Het venijn van e en klein beestje
Aantal teken neemt toe en daarmee oo k ziekten als babesiosis en anaplasmosis
Dat teken de ziekte van Lyme bij mensen overbrengen, is ruimschoots
bekend. Maar ook koeien zijn het slachtoffer van de kleine beestjes
die dodelijke ziekten overbrengen. Vooral dieren die verblijven in

Een volgezogen
teek, ongeveer drie
millimeter groot

natuurgebieden, bij bossen en houtwallen lopen risico.

A
.

an het einde van de zomer loopt de kans om teken te krijgen weer op.
Teken zijn dan, net als in het voorjaar, extra actief om zich vast te
klampen aan een gastheer. De teek heeft het niet alleen gemunt op mensen,
honden en katten, maar ook op koeien. Niet het beestje zelf veroorzaakt
problemen, maar wel de ziekten die hij via speeksel en maaginhoud afgeeft
op zijn gastheren. ‘Zo’n vier jaar geleden staken de ziekten overgebracht
door teken ineens weer de kop op’, weet Joost Snoep, specialist rundergezondheidszorg bij de Nederlandse Gezondheidsdienst (GD). ‘Soms met de
dood tot gevolg.’
Nieuw was het voor Snoep niet, hij zag de tekenziekten al vaker in zijn
carrière, maar hij signaleert wel een stijging. ‘Dat komt waarschijnlijk
doordat de temperatuur langzaam stijgt. De teek houdt van warmte. Bovendien is een nieuwe tekensoort ontdekt die normaal alleen in Zuid-Europa voorkomt, maar zich blijkbaar nu ook thuisvoelt in ons klimaat. Vooral honden zijn het slachtoffer.’ Een derde reden waarom de problemen met
teken actueel zijn, is de grotere animo voor het uitscharen van koeien in
natuurgebieden. De teken komen vooral voor in de buurt van bomen, en
koeien worden meer geweid in de natuur, bij bossen en houtwallen.
De kleine diertjes hechten zich aan een gastheer, zuigen zich vol met bloed
en laten zich weer vallen als de honger gestild is. Dit feit op zich is geen gevaar, maar tijdens hun maaltijd verspreiden teken ook ziekten, waar ze zelf
geen hinder van ondervinden, zoals lyme bij mensen en babesiosis en anaplasmosis bij runderen. De teek verspreidt deze ziekten van dier naar dier.
Het beestje doet in zijn leven, dat een jaar of drie duurt, circa drie gastheren
aan. De teek zoekt zijn gastheren eerst bij vogels, muizen of andere kleine
diertjes. Na het overwinteren in humusrijke grond zoekt de teek het jaar
daarna een grotere soort uit, een rund of een ree. En vooral door de ree krijgen de tekenziekten de kans zich over grote afstanden te verspreiden.

Geneesmiddelen
Middelen voor het bestrijden van teken zijn volgens Snoep ofﬁcieel niet geregistreerd in Nederland en Vlaanderen. ‘Er is te weinig handel voor de farmacie;
ze maken geen kosten voor de registratie’, schat hij in. Ivermectines werken
afdoende en er zijn middelen uit de tropen beschikbaar. Snoep heeft goede
ervaringen met Tak-tic met de werkzame stof amitras. ‘Dit houdt teken op
een afstand, net als een tekenband bij honden en katten.’ In de tropen zijn
hier goede resultaten mee behaald. ‘In de tropen zijn teken een groot probleem. De dieren worden standaard elke tien dagen van kop tot staart ondergedompeld in een bad met antitekenmiddel.’
Als runderen eenmaal babesiosis hebben, heeft de faculteit Diergeneeskunde buitenlandse middelen op voorraad, weet Snoep. ‘Ook hier hebben we
geen in Nederland en Vlaanderen geregistreerde middelen, maar bij een levensbedreigende situatie kunnen we naar buitenlandse middelen grijpen.’
De kans op genezing is goed, mits de veehouder er op tijd bij is. ‘Als de bloedarmoede te groot is, is een bloedtransfusie noodzakelijk.’
Een andere, minder voorkomende tekenziekte bij rundvee is anaplasmosis.
Hierbij is niet de rode, maar de witte bloedcel het slachtoffer. De dieren raken als het ware hun weerstand kwijt en daarmee lijkt anaplasmosis op de
ziekte van Lyme bij mensen. De dieren zijn sloom, stijf en hebben koorts. De
kogels en spronggewrichten van de dieren zijn dik, ze zijn stijf en de melkproductie daalt meteen. Ook kan verwerpen optreden. Anaplasmosis is goed
te behandelen met oxytetracycline.
Hoewel de tekenziekten de lage landen nog niet overspoeld hebben, geeft
Snoep aan dat elk bosje een risico inhoudt. ‘We weten ook nog niet alles van
teken, over waar ze zich het meest thuis voelen en manifesteren en welk
percentage teken ook daadwerkelijk ziekten overdraagt.’ Snoep vraagt dan
ook met klem aan veehouders om tekenziekten te melden aan GD. ‘Dan
krijgen wij meer inzicht en daar kunnen we andere veehouders weer mee
helpen.’ Als generaal advies noemt Snoep controle. ‘Controleer de dieren
dagelijks. Kijk of ze teken hebben, dan weet je of je in een risicogebied zit.’

Babesia ofwel bloedplassen
Toch is het niet zo dat teken hun ‘prooi’ uitzoeken en zich vanaf de takken
naar beneden laten vallen, zoals veel mensen denken. Teken zijn vooral te vinden in lage begroeiing als gras en kruipen via sprieten omhoog om zich dan
aan poten, hals en kop van de koeien te hechten. ‘De uier en de oksel van de
koeien zijn favoriete plekken van de teek’, aldus Snoep.
Babesiosis, ook wel bloedplassen genaamd, is de meest voorkomende tekenziekte bij runderen. De Babesia divergens is een heel kleine parasiet die de
rode bloedcellen van het rund binnendringt, zich daar vermenigvuldigt en
zich aan de rode bloedcellen vergrijpt. Gevolg is ernstige bloedarmoede.
Dieren met babesiosis zijn lusteloos, koortsig en de slijmvliezen zijn bleek.
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De urine kleurt rood door de rode bloedkleurstof die is vrijgekomen. Op dat
moment is babesiosis al in een vergevorderd stadium. Bij melkkoeien zakt
de melkproductie. Er kan acute sterfte optreden. Vooral dieren die op latere
leeftijd voor het eerst in aanraking komen met babesiosis zijn gevoelig.
‘We kennen gevallen waarbij een nieuwe stier in het koppel kwam en binnen
veertien dagen dood was’, zegt Snoep. Een tegenovergestelde reactie vertonen
jonge dieren. ‘Het lijkt wel of ze als kalf een natuurlijke weerstand hebben en
door een geleidelijke en matige besmetting bouwen ze een speciﬁeke immuniteit op. Het gaat niet altijd op, maar vaak krijgen ze op oudere leeftijd geen
last meer’, weet Snoep uit ervaring met koeien in de natuurgebieden. ‘Zelfs
de moeders kunnen ziek worden terwijl hun kalveren niets mankeren.’
Houd dus vooral rekening met nieuwe dieren in het koppel, waarschuwt
Snoep. ‘Preventief sprayen kan helpen, maar dat moet dan wel elke tien tot
veertien dagen gebeuren.’

In de tropen gaat vleesvee elke tien dagen
kopje onder in een bad met antitekenmiddel
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