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Microscopie bloedparasieten 2020

RZ nummer 2020.1A 2020.1B 2020.2A 2020.2B 2020.3A 2020.3B 2020.4A 2020.4B
Expert uitslag Loa loa P. malariae P. falciparum

1.7%
P. falciparum
16%

P. falciparum
2%

P. vivax Negatief
(miltloos)*

P. falciparum
1,3% 
(kweek**)

Deelnemers
Correcte uitslag 42/62 62/68 67/69 68/69 69/69 31/68 Pv

13/68 Pv/Po
63/66 33/67

Onjuiste uitslag 20/62 6/68 2/69 1/69 0/69 25/69 3/66 34/67

Microscopie 
correct %

67.7% 91.2% 97.1% 99% 100% 65% 95% <50%

Telling (range) nvt nvt 0.4-3.0% 4-22% 1.5-3.2% nvt nvt 0.05-3.1%

6 deelnemers
afwijkend;
(<10% of 
>20%)

2 uitbijters, 
1% en 5%

Overige 
bevindingen, al 
dan niet in 
combinatie

Pm (1x)
B. malayi (2x)
M. perstans (8x)
W. bancrofti 
(9x)
Geen parasieten 
(1x)

Pf (2x)
Pkn (2x)
Pm+Pf (1x)
Geen 
parasieten (1x)

Po (1x)
P. non-falc(1x)

Pf+Leishmania
(1x)

Po (9x)
Pm (1x)
P. spp (2x)
P.non-
falc(2x)
Pf gam (1x)
Po+Pf (1x)
Po+T.cruzi 
(1x)
Pv+T. brucei 
(1x)

Po (2x)
Pv (1x)

Pm (19x)
Po (5x)
Pf+Pm (4x)
Pf+Po (3x)
Pv (1x)
Pkn (2x)
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Bloedparasieten rondzending 2020
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Determinatie kenmerken?
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Medische Parasitologie (5e druk)
Ned. Ver. Parasitologie
Syntax Media 2017
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Medische Parasitologie (5e druk)
Ned. Ver. Parasitologie
Syntax Media 2017

VRAAG t.a.v.
zichtbare kenmerken:

Wel/niet:
• Aanwezigheid schede
• Afmeting microfilaria
• Dichtheid van kernen
• Locatie kernen in kop
• Locatie kernen in staart



2020.1A
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schede



Medische Parasitologie (5e druk)
Ned. Ver. Parasitologie
Syntax Media 2017 9



2020.1A

11

schede

Kernen dicht opeen

Korte kernloze kop

Kernen tot in 
de staartpunt



Medische Parasitologie (5e druk)
Ned. Ver. Parasitologie
Syntax Media 2017
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2020.1B
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2020.1B
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VRAAG t.a.v.
zichtbare kenmerk dat 
meest onderscheidend is t.o.v. 
andere Plasmodium spp

Opties:
• Bandvormige trofozoïet?
• Compact cytoplasma?
• Lage parasitaemie?
• Pigment (veel, vroeg, verspreid, 

fijnkorrelig)?
• RBC geen afwijkende vorm?

Plasmodium malariae
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VRAAG t.a.v.
zichtbare kenmerk dat 
meest onderscheidend is t.o.v. 
andere Plasmodium spp

Opties:
• Bandvormige trofozoïet  (niet zichtbaar op foto)

• Compact cytoplasma (ook bij andere species)

• Lage parasitaemie (niet zichtbaar op foto)

• Pigment (veel, vroeg, verspreid, 
fijnkorrelig)

• RBC geen afwijkende vorm (ook bij andere species)

Plasmodium malariae
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Trofozoïet
•zeer compact
•Fijnkorrelig pigment

Gametocyt; 
•rond, grote kern, veel 
cytoplasma

•RBC bijna geheel gevuld
•over gehele cytoplasma 
verspreid liggende brokjes 
pigment

VRAAG t.a.v.
zichtbare kenmerk dat 
meest onderscheidend is t.o.v. 
andere Plasmodium spp

Opties:
• Bandvormige trofozoïet  (niet zichtbaar op foto)

• Compact cytoplasma (ook bij andere species)

• Lage parasitaemie (niet zichtbaar op foto)

• Pigment (veel, vroeg, verspreid, 
fijnkorrelig)

• RBC geen afwijkende vorm (ook bij andere species)

Plasmodium malariae
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2020.4A
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Geen parasieten



2020.4A
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VRAAG
Hoe verklaar je de diversiteit aan 
afwijkende erytrocyten op afbeelding 4A?



samen tegen infecties
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Zichtbaar aanwezige afwijkingen in erytrocyten:
• Onrijpe, kernhoudende RBC (E) = normoblasten = erytroblasten
• RBC variabele grootte (= anisocytose) vooral in rechter dia goed zichtbaar

T = trombocyten aggregaat

E

E
E

Leukocyt (slecht gesegmenteerde neutrofiele granulocyt)

T
T

T

T

2020.4A

T

RBC afwijkingen
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Zichtbaar aanwezige afwijkingen in erytrocyten:
• Onrijpe, kernhoudende RBC (E) = normoblasten = erytroblasten
• RBC variabele grootte (= anisocytose) vooral in rechter dia goed zichtbaar
• RBC afwijkende vorm, met name ondervulde erytrocyten (te ruim in hun jasje);  ‘targetcells’ (S) = schietschijfcellen
• Basofiele stippeling (BS)  = restanten RNA, mitochondria, etc.
• Reticulocyten (R) = immature erytrocyten

T = trombocyten aggregaat

E

E
E

Leukocyt (slecht gesegmenteerde neutrofiele granulocyt)

S

S

S
S

R
T

T

T

T

R

R

T

T

BS

R

2020.4A

T

RBC afwijkingen
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Zichtbaar aanwezige afwijkingen in erytrocyten:
• Onrijpe, kernhoudende RBC (E) = normoblasten = erytroblasten
• RBC variabele grootte (= anisocytose) vooral in rechter dia goed zichtbaar
• RBC afwijkende vorm, met name ondervulde erytrocyten (te ruim in hun jasje);  ‘targetcells’ (S) = schietschijfcellen
• Basofiele stippeling (BS)  = restanten RNA, mitochondria, etc.
• Reticulocyten (R) = immature erytrocyten
• Howell Jolly bodies (alle wat dikkere rode spikkels bij pijlen) = restanten DNA
• Pappenheimer bodies (PB, groepjes grijsblauwe spikkels)  = ferritine aggregaten

T = trombocyten aggregaat

E

E
E

Leukocyt (slecht gesegmenteerde neutrofiele granulocyt)

S

S

S
S

R
T

T

T

T

PB

PB

PB

R

R

T

T

BS

PB

PB

PB

R

2020.4A

T

RBC afwijkingen



2020.4A

Erytrocyt afwijkingen bij disfunctionele milt.
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Howell-Jolly bodies (pijlpunten):   overblijfselen 
van RBC-kernen die normaal worden verwijderd 
door de milt. 
-> passend bij verstoorde milt functie

“Target cellen” (pijlen): verhoogde verhouding
rode celoppervlak tot volume, welke aanleiding
geeft tot de afwijkende vorm. 
-> passend bij sikkel-cel aandoening

• basofiele stippeling passend bij thalassemie
• reticulocyten passend bij plotselinge aanmaak van veel erytrocyten
• erytroblasten passend bij beenmergverdringing
• Pappenheim bodies passend bij een sideroblastaire anemie of loodvergiftiging.

RBC afwijkingen



2020.4A

• Hoe verklaar je de diversiteit in dit beeld?
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Casus beschrijving: bloedmateriaal afkomstig van een patiënt zonder milt
• Howell-Jolly bodies
• Daarnaast veel andere RBC afwijkingen aanwezig (die afwijkende RBC worden bij 

asplenie niet snel uit de circulatie verwijderd en versterkt hun aanwezigheid).

RBC afwijkingen
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• RBC geen afwijkende vorm
• Schizont; 

• ca 25 merozoïeten 
• groot brok, donker pigment

• RBC geen afwijkende vorm
• fijne trofozoïeten
• <1/3 van de RBC

P. falciparum
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VRAAG
Hoe verklaar je de diversiteit aan 
parasitaire stadia in de  erytrocyten op 
de afbeelding 4B?

•Veel schizonten
•Oude trofozoïeten met pigment



2020.4B

• Hoe verklaar je de diversiteit in dit beeld?
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Niet functionele milt:
• niet alleen de jonge trofozoïeten van P. falciparum aanwezig,
• ook oudere stadia (oude trofozoïeten & schizonten) die door de milt verwijderd 

worden



2020.4B

• Hoe verklaar je de diversiteit in dit beeld?

32

Niet functionele milt:
• niet alleen de jonge trofozoïeten van P. falciparum aanwezig,
• ook oudere stadia (oude trofozoïeten & schizonten) die door de milt verwijderd 

worden

Werkelijkheid:  
in vitro gekweekt P. falciparum (preparaat educatief & goed bruikbaar voor training)
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Met dank aan:  Welmoed Silvis, Rob Koelewijn, Sjef v.d. Leur, Henk Russcher
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Algemene kenmerken:
•RBC geen afwijkende vorm
•geen Schüffnerse stippeling
•Veelal alleen kleine, tere ringen
•Vlekken van Maurer

Vlekken van Maurer 
•telbaar
•grove, bleek grijs-paars 
gekleurde onregelmatige 
structuren

P. falciparum (1,7%)
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•RBC geen afwijkende vorm
•geen Schüffnerse stippeling
•veel kleine, tere ringvormen
•schijnbaar dubbele kern 
(‘koptelefoontjes’)

•multiple infect
•Hoog % geïnfecteerde RBC

P. falciparum (16%)
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2020.3A
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• kleine, tere ringen
(‘vlaggetjes/uitroeptekens’)

• kleine kern

uitroepteken/vlaggetje

tere ringen

P. falciparum (2%)
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• RBC vergroot en bleek
• Schüffnerse stippeling
• Oudere trofozoïet
• Veel cytoplasma

Plasmodium vivax
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