Teken

Door teken overdraagbaar virus
nieuw in Nederland
Eind juni meldde het RIVM dat voor het eerst aanwijzingen gevonden
waren voor het voor Nederland nieuwe teken-encefalitisvirus (ook wel
TBE-virus) op de Sallandse Heuvelrug.
Tekst en foto: Fedor Gassner,
Gassner Biologisch Risico Advies

Teken-encefalitis
TBE wordt meestal via een tekenbeet opgelopen, maar
de kans hierop is in het algemeen fors kleiner dan op
het oplopen van de ziekte van Lyme. Ter vergelijking: het
totale aantal TBE-gevallen in heel Europa en Azië tezamen bedraagt ongeveer 10.000 per jaar, terwijl alleen al
in Nederland ongeveer 25.000 mensen per jaar de ziekte
van Lyme oplopen. Het virus komt bovendien meestal in
slechts enkele per honderd teken voor, terwijl de Lymebacterie meestal ongeveer 15% van de teken infecteert.
Hoewel veel infecties in mensen onopgemerkt voorbij
gaan, kunnen ook ernstige verschijnselen zoals hersenvliesontsteking optreden. TBE is bovendien niet te behandelen en ongeveer twee van de honderd zieken sterft of
ervaart permanente klachten door de infectie.

Eerste geval van TBE
Op 21 juli meldde het RIVM de eerste TBE-patiënt, waarschijnlijk veroorzaakt door een op de Utrechtse Heuvelrug opgelopen tekenbeet. Beide berichten roepen nu
belangrijke vragen op. TBE werd tot dusver uitsluitend
vastgesteld in enkele reizigers uit endemische gebieden
elders in Europa. Bovendien kunnen infecties met het

TBE-virus vrij mild onopgemerkt voorbij
gaan en op een gewone griep lijken. Zijn
de huidige bevindingen toevalstreffers of
is er sprake van een grotere verspreiding
van het virus in Nederland? Hoe verhoudt
deze situatie zich tot andere endemische
gebieden in Europa?

Verhoogde alertheid
Verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld
onder werknemers in de bos- en natuursector, aan wild, aan landbouwhuisdieren
en aan teken, kunnen helpen deze vragen
te beantwoorden. Zo kan bijvoorbeeld
ook beoordeeld worden of het zinvol is
om bepaalde groepen mensen het beschikbare vaccin tegen TBE aan te bieden.
Vooralsnog zal verhoogde alertheid onder
artsen en mensen die zich in het groen begeven bijdragen aan het voorkomen van
nieuwe gevallen.
Op 10 oktober a.s. vindt de nascholing
Teken en de ziekte van Lyme (H1) plaats.
Hier zal ook aandacht besteed worden
aan de laatste ontwikkelingen op het ge
bied van het TBEvirus. Informatie over
deze nascholing vindt u op www.kad.nl.

BESTRIJDINGSTECHNICI
Onze geselecteerde PROFESSIONALS zijn in het bezit van het
vakbekwaamheidsdiploma of worden hiervoor opgeleid bij het KAD en
gecertificeerd bij het EVM.
Het is mogelijk onze PROFESSIONALS direct zelf in dienst te nemen
of aan te stellen via een 6 maanden-contract van PERSONEELPROFS.
BENT U GEÏNTERESSEERD EN WILT U MEER WETEN ?
Neem dan contact op met: PERSONEELPROFS
Marielle Veneman (06- 23 95 17 98) licht u de mogelijkheden
graag nader toe !
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