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Onderzoek naar
relatie zoogdieren
en besmette teken
ACHTERGROND
ZIEKTE VAN LYME

3 Wageningen Universiteit
brengt relatie zoogdier-
Lymebesmetting in kaart
3 Tekenonderzoek ook in
bossen bij Gieten en Hoo-
geveen
3 Overheid gebruikt uit-
komsten voor bestrijding
ziekte van Lyme

Wageningen Welke zoogdieren

Door Robbert Willemsen
Wageningen Welke zoogdieren

zorgen ervoor dat een teek besmet

wordt met de Borrelia-bacterie, die

na een tekenbeet de ziekte van Ly-

me kan veroorzaken bij mensen?

Enwat zoude overheidmet diewe-

tenschap kunnen doen om het be-

smettingsgevaar terug te dringen?

Op die vragen hoopt een team

van promovendi van de Wagenin-

gen Universiteit in samenwerking

met het Rijksinstituut voor Volks-

gezondheid en Milieu (RIVM) de

komende jaren een antwoord te

krijgen.

Op twaalf locaties in Nederland,

waaronder de bossen van het Zwa-

nemeer bij Gieten en Kremboong

net boven Hoogeveen, gaat het

team de diversiteit aan zoogdieren

in kaart brengen. Gekeken wordt

naar de relatie tussen het soort

zoogdier dat de Borrelia-bacterie

overbrengt op de teek en de dicht-

heid aan besmette teken, die ver-

volgensde ziekte vanLymekunnen

overbrengen op de mens.

Een van de teamleden is promo-

vendus Tim Hofmeester (25). Hij

zegt dat er inmiddels voldoende

gegevens bekend zijn over aantal-

lenbesmette teken,maardat inNe-

derland nog niet goed is uitgezocht

waarom er zulke grote verschillen

bestaan tussen de gebieden waar

teken zich nestelen. "Wij willen kij-

ken of de aanwezigheid vanbepaal-

de zoogdieren effect heeft op het

aantal besmette teken. Wij hebben

in de gebieden al heel veel teken

verzameld die we testen op de Bor-

relia-bacterie. Maar kunnen we die

besmettingen ook verklaren aan de

hand van de zoogdieren die in de

gebieden voorkomen?"

In de Verenigde Staten, zegt Hof-

meester, is de relatie zoogdieren-

besmette teken al bestudeerd. "Het

lijkt erop dat wanneer er een grote

diversiteit is aan zoogdieren, het

áántal teken weliswaar hoog is,

maar het aantal besmette teken, en

dus het besmettingsgevaar voor

mensen, laag. Dan zal er dus wel

een bepaald zoogdier zijn dat de

Borrelia-bacterie overbrengt op de

teek, maar dat zoogdier was in het

proefgebied dus niet zo dominant

aanwezig dat er een procentueel

groot besmettinggevaar dreigde.

Het zijn echter nog maar aanna-

mes.Wij gaan inNederland toetsen

of dat daadwerkelijk zo is."

HetRIVMis er volgensHofmees-

ter niet voor niets bij betrokken.

"Als je het besmettingsgevaar voor

mensen op een bepaalde locatie

wilt tegengaan, moet je als over-

heid wel weten wat je moet doen.

Nu wordt vaak beweerd dat reeën

de tekenpopulatie hebben doen

groeien.Als ons onderzoek bijvoor-

beeld uitwijst dat reeën ookhet be-

smettingspercentage bij de teken

omlaag brengen, omdat ze die be-

smetting niet doorgeven, dan zou

het afschieten van reeën een ave-

rechts effect kunnen hebben. Het

totale aantal teken neemt welis-

waar af, maar de aanwezige teken

richtenzichdanopandere zoogdie-

ren, die mogelijk wél zijn voorzien

van de Borrelia-bacterie. Vervol-

gens neemt het besmettingsrisico

dan juist toe."

Uiteindelijk doel van het onder-

zoek is het aantal gevallen van de

ziekte van Lyme terug te dringen.

Eerder onderzoek van het RIVM

heeft duidelijk gemaakt dat de aan-

doening steeds vaker voorkomt in

Nederland.


