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Overzicht presentatie 

• Ecologie van teken en Lyme borreliosis 

• Opties voor de (bos-)beheer om het risico op tekenbeten  

en Lyme borreliose te verkleinen  



Ecologie van teken en Lyme 

borreliosis 



Ixodes ricinus (schapenteek) 

• Voorkomen 

- Europa en Noord-Afrika 

- Habitat: Vooral in bossen, maar ook in parken, tuinen, heide… 

- Actief: maart-november 

• Voorwaarden  

- Temperatuur 

- Relatieve vochtigheid 

- Geschikte gastheren 



Ixodes ricinus (schapenteek) 

• 3 actieve levensstadia 

- Larve: 0.5 – 1.0 mm 

- Nimf: 1.3 – 1.5 mm 

- Adult M:  2.4 – 2.8 mm 

- Adult V:  3.0 – 3.6 mm 

• Gastheer zoeken voor bloedmaal 

- Weinig mobiel 

- Beklimmen vegetatie 

- Geen ogen 

- Zintuigorgaan: orgaan van Haller 

• trillingen 

• warmte 

• CO2 



Ixodes ricinus (schapenteek) 

• Levenscyclus 

- Elk levensstadium heeft een bloedmaal nodig, behalve adult M 

- Onvolledige gedaanteverwisseling 

- Volledige cyclus: 2 à 3 jaar 

Gastheer 1 
Knaagdieren, vogels 

Bloedmaal 2–3 dagen 

Gastheer 2 
Knaagdieren, vogels, egel, 

haas, kat, hond, ree, mens  

Bloedmaal 4–5 dagen 

Gastheer 3 
ree, paard, mens  

Bloedmaal 7–9 dagen 

Copulatie 



Ixodes ricinus: vector voor zoönosen 

• Kleine knaagdieren: reservoir van  pathogenen 

- Borrelia burgdorferi sensu lato   →  Lyme borreliosis 

- Tick-Borne Encephalitis (TBE) virus   →  Tekenencefalitis 

- Anaplasma phagocytophilum   →  Anaplasmosis 

- Francisella tularensis   →  Tularemie 

- Babesia microti/EU1   →  Babesiosis 



Ixodes ricinus: vector voor zoönosen 

• Kleine knaagdieren: reservoir van  pathogenen 

- Borrelia burgdorferi sensu lato   →  Lyme borreliosis 

- Tick-Borne Encephalitis (TBE) virus   →  Tekenencefalitis 

- Anaplasma phagocytophilum   →  Anaplasmosis 

- Francisella tularensis   →  Tularemie 

- Babesia microti/EU1   →  Babesiosis 

• Ook andere potentiële reservoirs voor Borrelia: 

- Vogels: fazant, merel, spreeuw, boompieper, roodborst,… 

- Zoogdieren: spitsmuizen, (woel)muizen, eekhoorn, egel,… 

• Geïnfecteerde teken 

- Behouden infectie doorheen levenscyclus 

- Kunnen mensen infecteren als nimf of adult 
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• Groeiende bezorgdheid in Europa en VS 

- Sterke toename van het aantal gevallen van Lyme 

- Geografische distributie is vergroot 

Aantal gevallen van Lyme borreliosis in België 
(Bron: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) 

Lyme borreliosis 



Toename teken en Lyme borreliosis 
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Lokale vegetatie- 

samenstelling 

Gastheren- 

gemeenschap 

Prevalentie genospecies 

Borrelia burgdorferi s.l. 

Landschaps- 

structuur 

Predatoren- 

gemeenschap 

Toegenomen abundantie van teken 

en toegenomen frequentie van de 

ziekte van Lyme is een multifactor-

probleem! 



Verspreiding infectierisico Lyme borreliosis 
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Aantal gevallen van Lyme borreliosis in Vlaanderen 
(Bron: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) 
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• Gerelateerd aan bosbedekking 

- Limburg:  

- Antwerpen:  

- Vl. Brabant: 

- O-Vlaanderen: 

- W-Vlaanderen: 

50.088 ha 

46.533 ha 

25.468 ha 

16.969 ha 

7.322 ha 

Verspreiding infectierisico Lyme borreliosis 



Opties voor de (bos-)beheerder om het risico op 

tekenbeten en Lyme borreliose te verkleinen  



Vraagstelling 

Kan een aangepast bosbeheer  

helpen om het risico op tekenbeten  

en Lyme borreliose te verkleinen? 



Risico op Lyme borreliose in bossen 

 Bepaald door: 

 

 Tekendichtheid 

 

 Prevalentie van Borrelia burgdorferi sl.  

 

 Aantal bosbezoekers 

 

 Contactkans tussen bosbezoekers en teken 

 

 Bosbeheer:   

 

 

 

Bossamenstelling/ 

-structuur  

(o.a. bepaald door vegetatiestructuur op/langs paden) 



Risico op Lyme borreliose in bossen 

 

 R: kans dat minstens één persoon in contact komt met een met 

borrelia geïnfecteerde teek (per 100 m pad en per uur) 

 
 Tekendichtheid (DT; # teken per 100 m) 

 

 Prevalentie van Borrelia burgdorferi sl. (p; 0-1)  

 

 Aantal bosbezoekers (v; kans op minstens één passant per uur; 0-1) 

 

 Contactkans tussen bosbezoekers en teken (c; 0-1) 

(o.a. bepaald door vegetatiestructuur op/langs paden) 

 

 

 

R = (v*c)*[1 – exp(-p*DT)]  (1) 

1: aangepaste formule uit Mannelli et al. (2003) 



Risico op Lyme borreliose in bossen 

R = (v*c)*[1 – exp(-p*DT)] 

R 



p*DT: verzameling empirische gegevens 

• Studiegebied 

- Dennenplantages vs meer gemengde eikenbossen op arme, 

zandige bodems (bosomvorming) 

R = (v*c)*[1 – exp(-p*DT)] 
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p*DT: verzameling empirische gegevens 

R = (v*c)*[1 – exp(-p*DT)] 

• Inzamelen teken 

- zomerperiode 

- m.b.v. flanellen sleepdoek 

- Verwijderen met pincet, bewaren in 70% ethanol 

- Identificatie en telling in laboratorium 

 

 



p*DT: belangrijkste resultaten 

R = (v*c)*[1 – exp(-p*DT)] 

Tekendichtheid lager 

in (structuurarme) dennen- 

bossen 

 

Prevalentie verschilt 

niet tussen bostypes 

Dichtheid geïnfecteerde nimfen 

lager in structuurarme 

dennenbossen 

 Omvorming naar meer 

gemengde bossen af te raden? 



p*DT: belangrijkste conclusies 

R = (v*c)*[1 – exp(-p*DT)] 

Dichtheden geïnfecteerde teken te hoog om wezenlijke impact op  

risico te hebben  weinig zinvol om te sturen op bosstructuur en 

-samenstelling (en om bosomvorming af te raden) 



p*DT: belangrijke opmerking 

R = (v*c)*[1 – exp(-p*DT)] 

Prevalentie verschilt niet tussen bostypes maar diversiteit Borrelia 

genotypes is groter in eikenbos  nog niet in formule 



v in f(boskenmerken) 

Kans op passage langs een bepaald pad  

in een bos (v) hangt af van: 

 

 Totaal aantal bezoekers dat naar het bos komt 

 

 Wijze waarop deze bosbezoekers de ruimte 

gebruiken 

 

 

 

 

R = (v*c)*[1 – exp(-p*DT)] 



Totaal aantal bezoekers in een gebied 

Hangt af van 

 bevolkingsomvang in omgeving  

 grootte  

 faciliteiten  

 aanbod aan andere toegankelijke bossen  

 … 

 Slechts in rel. beperkte mate 

beïnvloedbaar door bosbeheerder 



Sturing ruimtegebruik bosbezoekers 
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Grootste bezoekersfluxen op een beperkt aantal paden  

(in de buurt van parkings) 



c in f(boskenmerken) 

Contactkans tussen bosbezoeker en teken (c)  

voornamelijk afhankelijk van breedte en vegetatie-structuur 

op/langs paden 

 

 

 

 

 

R = (v*c)*[1 – exp(-p*DT)] 



c in f( boskenmerken) 

R = (v*c)*[1 – exp(-p*DT)] 

Analogie met zaadverbreiding: 

vasthechting van zaden aan 

grote grazers vnl. bepaald  

door hoogte vegetatie 

 

Meeste nymfen/adulten: 

50 – 70 cm hoog 
(Mejlon and Jaenson, 1997)  

 

c = 0.1 (< 50 cm) 

c = 1 (> 50 cm) 

 

 

→ sturen op vegetatiestructuur 

op en langs paden om risico 

te verlagen (bv. via maaien) 

Couvreur et al. (2008) 



v*c: belangrijkste conclusies 

R = (v*c)*[1 – exp(-p*DT)] 

Grote impact van 

recreatiebeheer 

Gecombineerd sturen op ruimtelijke verdeling bezoekersstromen 

en contactkans (v*c) kan een grote impact hebben op risico 



Kan een aangepast bosbeheer helpen om het 

risico op Lyme borreliose te verkleinen? 

 Door hoge tekendichtheden en –prevalenties lijkt sturing op de 

samenstelling en structuur van opstanden weinig zinvol 

 

 Sturing van bezoekersstromen in combinatie met een aangepast 

padenbeheer lijken wel effectieve en efficiënte maatregelen 

 

 Validatie van deze aanbevelingen, bv. door kartering van de risicovariatie 

binnen bosgebieden, is echter aangewezen 

 

 Rekening houden met Borrelia genospecies 


