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Teken en de ziekte van Lyme 

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie die meestal op 
de mens wordt overgedragen door een besmette schapenteek. Onderzoek 
laat zien dat het aantal tekenbeten en het aantal besmette teken de 
laatste jaren toeneemt. 

Teken zijn spinachtigen die voorkomen in bossen en velden. Ze leven van 
het bloed van gewervelde dieren.  
In afbeelding 1 is de levenscyclus van de schapenteek Ixodes ricinus 
weergegeven. De cyclus kan twee tot zes jaar duren en bestaat uit vier 
fasen: ei, larve, nimf en adult. Van elke levensfase overleeft ongeveer tien 
procent. Om een volgende fase te bereiken, heeft een teek meestal maar 
één bloedmaaltijd nodig.  

afbeelding 1  
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De bloedmaaltijd van een teek duurt enkele dagen tot een week. De 
tijdsduur hangt samen met de grootte van de teek. De schapenteek kan 
als larve, nimf en adult ook een mens of een hond gebruiken als gastheer. 
Tijdens de bloedmaaltijd kan de bacterie Borrelia burgdorferi worden 
opgezogen uit de gastheer. Deze bacterie vermenigvuldigt zich in de 
darmen van de teek. B. burgdorferi wordt niet overgedragen op de eitjes, 
maar kan wel via het speeksel worden overgedragen op een nieuwe 
gastheer. Bij mensen kan deze bacterie de ziekte van Lyme veroorzaken. 

Als je de ziekte van Lyme hebt, is de kans groter dat je de ziekte hebt 
opgelopen door de beet van een nimf dan door de beet van een larve of 
een adult van de schapenteek. 

2p 33  Verklaar waardoor meer mensen de ziekte oplopen door de beet van 
een nimf dan door de beet van een larve.  

 Verklaar waardoor meer mensen de ziekte oplopen door de beet van 
een nimf dan door de beet van een adult.  

Volwassen vrouwtjesteken zuigen vaker en meer bloed dan volwassen 
mannetjesteken. 

1p 34 Geef hiervoor een verklaring. 

Teken hebben een stekende zuigsnuit om de huid van hun gastheer te 
doorboren, waarna ze bloed kunnen opzuigen. 
In het bloed kunnen de volgende processen plaatsvinden: 
1 activatie van T-lymfocyten 
2 antistofproductie 
3 migratie van macrofagen 

2p 35 Worden deze processen in gang gezet onmiddellijk na het doorboren van 
de huid van de gastheer? Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en 
noteer erachter of het betreffende proces wel of niet onmiddellijk in gang 
gezet wordt. 

Om een immuunreactie van de gastheer tegen te gaan, spuit een teek 
altijd eerst wat speeksel bij de gastheer naar binnen. Een van de 
speekseleiwitten remt afweercellen die een sleutelrol spelen bij het 
opwekken van een immuunrespons bij de gastheer. 

1p 36 Welke afweercellen spelen deze sleutelrol?  
A APC’s 
B B-lymfocyten
C cytotoxische T-cellen 
D plasmacellen 
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Gewoonlijk wordt een infectie met een bepaalde ziekteverwekker 
vastgesteld door een bloedonderzoek waarmee de aanwezigheid van de 
betreffende ziekteverwekker direct of indirect kan worden aangetoond. 

2p 37 Waarop wordt getest bij het direct aantonen van de ziekteverwekker? En 
waarop bij het indirect aantonen? 

direct  indirect 

A antigenen van ziekteverwekker  antistoffen tegen ziekteverwekker 
B antigenen van ziekteverwekker  DNA van ziekteverwekker 
C antistoffen tegen ziekteverwekker antigenen van ziekteverwekker 
D antistoffen tegen ziekteverwekker DNA van ziekteverwekker 

De enige preventieve maatregel tegen het krijgen van de ziekte van Lyme 
is het vermijden van een tekenbeet. Om het risico op tekenbeten te 
verkleinen moet het aantal teken verminderd worden.  
Een mogelijke aanpak is het gebruik van nematoden, microscopisch 
kleine rondwormen, die bepaalde symbiotische bacteriën bij zich dragen. 
Wanneer de nematode een teek binnendringt, gaan deze bacteriën zich 
ten koste van de teek vermenigvuldigen. De nematode voedt zich 
vervolgens met deze bacteriën.  
Naar aanleiding van deze gegevens wordt de volgende stelling gedaan: 
De relatie tussen de nematode en de bacteriën die hij bij zich draagt, is 
mutualisme. 

2p 38  Geef een argument dat deze stelling ondersteunt. 
 Noteer welk ander type relatie tussen de nematode en de bacteriën 

ook van toepassing is.  

Schapen worden wel tekenstofzuigers genoemd, omdat ze heel 
aantrekkelijk zijn voor teken zonder er zelf veel last van te hebben. 
Onderzocht wordt of het inzetten van ‘lokschapen’ langs paden waar 
mensen lopen, een significante vermindering van het aantal teken kan 
opleveren.  

1p 39 Noteer een aanvullende handeling die nodig is om het aantal teken te 
verminderen bij het op deze manier inzetten van lokschapen.  
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