infectieuze agentia reeds ge-
associeerd werden met dermatologische aandoenin-
gen bij hagedissen kan er zelden een primair oorzake-
lijk verband aangetoond worden tussen het geïsoleerde
agens en het vastgesteld ziektebeeld. Dit kan groten-
deels verklaard worden door de vaak managementge-
relateerde etiologie van de meeste huidaandoeningen
bij hagedissen. Onder andere inadequate huisvesting,
gebrekkige hygiëne, overbezetting en voedingstekor-
ten faciliteren dikwijls het ontwikkelen van klinische
infecties met veelal opportunistische huidpathogenen.
De laatste jaren werden er echter enkele primaire in-
fectieuze agentia geassocieerd met ernstige dermato-
pathologie bij hagedissen. Voornamelijk dermatitis ten
gevolge van infecties met Devriesea agamarum en het
Chrysosporium anamorph van Nannizziopsis vriesii
komen veelvuldig voor bij in gevangenschap gehouden
hagedissen en veroorzaken ernstige en persisterende
dermatologische problemen bij hagedissenbestanden.
Hoewel beide agentia een erg hoge morbiditeit en aan-
zienlijke mortaliteit veroorzaken en de klinische pre-
sentatie en lokalisatie van de huidletsels erg gelijkend
zijn, zijn de onderliggende etiologie, diagnose en be-
handeling zeer uiteenlopend.

CHRYSOSPORIUM ANAMORPH VAN NANNIZZI-
OPSIS VRIESII

Dermatomycose veroorzaakt door het Chrysospo-
rium anamorph van Nannizziopsis vriesii (CANV) en
gerelateerde Chrysosporium species is een veel voor-
komende aandoening bij verschillende in gevangen-
schap gehouden reptielensoorten (Abarca et al., 2010;
Johnson et al., 2011). Klinische infecties met deze ke-
ratinofiele ascomyceten werden reeds beschreven bij

slangen (Bertelsen et al., 2005; Nichols et al., 1999),
zoutwaterkrokodillen (Thomas et al., 2002) en hoofd-
zakelijk bij verschillende hagedissensoorten (Abarca et
al., 2008; 2010; Bowman et al., 2007; Hellebuyck et al.,
2010; Johnson et al., 2011; Martel et al., 2006; Paré et
al., 1997; 2003; 2006). Voornamelijk bij baardagamen
(Pogona vitticeps) en groene leguanen (Iguana iguana)
die routinematig als huisdier gehouden worden, komen
klinische infecties met het CANV erg frequent voor
(Abarca et al., 2010; Han et al., 2010; Johnson et al.,
2011). CANV werd reeds aangeduid als het etiolo-
gisch agens van de hoogst besmettelijke -‘yellow fun-
gus disease’- in bestanden met baardagamen (Bowman
et al., 2007; Paré et al., 2006). Deze term verwijst al-
dus naar de ziekte-entiteit die aanleiding geeft tot hoog
oplopende morbiditeit en mortaliteit wanneer CANV-
geïnfecteerde baardagamen geïntroduceerd worden in
dergelijke bestanden. 

Terwijl Aspergillus, Penicillium species en Paeci-
lomyces lilacinus als normale constituenten van de cu-
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Dermatitis is een van de meest frequent voorkomende aandoeningen bij in gevangenschap ge-
houden hagedissen. In dit overzicht worden twee infectieuze huidaandoeningen bij hagedissen in het
bijzonder belicht: Devrieseasis en dermatomycose ten gevolge van infectie met het Chrysosporium
anamorph van Nannizziopsis vriesii. Er wordt hierbij aandacht besteed aan de etiologie, diagnose,
behandeling en preventie.

Figuur 1. Dermatomycose ten gevolge van infectie met het
Chrysosporium anamorph van Nannizziopsis vriesii bij
een groene leguaan (Iguana iguana). Bemerk de geelver-
kleuring en dysecdysis van de geïnfecteerde huiddelen.
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tane microbiota van hagedissen aangetroffen worden,
blijkt dit niet het geval te zijn voor Chrysosporium spe-
cies (Paré et al., 2003). Het reservoir van deze fungi en
aldus de bron van infectie blijven tot nu toe onopge-
helderd. Transmissie zou hoofdzakelijk optreden via
het rechtstreeks contact met geïnfecteerde dieren (Paré
et al., 2003).

Geïnfecteerde huiddelen vertonen initieel dikwijls
donker- tot geelverkleuring en dysecdysis (Figuur 1).
Naargelang de infectie verder schrijdt, ontwikkelen de
huidletsels zich tot vesikels, bullae en korstige en ne-
crotiserende letsels. Voornamelijk de huiddelen rond de
mond, de laterale zijden van de kop, de pericloacale re-
gio (Figuur 2) en de staart zijn voorkeursplaatsen voor
het ontstaan van CANV-geassocieerde dermatitis (Hel-
lebuyck et al., 2012). In tegenstelling tot de meeste
huidinfecties met dermatofyten leidt CANV-infectie
uiteindelijk tot systemische ziekte indien er geen doel-
treffende behandeling wordt ingesteld en tot sterfte
van het aangetaste dier (Van Waeyenberghe et al.,
2010).

Verscheidene mycotische agentia werden reeds ge-
associeerd met huidaandoeningen bij reptielen (Helle-
buyck et al., 2012; Jacobson et al., 2000). Het aandui-
den van een schimmelisolaat als oorzakelijk agens van
de vastgestelde huidpathologie bij hagedissen dient
echter met de nodige voorzichtigheid te gebeuren (Hel-
lebuyck et al., 2012). Zowel de klinische presentatie
van de huidletsels, de correcte morfologische identifi-
catie van bekomen isolaten en het aantonen van cor-
responderende hyfen in histologische coupes zijn de
minimale vereisten om de causale rol van het betref-
fende isolaat met betrekking tot de geobserveerde huid-
aandoening te verifiëren (Hellebuyck et al., 2010). Ge-
zien de reeds bewezen primair pathogene rol van het
CANV in het ontstaan van dermatitis bij hagedissen en
de typische klinische presentatie van de huidletsels is
een correcte morfologische identificatie van de schim-
mel reeds voldoende om tot een zekerheidsdiagnose te
komen (Paré et al., 2006).  Een voldoende lange incu-
batieduur van 7 tot 14 dagen bij een temperatuur van
25-30°C dient in acht genomen te worden om het or-
ganisme in cultuur te brengen. Om CANV en andere
Chrysosporium species tot op speciesniveau te identi-
ficeren is rRNA-seqentiebepaling noodzakelijk (Hel-
lebuyck et al., 2010; Paré et al., 1997; Van Waeyen-
berghe et al., 2010).

Het succesvol behandelen van CANV-infecties
blijkt een ware uitdaging te vormen. In de literatuur zijn
talloze verslagen van ondoeltreffende behandelingen te
vinden waarbij hetzij geen of slechts initiële verbete-
ring van de huidletsels optreedt, hetzij na een ogen-
schijnlijk succesvolle behandeling de huidletsels reci-
diveren en resulteren in sterfte of euthanasie van het
aangetaste dier (Bertelsen et al., 2005; Bowman et al.,
2007; Johnson et al., 2011; Martel et al., 2006; Nichols
et al., 1999; Paré et al., 1997; Thomas et al., 2002). Het
ontbreken van gegevens betreffende de gevoeligheid
van CANV-isolaten voor verschillende antimycotica en
farmacokinetische gegevens betreffende het gebruik
van antimycotica bij reptielen kan dit op zijn minst ge-

deeltelijk verklaren (Hellebuyck et al., 2012). De re-
sistentie van CANV-isolaten tegenover itraconazole
werd echter reeds beschreven (Paré et al., 2005; Van
Waeyenberghe et al., 2010) evenals een hoge mortaliteit
na de toediening van dit antimycoticum aan met CANV
geïnfecteerde baardagamen. Deze mortaliteit treedt
waarschijnlijk op als gevolg van hepatotoxiciteit (Van
Waeyenberghe et al., 2010). Effectieve plasmaconcen-
traties van itraconazole en voriconazole werden echter
reeds aangetoond na de toediening van beide antimy-
cotica aan hagedissen (Hellebuyck et al., 2010; Van
Waeyenberghe et al., 2010) en verschillende gevallen
van succesvolle behandeling van reptielen met CANV-
infectie na het gebruik van systemische antimycotica of
topicale behandeling werden beschreven (Abarca et al.,
2008; Bowman et al., 2007; Hellebuyck et al., 2010;
Paré et al., 1997; Thomas et al., 2002; Van Waeyen-
berghe et al., 2010). Gezien dermatomycose ten ge-
volge van CANV-infectie een langdurige therapie
vraagt, er resistentie en uitgesproken toxiciteit wordt
vastgesteld na itraconazoletoediening bij hagedissen en
gezien voriconazole op dit ogenblik de meest effi-
ciënte en veilige werking lijkt te bezitten, geniet het ge-
bruik van dit laatste antimycoticum momenteel de
voorkeur ter behandeling van CANV-infecties bij ha-
gedissen (Hellebuyck et al., 2010; Van Waeyenberghe
et al., 2010). Op basis van farmacokinetische en -the-
rapeutische gegevens en gevoeligheidstesten van
CANV-isolaten geldt orale voriconazoletoediening aan
een dosis van 10 mg/kg lichaamsgewicht (q24u) aldus
als de voorkeursbehandeling (Hellebuyck et al., 2010;
Van Waeyenberghe et al., 2010). Een lagere dosering
of langere doseringsintervallen van een itraconazole-
behandeling dient bij hagedissen geëvalueerd te wor-
den naar doeltreffendheid en veiligheid (Van Waeyen-
berghe et al., 2010). 

Na de klinische heling van CANV-geassocieerde
dermatitis dient de eliminatie van het oorzakelijk agens
bij voorkeur bevestigd te worden door middel van her-
haaldelijke staalnamen van de eerder geïnfecteerde huid-
delen en de antimycoticumtoediening dient verdergezet
te worden tot twee opeenvolgende staalnamen negatief

Figuur 2. Pericloacale dermatitis geassocieerd met Chry-
sosporium anamorph van Nannizziopsis vriesii-infectie bij
een reuzengordelstaarthagedis (Cordylus giganteus).
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testen (Hellebuyck et al., 2010). Behalve de antimyco-
tische behandeling van CANV-geïnfecteerde hagedissen
dienen predisponerende factoren van mycotische infec-
tie van de huid onderkend en uitgeschakeld te worden
(Hellebuyck et al., 2012). Bovendien dient in be-
schouwing genomen te worden dat de prognose erg ge-
reserveerd is bij hagedissen met systemische CANV-
infectie, zelfs indien de antimycotische therapie snel
opgestart wordt. Hoewel tot op heden niet bekend is in
hoeverre de fungus in de omgeving kan overleven en
dit aldus een reservoir voor infectie vormt, is grondige
desinfectie van terraria, instrumenten en oppervlakten
in combinatie met de behandeling van geïnfecteerde
dieren sterk aan te raden (Hellebuyck et al., 2012). De
besmettelijkheid van CANV-infectie bij hagedissen en
de gereserveerde prognose zijn sterke argumenten die
het belang van een adequate preventie van CANV-in-
fectie bij in gevangenschap gehouden hagedissen be-
nadrukken en aldus een goed quarantainebeleid en ge-
richte staalnamen van elke hagedis met huidletsels
noodzakelijk maken. 

DEVRIESEASIS

Devriesea agamarum is een grampositieve, staaf-
vormige kiem die geclassificeerd werd als een nieuw
species binnen een nieuw genus behorend tot de klasse
van de Actinobacteria (Martel et al., 2008). Hoewel
aangetoond werd dat D. agamarum een onderdeel
vormt van de mondflora van klinisch gezonde baarda-
gamen (Devloo et al., 2011; Hellebuyck et al., 2009a),
bleek het bacterium bovendien een veel voorkomend
en hoogst besmettelijk pathogeen te zijn voor hage-
dissen waarvoor de postulaten van Koch werden aan-
getoond (Hellebuyck et al., 2009a). Na doorbraak van
de huidbarrière geeft de kiem aanleiding tot chronische
proliferatieve dermatitis (Hellebuyck et al., 2009a;
Martel et al., 2008). Alhoewel sommige hagedissen-
soorten, zoals doornstaartagamen (Uromastyx species),
uiterst gevoelig zijn voor het ontwikkelen van D. Aga-
marum-geassocieerde huidproblemen, is de mortaliteit
in dergelijke bestanden meestal laag. Andere hagedis-

sensoorten, zoals Agama, Laudakia en Sauromalus
species, blijken echter snel te bezwijken ten gevolge
van systemische spreiding van de kiem met de uit-
roeiing van volledige bestanden tot gevolg (Helle-
buyck et al., 2012; Pasmans et al., 2008; Martel et al.,
2008). Eens de kiem geïntroduceerd wordt in een be-
stand en aanleiding geeft tot ziekte kan het volledige be-
stand aangetast worden binnen een tijdspanne van enkele
maanden en aanleiding geven tot uitgesproken persis-
tentie van deze aandoening binnen het getroffen bestand
(Devloo et al., 2011). Vanzelfsprekend compromitteert
dit het succesvol houden en kweken van bepaalde hage-
dissensoorten in gevangenschap. Devrieseasis wordt
aangewend als algemene term om te verwijzen naar
deze ziekte-entiteit die voornamelijk bij woestijnbewo-
nende hagedissen voorkomt (Hellebuyck et al., 2012). 

De karakteristieke letsels die gezien worden ter
hoogte van met D. agamarum geïnfecteerde huidzones
presenteren zich als uitgesproken korstige en diffuse
cheilitis (Figuur 3) en dermatitis. Onder de huidkorsten
is geülcereerd weefsel aanwezig met een vochtig as-
pect. De meest opvallende histologische veranderingen
bestaan uit epidermale hyperplasie met orthokeratose
van de aangetaste huiddelen (Hellebuyck et al., 2009a;
Martel et al., 2008). De voorkeurslokalisaties voor het
ontstaan van dermatitis zijn de periorale en cloacale re-
gio evenals de mediale zijde van de poten, de staart en
de flanken. Minder frequent blijkt klinische infectie
met D. agamarum zich te uiten als subcutane en intra-
orale abcessen (Hellebuyck et al., 2012). 

Het aanduiden van D. agamarum als oorzakelijk
agens van dermatitis bij hagedissen kan reeds ver-
moed worden op basis van de klinische presentatie en
lokalisatie van de huidletsels, de aangetaste hagedis-
sensoort en de klinische voorgeschiedenis van de geïn-
fecteerde hagedis of  het hagedissenbestand. Het aan-
tonen van D. agamarum is ondubbelzinnig mogelijk
door het correct bemonsteren van hetzij huidletsels
hetzij orgaanletsels bij dieren met systemische ziekte
(Hellebuyck et al., 2012) (Figuur 4). Dikwijls kunnen
reinculturen bekomen worden door het bemonsteren
van de binnenzijde van huidkorsten of het onderlig-
gende weefsel. Na de morfologische identificatie kan
een zekerheidsdiagnose bekomen worden door het
uitvoeren van biochemische testen en 16S rRNA-se-
quenering (Hellebuyck et al., 2012; Martel et al.,
2008). Op basis van de moleculaire typering van een
relatief groot aantal D. agamarum-isolaten wordt de
rol van baardagamen als asymptomatisch reservoir
bevestigd. Bovendien blijkt de kiem endemisch te kun-
nen worden binnen een hagedissenbestand gedurende
meerdere jaren (Devloo et al., 2011). Naast de belang-
rijke rol van asymptomatische carriers blijkt de lang-
durige overleving in de omgeving van de coryneforme
kiem een bijkomende en minstens even belangrijke fac-
tor te zijn die bijdraagt tot de persistentie van de aan-
doening in hagedissenbestanden (Hellebuyck et al.,
2011). In huidkorsten afkomstig van D. agamarum-ge-
associeerde dermale letsels blijkt de kiem immers tot
55 dagen te kunnen overleven, terwijl een overleving
gedurende meer dan vijf maanden wordt vastgesteld in

Figuur 3. Uitgesproken cheilitis en korstige dermatitis ter
hoogte van de schouderregio bij een doornstaartagaam
(Uromastyx dispar maliensis). Deze huidletsels illustreren
enkele typische voorkeurslokalisaties van klinische De-
vriesea agamarum infectie bij hagedissen.
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vochtig zand en dit zowel bij 20 als 30 °C (Helle-
buyck et al., 2011). Deze laatste bevinding benadrukt
dat het voorzien van vochtige schuilplaatsen voor on-
der andere Uromastyx species, zoals in oudere litera-
tuur wordt aangegeven (Divers, 1997), met de nodige
voorzichtigheid dient geïnterpreteerd te worden. Bo-
vendien blijkt het voorzien van dergelijke vochtige
schuilplaatsen niet essentieel, tenminste voor doorn-
staartagamen (Hellebuyck et al., 2011). 

Gezien de hoge morbiditeit van devrieseasis en de
kenmerkende persistentie van de aandoening vraagt
een succesvolle controle van devrieseasis een alles-
omvattende aanpak (Hellebuyck et al., 2012). Het
scheiden van asymptomatische dragers en gevoelige
hagedissensoorten, de antimicrobiële behandeling van
klinisch aangetaste hagedissen en grondige desinfectie
van de omgeving zijn hiertoe de minimumvereisten.
Het gebruik van Dettol, Hospital Antiseptic Concentrate
(HAC) en hypochloriet blijkt zeer doeltreffend te zijn
voor de desinfectie van terraria, oppervlakten en in-
strumenten (Hellebuyck et al., 2011). De intramusculaire
toediening van ceftiofur aan 5 mg/kg lichaamsgewicht
(q24u) wordt aangegeven als de voorkeursbehandeling
van hagedissen met D. agamarum-geassocieerde der-
matitis (Hellebuyck et al., 2009b). Bij hagedissen met
systemische infectie kan intraveneuze toediening over-
wogen worden (Hellebuyck et al., 2012). De succesvolle
behandeling van dermatitis ten gevolge van D. agama-
rum-infectie gaat meestal gepaard met een opvallende
verbetering van de huidletsels tijdens de periode van de
antibioticumtoediening. Deze heling kan bevorderd
worden door het regelmatig verwijderen van huidkor-
sten en het openen, curetteren en spoelen van subcutane
abcessen (Hellebuyck et al., 2009b). De volledige ge-
nezing van de eerder geïnfecteerde huiddelen vraagt in
de meeste gevallen meer tijd. Dikwijls wordt dit pas ge-
zien na het doormaken van een vervellingsfase (Hel-
lebuyck et al., 2009b). Bij voorkeur wordt vooraf-
gaand aan de start van de antimicrobiële behandeling
een antibiogram aangelegd voor het betreffende isolaat
en wordt er een staalname uitgevoerd gedurende de
laatste dagen van de antibioticumtoediening om de
eliminatie van het oorzakelijk agens te bevestigen
(Hellebuyck et al., 2012).

Aangezien klinische infectie met de kiem een tro-
pisme vertoont voor bepaalde hagedissensoorten en
een verminderde integriteit van de huidbarrière even-
eens een belangrijke factor vormt met betrekking tot
het ontwikkelen van D. agamarum-geassocieerde der-
matitis, berust de preventie van devrieseasis binnen ha-
gedissenbestanden op een aantal belangrijke pijlers.
Hagedissensoorten die asymptomatisch drager te zijn
van de kiem, dienen strikt gescheiden gehouden te
worden van gevoelige soorten (Hellebuyck et al.,
2012). Bij de introductie van een nieuw individu in een
bestand dient een quarantaineperiode in acht genomen
te worden en huidletsels dienen steeds bemonsterd te
worden op de eventuele aanwezigheid van D. agama-
rum. Bovendien moeten alle factoren gerelateerd aan
huisvesting en voeding die aanleiding kunnen geven tot
een verminderde huidbarrière, uitgeschakeld te worden
(Hellebuyck et al., 2012). 
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