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• Ecologie van teek is zeer complex
• Beheer van gastdierpopulaties heeft geen
zin

De kans op Lyme verkleinen door in te grijpen in
de levensloop van de teek is ondoenlijk. Goede
voorlichting is beter, concludeert promovendus
Tim Hofmeester van Resource ecology.
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 25
duizend mensen besmet met Borrelia burgdorferi, een complex van bacteriën dat de ziekte van
Lyme veroorzaakt en wordt overgedragen door
teken. Hofmeester zocht naar de zwakke schakel
in de levenscyclus van de teek, in de hoop dat die
aanknopingspunten zou bieden voor bestrijding.
Maar die zwakke plek blijkt niet te vinden.
Dat komt door de ingewikkelde levenscyclus van
het beestje. De teek begint als larve, wordt dan
een nimf en eindigt als adult die eitjes legt. In ieder stadium heeft de teek één bloedmaaltijd no-

dig. Tijdens die maaltijd vindt de besmetting
plaats. En daar begint de moeilijkheid: larve,
nimf en volwassen teek gebruiken elk verschillende gastheren. Larven voeden zich vooral op
muizen en andere kleine zoogdieren, nimfen
foerageren op vogels als zanglijster en merel, en
herten en reeën zijn de belangrijkste gastheren
voor adulten.
Hofmeester zette in diverse bosgebieden cameravallen uit om vast te stellen welke dieren –
gastheren – er voorbijtrokken. Met sleepdoeken
bracht hij het aantal teken in kaart en hij ving
muizen om vast te stellen hoeveel teken ze bij
zich droegen. Zijn resultaten laten zien dat de
aanwezigheid van teken staat of valt met die
van herten. ‘In gebieden zonder herten is het
aantal teken vrijwel nul. Maar meer herten betekent niet automatisch meer teken.’ Verder
blijkt dat de besmettingsgraad van teken sterk
afhangt van het aantal teken per muis. ‘Hoe
meer teken een muis heeft, hoe groter de kans
is op besmetting van de muis met Lyme en dus
hoe groter de kans dat ook de larven die zich op
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TEKEN BESTRIJDEN IS ONBEGONNEN WERK

Een bosmuis met teken.

die muis voeden, besmet zijn.’
Deze resultaten leveren volgens Hofmeester
geen ‘smoking gun’ op. ‘Als je één diersoort
aanpakt, weet je niet wat er met de dichtheid
van de andere gebeurt en of daardoor het risico
op Lyme stijgt of daalt.’ Hij adviseert daarom
geen beheer toe te passen op dierpopulaties,
maar vooral goede voorlichting te geven. RK

FOSFAAT UIT AFVALWATER VISSEN

Materialen ontwikkelen die fosfaat
uit afvalwater halen. Dat is de komende vijf jaar de missie van Louis
de Smet. De universitair hoofddocent van het Laboratorium voor Organische chemie begint deze
maand het onderzoeksprogramma
waarvoor hij een belangrijke Europese beurs ontving, de ERC Consolidator Grant.
Fosfaat is een belangrijk nutriënt
voor de landbouw. ‘Er zijn maar een
paar fosfaatmijnen op de wereld en
die reserves zijn eindig’, zegt De
Smet. Herwinning van fosfaat uit afvalwater is een goede manier om de
voorraden aan te vullen. Momenteel
gebeurt dit voornamelijk met chemicaliën die zorgen dat het fosfaat
neerslaat uit het afvalwater. Door de
chemicaliën en de onzuivere saRESOURCE — 24 november 2016
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• ERC-laureaat Louis de Smet
start onderzoeksprogramma
• Doel: herwinning van zuiver
fosfaat voor de landbouw

Louis de Smet aan het werk in het lab.

menstelling is die neerslag echter
niet altijd geschikt voor gebruik in
de landbouw. De Smet wil fosfaat
uit afvalwater halen met speciaal
ontworpen polymeren die sommige
nutriënten doorlaten en andere
niet.
De onderzoeker gaat polymeren

voorzien van receptoren die speciﬁeke nutriënten herkennen. ‘Zie het
als een soort grijparmen. Als je de
vorm van de grijparmen passend
maakt voor een speciﬁek ion, kan je
de ionen door binding uit afvalwater
halen.’ Daartoe gaat De Smet de polymeren als een ultradunne laag

aanbrengen op een poreuze electrode. Door een positief en negatief geladen elektrode in afvalwater te
plaatsen, binden positief geladen ionen zich aan de negatieve elektrode
en de negatieve ionen aan de positieve elektrode. ‘De grijparmen zullen ervoor zorgen dat alleen het gewenste ion aan de elektrode bindt.
Vervolgens haal je de elektroden
met gebonden ionen uit het afvalwater en doe je ze in schoon water. Keer
je het spanningsveld om, dan stoten
de elektroden de ionen af en krijg je
een oplossing met alleen de nutriënten die je wilt hebben.’
Maar zover is het nog niet. De
Smet onderzoekt de polymeren komende jaren in het laboratorium.
‘Fosfaat is het meest complexe ion
dat we willen herwinnen uit afvalwater. We beginnen met relatief eenvoudige ionen, zoals natrium en kalium. Van daaruit bouwen we het
verder uit.’
De Smet wordt door vier promovendi ondersteund. De eerste is deze
week begonnen. DdV

