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KNIKKERPLUIS, REIKHALSJE EN ROESTPARASIET

Liefst 500 paddenstoelen hebben
van de Nederlandse Mycologische
Vereniging een nieuwe Nederlandse naam gekregen. En daar zitten
pareltjes tussen: iepenpuntkogeltje, knikkerpluis, reikhalsje, gewimperd menhirzwammetje, obscuur geleischijfje en roestparasiet.
Thom Kuyper, mycoloog en
persoonlijk hoogleraar bij de sectie Bodemkwaliteit, had als voorzitter van de naamgevingsclub een
ﬂinke vinger in de pap. ‘Er worden
jaarlijks zo’n 100 tot 150 nieuwe
soorten gevonden in ons land of
Vlaanderen’, vertelt hij. ‘Het gaat
vaak om soorten van amper een
millimeter groot. Met die 500
nieuwe namen werken we een achterstand van een jaar of drie weg.’
Elk in ons land voorkomend
organisme moet naast de wetenschappelijke naam een Nederlandse naam hebben, vertelt Kuyper. En die naam moet aan een
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• Vijfhonderd paddenstoelen
krijgen Nederlandse naam
• Wageningse hoogleraar leidt
naamgevingsclub

Het krentenpapspinragschijfje.

aantal regels voldoen. ‘Een naam
moet in de eerste plaats een karakteristiek kenmerk van de paddenstoel verwoorden en liefst niet
al te veel lettergrepen hebben.
Een mooi voorbeeld vind ik het
beiteltje. Dat is een klein driehoekig paddenstoeltje. Spleetlip is
ook een mooi voorbeeld. Namen
hebben bij voorkeur maximaal
één bijvoeglijk naamwoord en
geograﬁsche aanduidingen doen
we liever niet, want je weet nooit

waar zo’n paddenstoel nog meer
opduikt. We vernoemen geen personen en een naam moet niet
misleidend zijn. Het mooiste is
natuurlijk een naam die heel poëtisch is. Elfenbankje bijvoorbeeld,
heksenschermpje of judasoor.’
Het is in eerste instantie aan de
ontdekkers van een nieuwe soort
om een voorstel voor een naam te
doen. Kuyper: ‘Wij proberen dat
zoveel mogelijk te volgen. Maar
soms wijken we daarvan af, omdat

het bijvoorbeeld geen goed Nederlands is of een naam al in het
Vlaams bestaat. Naarmate er meer
soorten zijn, worden de namen
minder mooi, omdat de woordenschat uitgeput raakt.’
Kuyper is zelf bedenker van de
naam adonistrechterzwam. ‘Trechterzwammen hebben over het algemeen weinig kleur. Deze soort is
een beetje roze. Met gepaste overdrijving heb ik hem adonistrechterzwam genoemd.’
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‘ONTWIKKEL VACCIN TEGEN HEPATITIS E’
• Virus veroorzaakt pijn en
verlammingsverschijnselen
• Meer dan helft van
Nederlandse varkens is besmet

Het virus hepatitis E type 3, vermoedelijk afkomstig uit de varkenshouderij, zorgt bij steeds meer mensen
voor hevige pijn en verlammingsverschijnselen. Het RIVM constateert de laatste jaren een toename
van het aantal infecties in Nederland, de ECDC ziet hetzelfde in Europa. Wim van der Poel, viroloog bij
Wageningen Bioveterinary Research (voorheen CVI), pleit voor
het ontwikkelen van een vaccin.
Van der Poel doet onderzoek aan
van dieren op mensen overdraagbaRESOURCE — 22 september 2016

re virussen, zogenaamde zoönosen.
‘Dit virus is al meer dan 15 jaar bekend als zoönose, afkomstig van
met name varkens’, zegt hij. ‘Het virus is door mij voor het eerst beschreven in 2000 voor Nederland.’
Inmiddels is meer dan de helft
van de varkens in Nederland besmet met dit virus. Het wordt vermoedelijk overgedragen via onverhit voedsel waarin varkensvlees is
verwerkt, zoals paté en leverworst.
Volgens Van der Poel is er echter
meer onderzoek nodig naar de verspreiding. ‘De routes van hepatitis
E genotype 3 van dierreservoirs
naar de mens zijn bekend, maar de
cruciale vraag is welke van deze
routes echt belangrijk is. Pas als je
dat weet, kun je gericht en effectief
ingrijpen. Daarvoor moeten we

Hepatitis E type 3 wordt mogelijk overgedragen via onverhit voedsel waarin
varkensvlees zit, zoals leverworst.

meer onderzoek doen.’
De onderzoeker ziet twee mogelijke oplossingsrichtingen. ‘Ten
eerste maatregelen in de voedselproductieketens om het virus te in-

activeren. Ten tweede maatregelen
om het virus in de varkenshouderij
en andere dierreservoirs terug te
dringen. Daarbij kun je denken aan
vaccins.’ AS

