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Meer informatie

Mocht u vragen of opmerkingen 

hebben over het Landelijk Teken- 

betenonderzoek, dan kunt u  

contact opnemen met de  

onderzoekers op het RIVM:

Agnetha Hofhuis, 

tel. 030 - 274 22 68, 

Agnetha.Hofhuis@rivm.nl

Wilfrid van Pelt, 

tel. 030 - 274 35 60, 

W.van.Pelt@rivm.nl

Eerdere nieuwsbrieven van het 

Landelijk Tekenbetenonderzoek 

kunt u downloaden op:  

www.rivm.nl/cib/actueel/nieuws-

brieven

Landelijk Tekenbetenonderzoek
Met deze nieuwsbrief willen wij alle huisartsen die meewerken aan 
het Landelijk Tekenbetenonderzoek informeren over de stand van 
zaken van het onderzoek. 

De levensfasen van 
een teek

Teken zien er uit als spinnetjes van 1 tot 3 milli-

meter doorsnede en ze leven van bloed. Hoewel 

de meeste mensen worden gebeten in de periode 

van maart tot en met oktober, zijn teken het hele 

jaar door aanwezig in ons land. Ze overwinteren 

onder andere in de holletjes van knaagdieren.

Een teek heeft verschillende bloedmaaltijden 

nodig om een volwassen teek te worden. Na elke 

bloedmaaltijd vervelt de teek naar een volgend 

stadium, van larve naar nimf en daarna naar 

de volwassen teek (zie figuur 1). Het volwassen 

vrouwtje kan wel 10x haar lichaamsgewicht 

opzuigen waarna ze honderden tot wel enkele 

duizenden eitjes kan leggen, waarna ze sterft. 

Zodra een tekenlarve uit een eitje komt, gaat die 

op zoek naar een gastheer voor een eerste bloed-

maaltijd, bijvoorbeeld een klein knaagdier. Na de 

eerste bloedmaaltijd ontwikkelt de larve zich tot Figuur 1: de drie stadia van een teek.

larve nimf volwassen teek

1 cm 2 cm

een nimf. Ook nimfen en volwassen teken zoeken 

naar bloed van dieren en soms van mensen. Bij 

elke bloedmaaltijd kan de teek zowel besmet 

raken met ziekteverwekkers door zijn gastheer, 

maar tegelijkertijd ook ziekteverwekkers over-

brengen op zijn gastheer. 
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Teken zijn geduldig

In Nederland komt vooral de schapenteek, Ixodes 

ricinus, voor in bossen, duinen, heidegebieden, 

weilanden, parken en tuinen. Het is een fabeltje 

dat teken uit de bomen vallen: ze zitten voorna-

melijk in bermen, gras en struiken tot ongeveer 

1,5m hoogte. Teken kunnen minstens een jaar 

zonder voedsel overleven, maar ze kunnen niet 

tegen al te lange droogte. Daarom zijn ze het 

meest actief als het eerst geregend heeft en het 

daarna droog en warm wordt, maar ook in een 

bosrijke omgeving waarin de onderlaag van de 

grond vochtig blijft. Teken klimmen in planten 

zoals grassen en wachten tot hun gastheer voorbij 

komt en van daaruit klimmen ze op passerende 

dieren, en soms op mensen (zie figuur 2). Met een 

speciaal orgaan op hun voorpoten (het orgaan 

van Haller) kunnen ze geuren, warmte en lucht-

vochtigheid waarnemen, waardoor ze weten 

wanneer er een mogelijke gastheer in de buurt 

is. Eenmaal op de gastheer (bijvoorbeeld een 

mens) gaan ze op zoek naar een warm doorbloed 

plekje op het lichaam, bijvoorbeeld de liezen of 

knieholtes. Daar bijten ze zich vast in de huid en 

blijven een aantal dagen vast zitten om bloed te 

zuigen voordat ze zich laten vallen. Van hun beet 

merk je meestal niets. 

Graag ook uw 
aandacht voor de 
turfkaarten

Wij hebben ondertussen al veel turfkaarten 

ontvangen, maar nog lang niet van alle huis-

artsen. Als u nog ingevulde turfkaarten heeft 

liggen, zouden wij het op prijs stellen als u 

deze naar ons wilt opsturen. Deze kunt u gratis 

verzenden naar: 

RIVM – EPI  (pb75)

t.a.v. A. Hofhuis

Antwoordnummer 3205

3720 VB Bilthoven.

Tekenweetjes…wist u dat?

•	 Je de beet van een teek meestal niet voelt 

en dat daardoor veel mensen ongemerkt 

gebeten worden door teken?

•	 Behalve de meest voorkomende schapen-

teek, Ixodes ricinus, tegenwoordig ook de 

Dermacentor teek gevonden word in Neder-

land?

•	 Een teek behalve Borrelia (de verwekker 

van de ziekte van Lyme), ook nog andere 

ziekteverwekkers bij zich kan dragen? 

Het RIVM zoekt daarom in teken ook naar 

Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma en Babesia 

door middel van het Landelijk Tekenbeten-

onderzoek en door teken te verzamelen uit 

de natuur.

•	Buiten Nederland nog andere ziekteverwek-

kers in teken voorkomen? Bijvoorbeeld 

in Oost-Europa kunnen teken een virus 

overdragen dat encefalitis veroorzaakt, wat 

ook wel tick-borne encefalitis (TBE) of Früh 

Sommer Meningo Encephalitis (FSME) 

genoemd wordt.

•	 Teken wereldwijd voorkomen en in verschil-

lende delen van de wereld verschillende 

ziekteverwekkers over kunnen dragen?

•	 Een tekenlarve 1 millimeter groot is en een 

volwassen volgezogen vrouwtje wel 1cm kan 

worden?

•	 Een vrouwtjesteek wel meer dan 10x haar 

lichaamsgewicht kan opzuigen aan bloed, 

waarna ze minstens 50% van haar lichaams-

gewicht omzet in eitjes, dat neer komt op 

enkele honderden tot duizenden eitjes?

Turfkaart voor het Landelijk Tekenbetenonderzoek (oktober 2007 – maart 2008) 
 

Naam huisarts:              TB = tekenbeet 
Postcode huisarts:              EM = erythema migrans 
Uw praktijkgrootte (Hoeveel patiënten staan er bij u ingeschreven? A.u.b. afronden op 100-tallen): 
 
 Deelnemers aan het Landelijk Tekenbetenonderzoek Patiënten die NIET deelnemen aan het Landelijk Tekenbetenonderzoek 

 

Weeknummer 
Datum van de maandag 
 

Patiënten met 
TB (met teek op 
consult) 

Patiënten met 
EM 

Patiënten met 
TB & EM 

Patiënten met 
TB (zonder teek 
op consult) 

Patiënten met 
TB (met teek op 
consult) 

Patiënten met 
EM 

Patiënten met 
TB & EM 

 

Voorbeeld 
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40 
maandag 1 oktober 

       

41 
maandag 8 oktober 

       

42 
maandag 15 oktober 

       

43 
maandag 22 oktober 

       

44 
maandag 29 oktober 

       

45 
maandag 4 november 

       

46 
maandag 12 november 

       

47 
maandag 19 november 

       

48 
maandag 26 november 

       

49 
maandag 3 december 

       

50 
maandag 10 december 

       

51 
maandag 17 december 

       

Figuur 2: een teek wacht  

geduldig op een niets- 

vermoedende voorbijganger.


