De Teek heeft Nederland in zijn 'Lym

de teek
Onder bovenstaande titel heeft stichting SAAG (Samenwerkende Artse
organisaties in de Gezondheidszorg) in april een persbericht uitgebracht
teken -onderzoek spreekt over schapenteken (Ixodes ricinus L.)- dat is besmet met deBorrelia-bacterie is vorig jaar in Nederland sterk toegenomen. Een alarmerend bericht.
Onderzoek wijst uit
Een jaar geleden is de Wageningen Universiteit een landelijk onderzoek gestart. Een
onlangs gepresenteerde tussenstand van
het onderzoek toont aan dat:
- afhankelijk van de plaats, maar liefst
25 - 50% van de Nederlandse teken
de besmettelijke bacterie bij zich
draagt;
- het aantal besmette teken in
Nederland veel hoger is dan in de rest
van Europa;
- teken behalve in de bossen, ook opmerkelijk vaak in tu inen worden
aangetroffen;
- de meeste meldingen afkomstig zijn uit
Schouwen-Duiveland, Amsterdam, Ede
en Apeldoorn;
- de meeste kans op een teken beet
mensen hebben op middelbare leeftijd,
tussen de 45 en 65 jaar. *

Lyme
Teken kunnen verschillende ziektes overbrengen. De bekendste in Nederland is
de Ziekte van Lyme, veroorzaakt door de
Borrel ia-bacterie en overgebracht door een
beet van een besmette teek. Bij onvoldoende behandeling kan zo'n beet leiden tot artritis en neurologische klachten. De ziekte
is vernoemd naar het stadje Old Lyme in
de Verenigde Staten, waar de ziekte voor
het eerst is gesignaleerd.
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