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Presentator
Presentatienotities
Kenmerkend voor parasitaire infecties is dat in het algemeen deze meestal chronisch zijn (lage mortaliteit) maar wel succesvol (hoge morbiditeit). Voor infestaties door geleedpotigen in het Nederland geldt dat ze vooral vervelend zijn omdat ze jeuk tot gevolg hebben. De uitzondering hierop is de harde schapenteek die hier de bacterie Borrelia burgdorferi kan overdragen die de ziekte van Lyme (borreliose) kan veroorzaken.Aan de hand van onderstaande boom met medisch belangrijke arthropoden worden luizen, wantsen en vlooien, mijten en teken, besproken. Per ectoparasiet worden de volgende zaken besproken:op welke wijze veroorzaakt dit beestje gezondheidsschadewelke schade is dit welke gegevens zijn van belanghoe de verwekker op te sporenTevens zal het begrip pseudoparasitisme en het ziektebeeld parasietenwaan toegelicht worden.Tenslotte eindigen we met de positieve kanten van deze huidparasieten. Behalve dat ze, zoals Dr Patricia Stevens toelicht, het eiwitrijke snacks zijn worden ze ook gebruikt in de forensische geneeskunde, bij de wondgenezing en het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.



Arthropoda 

Arachnida 

Hexapoda 
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Presentator
Presentatienotities
Schema uit Medische Parasitologie en entomologie door Lies Meuleman en Jaap Mellink



Aan de hand van dit schema 

• Inleiding 
• 9 casus 
• Luizen 
• Wantsen 
• Vlooien 
• Vliegen 
• Teken 
• Mijten 
• Parasietenwaan 
• Pseudoparasitisme 
• Positieve kanten 
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Presentator
Presentatienotities
Parasietenwaan: casusPositieve kanten: forensische geneeskunde-bron voor geneesmiddelen of zélf als geneesmiddel (vliegenlarven, bloedzuigers)-als eiwitbron (krekels, sprinkhanen, meelwormen)



Vóórkomen en kenmerken 

epizoönosen (ectoparasitosen) 
• in huisartsenpraktijk ± 30/jaar 
• ± 1% nieuwe diagnosen=parasitosen=10de plaats 
prurigo parasitaria 

• 2 à 3 huidaandoeningen per dag 
waarvan 30-50% met jeuk 

• parasiet exogeen voor de gastheer 
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Casus 1 

• 20-jarige studente 
• vindt haar met ‘iets’ eraan op bed 
• geen jeuk 
• foto per telefoon 
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Casus 1 

 
QUIZ 

 
Wat is uw diagnose? 
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Casus 2 

• 2de jaars student geneeskunde 
• met hele gezin in Thailand in hotel, zelfde kamer 
• hij en zijn broer hevig jeukende plekjes benen 
• ouders nergens last van 
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Casus 2 

 
QUIZ 

 
Wat is uw diagnose? 
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Casus 3 

• 25-jarige man 
• op kamers bij huisbaas met hond 
• jeuk onderbenen 
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Casus 3 

 
QUIZ 

 
Wat is uw diagnose? 
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Casus 4 

• 32-jarige man na 3 maanden reizen 
onder meer in Zuid-Amerika, pijnlijke 
bult in nek 

• door huisarts met antibiotica (anti-
stafylokokken) behandeld 

• VUmc dermatologie 
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Casus 4 

 
QUIZ 

 
Wat is uw diagnose? 
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Casus 5 

• 26-jarige man, vriend van co-assistente 
• paar dagen na wandeling in bossen bij Mook 
• rode plek in lies met ‘zwart puntje’ in centrum 
deze foto per telefoon 
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Casus 5 

 
QUIZ 

 
Wat is uw diagnose? 
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Casus 6 

• 70-jarige man 
• sinds 1 week jeukende huiduitslag 
• ontstaan na aanschaf nieuwe kippen voor zijn 

boerderij 
• heeft “beestjes” gezien op de kippen:  
 doosje meegenomen 
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Casus 6 

• inhoud van het doosje … 
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Casus 6 
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Casus 6  

 
QUIZ 

 
Wat is uw diagnose? 
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Casus 7 

• 24-jarige man 
• sinds 6 wkn toenemend jeuk na vakantie met 

vrienden in Benidorm (“los” gegaan) 
• inmiddels vriendin ook jeuk 
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Casus 1 
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Casus 7 

 
QUIZ 

 
Wat is uw diagnose? 
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Casus 8 

• 4-jarig jongetje 
• immuungecomprommitteerd 
• sinds 4 maanden erythemateuze, jeukende 

huiduitslag gelaat 
• verergerd door antimycotica 
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Casus 8 

 
QUIZ 

 
Wat is uw diagnose? 
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Casus 9 

• 57-jarige vrouw 
• sinds 2 mnd jeuk: begonnen op scalp na plaatsen van 

kippen in nachthok 
• vindt zwarte “beestjes” in het haar (zie potje) 
• recent komen larven uit huid (gezicht): geanalyseerd 

door medische microbiologie 
• krijgen foto’s en filmpje opgestuurd 
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Casus 3 
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Casus 9 
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Casus 9 

 
QUIZ 

 
Wat is uw diagnose? 

30 



“Hoeveel pootjes heeft het?” 
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Presentator
Presentatienotities
Bij gepresenteerde casus steeds epizoönose of verdenking daarop: hoe kom je nu verder? -> speurwerk! En specifieke anamnese.Hoeveel pootjes heeft het? staat ook voor GOED KIJKEN. Insect (3 te onderscheiden lichaamssegmenten: hoofd/thorax/abdomen, plus of min vleugels, 3 paar poten aan de thorax) of spinachtige (2 te onderscheiden lichaamssegmenten: hoofdthorax/abdomen en 4 paar poten)



Casus 1 

• haar met ‘iets’ er aan, op bed 
• geen jeuk 
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• hoofdluis: 6 pootjes, grootte 2.4-4.2 mm  
• behandeling hoofdluis:  

– 2 weken kammen!  
– en eventueel dimeticon, gel op siliconenbasis 
– draconische maatregelen hoeven niet meer 

• reclame: Prioderm® Preventief 

• cave herintroductie kleerluis (=even groot; kan ziekte 
overbrengen: recente casus LBRF bij migranten)  
[http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/22/2/15-1768_article] 

 
 

Presentator
Presentatienotities
Draconische  omgevingsmaatregelen hoeven niet meer (nav een Australisch onderzoek waarbij 21% van een schoolpopulatie luizen had (een kind zelfs 1.623 op haar hoofd!!) maar er geen enkele was aangetroffen op mutsen, shawls, jassen, de vloer etc)LBRF=louse born relapsing fever door Borrelia recurrentis. Behalve hoofdpijn, koorts en koude rillingen ook crp- en procalcitonine-stijging, trombocytopenie en buikpijn. Na starten therapie vaak Jarisch-Herxheimer reactie. Kleerluizen (body lice) in deze 5 casus niet gevonden. In de Groningse casus wel een Pediculus humanus humanus op kleding asielzoeker gevonden.



Waarom zijn luizen onuitroeibaar? 

• rivm: online enquête: ‘Luis Thuis’ via nrch.nl/4pgg 
• voorlopige resultaten (na 3 maanden) 

– N=1250 (300 gezinnen) 
– maandelijks invullen 
– prevalentie: 8% 
– vooral in leeftijdsgroep 8-12 jaar bij langharige 

meisjes 
– haargel- of haarlakgebruik beschermt 
 

• Canyon et al in The Open Dermatology Journal, 
2014,8,18-23: schaamte! 33 



Casus 2 

• 2de jaars student geneeskunde 
• met gezin in Thailand in hotel, in dezelfde kamer 
• hij en zijn broer hevig jeukende plekjes benen 
• ouders nergens last van 
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Bedwantsbeten 

Breakfast, lunch, dinner-
configuratie 
 

Ga op zoek naar de wants! 
Niet gevonden. 
Maar…… 
 
hij en broer in ov gezeten 
 

35 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yGYbkjKnoag&feature=related
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Bedwantsen 

Good night, sleep tight, don't let the bedbugs bite. 

http://www.scientificamerican.com/slideshow.cfm?id=top-10-myths-about-bed-bugs&WT.mc_id=SA_CAT_BS_20110603


Inmiddels epidemie 
•lichtschuw; houden zich 
schuil 

 
•‘Remember, when a guest is 

bitten, so is your wallet!’ 
 

•‘When bed bugs check in, 
guests check oút’ 

 
•ook in ov, taxi’s, bioscopen 
ea openbare gebouwen 
 

•niet (zo) pathogeen, zouden 
mrsa dragen en overbrengen 
 

•European Code of Practice 
for bedbug management 38 

Presentator
Presentatienotities
Dit gaat echt een probleem worden zolang men niet open is en aan goed voorlichting en opsporing doet. Niet zozeer een kwestie van hygiëne, zelfs dure hotels hebben er last van. De voedsel- en warenautoriteit (NVA) zou hier ook richtlijnen voor moeten hebben en sancties moeten kunnen opleggen. Zoals ze nu ook al voor keukenhygiëne doen, en zelfs keukens kunnen sluiten!

http://bedbugfoundation.org/
http://bedbugfoundation.org/
http://www.youtube.com/watch?v=yGYbkjKnoag&feature=related


Levenscyclus bedwants 
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Presentator
Presentatienotities
The two species of bed bugs (Insecta: Hemiptera: Cimicidae) usually implicated in human infestations are Cimex lectularius and C. hemipterus. Although rare, humans may become incidental hosts of Cimex species of bats and birds.Adults and all nymphal stages of Cimex spp. need to take blood meals from warm-blooded hosts, which are typically humans for C. lectularius and C. hemipterus, although other mammals and birds can be utilized in the absence of a human host. Female bed bugs lay about five eggs daily throughout their adult lives in a sheltered location (mattress seams, crevices in box springs, spaces under baseboards, etc). Eggs hatch in about 4-12 days into first instar nymphs which must take a blood meal before molting to the next stage. The bugs will undergo five nymphal stages ( , , , , ), each one requiring a blood meal before molting to the next stage, with the fifth stage molting into an adult . Nymphs, although lacking wing buds, resemble smaller versions of the adults. Nymphs and adults take about 5-10 minutes to obtain a full blood meal. The adults may take several blood meals over several weeks, assuming a warm-blooded host is available. Mating occurs off the host and involves a unique form of copulation called 'traumatic insemination' whereby the male penetrates the female’s abdominal wall with his external genitalia and inseminates into her body cavity. Adults live 6-12 months and may survive for long periods of time without feeding.



Probleem: opsporing en registratie 

• malafide bedrijven 
• met entomologen van GGD, A’dam + KAD,  
• Wageningen: folder voor patiënten in de 

maak 
–adviezen 
–uitleg 
 
‘de schaamte voorbij’ 
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Presentator
Presentatienotities
Dit gaat echt een probleem worden zolang men niet open is en aan goed voorlichting en opsporing doet. Niet zozeer een kwestie van hygiëne, zelfs dure hotels hebben er last van. De voedsel- en warenautoriteit (NVA) zou hier ook richtlijnen voor moeten hebben en sancties moeten kunnen opleggen. Zoals ze nu ook al voor keukenhygiëne doen, en zelfs keukens kunnen sluiten!VUmc/GGD/KAD: Jan Buijs, stoom, vriezer, 60 gr wassen, koffer buiten uitpakken



Casus 3 

• 25-jarige man 
• op kamers bij huisbaas met hond 
• hevige jeukende plekjes onderbenen 
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Kattenvlo (Pctenocephalides felis) 

42 



Vlooienbeten 
•geringe omvang lesies 
•lokalisatie lesies 
•gegroepeerd beeld (beet + poelvorming..) 
•spits papuleus, rafelige rand 
•zeer veel soorten.. 
 
circus   dierenmishandeling? 
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https://www.youtube.com/watch?v=hS0mG_AFk64&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=gauReGP_Tps&feature=related


Mensenvlo (Pulex irritans) 
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45 45 Xenopsylla cheopsis (rattenvlo): vector van Yersinia 
  



Casus 4 

• 32-jarige man na 3 maanden reizen, onder 
meer Zuid-Amerika, pijnlijke bult in nek 

• door huisarts met antibiotica (anti-
stafylokokken) behandeld 

• VUmc dermatologie 
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Vliegen: myiasis (lesie) 
•erythemateuze nodulus met serosanguinolent vocht 
 

•niet snijden, maar luchtgat dichtsmeren met vaseline, 
larve kruipt naar buiten  met pincet vatten 
 

•bewaren: 30 sec. in H2O net van de kook af  in 80% 
ethanol 
 

•ook in Nederland maar 
•tropische vliegen agressiever 
•Zuid-Amerika: Dermatobia 
•Afrika: Cordylobia 47 
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Myiasis (‘Henkie’ 
rugligging op agarplaat) 

‘Henkie’, in rugligging 

Vliegenmade Dermatobia hominis 



ademt door posterior spiracle 
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Levenscyclus Dermatobia hominis 
bloedzuigende vector met 15-30 eitjes 

horzel grijpt steekbeest (bv mug) 
in lucht en legt eitjes op buik 

larve ontpopt zich in grond tot vlieg (4 wkn) 

volwassen D. hominis 

eitjes op gastheer via steek 

direct contact gastheer 

larvestadium (5-10 wkn) 
 furunculaire myiasis larve valt op grond 
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http://www.huidziekten.nl/afbeeldingen/dermatobia-hominis-botfly.jpg


Casus 5 

• vriend van co-assistente 
• paar dagen na wandeling in bossen bij Mook 
• rode plek in lies met ‘zwart puntje’ in centrum 
deze foto per telefoon 

 
 
teek 
teek verwijderd 
R/ azitromycine 
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Kenmerken tekenbeten 

• klein aantal lesies 
• lokalisatie lesies 
• grotere omvang dan bij mijten 

 
• In NL harde teken (Ixodes 

ricinus=schapenteek) overbrenger van ziekte 
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Verschil harde en zachte teek 
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Levenscyclus teek 

 ei 
 larve (6 poten) 
 nymfe (8 poten) 
 volwassene (8 poten) 
Bloedmaaltijd zoogdieren: questing (wachten in laag 
struikgewas) obv chemische stimuli, luchtvibraties, 
lichaamstemperatuur 
 
Op huid: chelicerae haken aan huid, mbv ‘cement’ 
vastgekit, via hypostoom (naald) allerlei stoffen 
ingespoten o.m. anticoagulans 
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Teekoverdraagbare ziekten 

• vector voor vele infectieuze organismen: 
– Borrelia burgdorferi  ziekte van Lyme (borreliose) 
– 20-50% NL harde teken geïnfecteerd 

• ziekten: anaplasmose, babesiose, ehrlichiose, 
rickettsiose, tularemie, encefalitis etc 

• natuurkalender 
• aantal teken ↑, besmettings% niet 
• snel verwijderen, <24 u, dan ↓ kans op infectie 

– simpele techniek.. 
– datum noteren 
– let op erythema migrans (>22.000/jaar!) 
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http://www.natuurkalender.nl/
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Teken (teek tijdens volzuigen) 



Teken (volgezogen teek) 

. 

Is dit een harde of een zachte teek? 
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•   

Teek-it-easy tekenset 

Hoe verwijder je een teek? 

Nieuw! 

Presentator
Presentatienotities
Techniek verwijderen teek (what’s in a name (Thecla))Niet eerst verdoven!!
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A=lijf teek 
B=hypostoom (wordt met 
draaibeweging in huid 
gestoken) 
C=voelsprieten (beschermen 
hypostoom) 
1=zachte deel teek 
2=harde deel 

C B 

A 
1 

2 

Presentator
Presentatienotities
De kurketrekker techniek van inbrengen. NIET met een links- of rechtsomdraaiende beweging verwijderen (staat soms nog in gebuiksaanwijzing van tekentang), het is geen yoghurt! Ook niet omdat de teek dan duizelig zou worden en eerder los zou laten….



Campagne RIVM:  

Week van de teek (elk voorjaar) 
• na een dag in het groen, altijd een 

tekencontrole doen! 
• app ‘Tekenbeet’ 
• Nieuwe LCI-richtlijn Lymeziekte 
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http://www.weekvandeteek.nl/
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Lymeziekte


Casus 6 

• 70-jarige man 
• jeukende huiduitslag na aanschaf kippen  
• doosje met “beestjes”  
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Animale scabiës: vogelmijt 

• Dermanyssus gallinae 
• kippen, volièrevogels, duiven 
• voorjaar en vroege zomer: vogels verlaten 

nest 
• klinisch:  als uitgebreide scabiës 

nooit gangetjes 

66 

Presentator
Presentatienotities
Denk aan zolderkamers met verlaten nesten onder dakpannen! Bijten mensen bij gebrek aan gastheerNooit gangetjes: mijt kan zich niet handhaven in humane hoornlaag
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Presentator
Presentatienotities
Papuleus exantheem bij duivenhouder



Animale scabiës: vogelmijt 

• identificatie 
• bron opsporen! 
• eigen vogels behandelen 
• nesten laten ruimen 

 
 
 

• behandeling huid: symptomatisch 
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Dier- of plantmijten  mens 

geringe omvang lesies 
grote aantallen 
op plekken knellende kleding.. 
mijten zelf niet meer te vinden 
graven géén gangetjes 
bestrijding bij/in of vermijden van dieren of 
omgeving 

– vogelmijt of ‘bloedluis’ Dermanyssus gallinae 
– hooi-, oogst-, bier-, zaai- of rode fluweelmijt Neotrombicula autumnalis, 

klachten door oranje larve (0.3 mm) 
– graanmijt 
– kippenmijt 
– huismuismijt 
– etcetc 
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Presentator
Presentatienotities
Hoe ontstaan de lesies door bv N. autumnalis? Door de larven (6 poten) die vanuit schaduwrijk struikgewas op mens of dier terechtkomen. Gnatostoma (pedipalpen en cheliceren) verankert zich met zijn kaken in huid, enzymen die lysis van de huid veroorzaken worden ingespoten en het gelyseerde weefsel wordt opgezogen. (Zuigen dus geen bloed.) Op plekken waar kleding knelt  jeukende huiduitslag en papels, omgeven door erytheem. Oplossing: vegetatie veranderen, event bestrijdingsmiddelen toepassen. Bij een 2de aanraking vaak verergerde klachten. Ziektebeeld heet trombidiose.D. gallinae: via vogels en vogelnesten rond en in het huis, kippenhokken, duivenmelkers. Lichtschuwe mijtenSymptomatisch dmv bv 2% mentholpoeder of schudsel FNA. Eventueel DEET.



Casus 7 

• 24-jarige man 
• sinds 6 weken toenemend jeuk na vakantie 

met vrienden in Benidorm 
• inmiddels vriendin ook jeuk 
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Scabiës 

• Sarcoptes scabiei = mensenschurftmijt 
• huid-huidcontact (min. 15 min.) 
• buiten mens max 24h in leven 

• gangetjes: mijt (F): eieren → larven → nymfen  
• jeuk door allergische reactie huidcomponenten en 

metabolieten sarcopt 
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Presentator
Presentatienotities
Overdracht scabiesmijt door intiem contact (huid-huid)/ knuffelcontact, ws minimaal 15 min nodigBuiten de mens bij optimale omstandigheden (20gr celcius en hoge luchtvochtigheid) max nog 24 h in leven (dus niet via handdoeken)Vrouwtje wordt bevrucht in kort gangetje, mannetje overlijdt daarna. Eieren in nieuw dieper gangetje, na 3-4dgn larven -> 3-4dgn nymfenJeuk < allergische reactie (type IV????) op huidcomponenten en allergene metabolieten van sarcopt



 
 
 
 
 
 
 
 

Predilectieplaatsen 
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Scabiës: kliniek 

73 

Presentator
Presentatienotities
Gangetjes pathognomonisch maar moeilijk te vinden!!



Scabiës: kliniek 
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Diagnose 
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Presentator
Presentatienotities
Gangetjes pathognomonisch maar moeilijk te vinden!!



Casus 5 

• 4-jarig jongetje 
• immuungecomprommitteerd 
• sinds 4 maanden erythemateuze, jeukende 

huiduitslag gelaat 
• verergerd door antimycotica 
• verbeterd door metronidazol 
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Haarfollikelmijt (Demodex folliculorum en 
D. brevis) 

•0.1-0.4 µm klein 
• in haarfollikels, soms talgklieren, gelaat, oogleden 
• iedere volwassene geïnfesteerd 
• saprofyt, zelden probleem 
• soms erytheem, noduli, alopecia, chalazion, blefaritis, 
keratoconjunctivitis, otitis externa, verergering van rosacea (rol 
Bacillus oleronius?) 
• soms ernstiger bij immuunsuppressie 
•levende Demodex 
•Demodex in situ 
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http://www.youtube.com/watch?v=4umTj47ltn4
http://www.youtube.com/watch?v=pZof6KvD88g&feature=related
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Presentator
Presentatienotities
Rather PA, Hassan I. Human Demodex Mite: The Versatile Mite of Dermatological Importance. Indian J Dermatol 2014;59:60-6Human Demodex Mite: The Versatile Mite of Dermatological ImportanceZie http://www.e-ijd.org/article.asp?issn=0019-5154;year=2014;volume=59;issue=1;spage=60;epage=66;aulast=Rather



Demodicosis, lijkt op rosacea 

R/ lokaal permethrine 5% crème of metronidazol 1% 
gel  
R/ metronidazol of ivermectine 200-250 µg/kg per os 
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Presentator
Presentatienotities
Lindaan sinds 2008 verboden
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In huidcoupe 
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Presentator
Presentatienotities
Eerst in de goede laag zoeken (haarfollikels en talgklieren onder het stratum granulosum). Cave helemaal in de diepte te gaan zoeken bij groet arteriën en venen! Talg vaak oranje gekleurd. NB dit is een hele mijt, maat vaak vind je de doorsnede door vier rechthoekige pootjes)



Casus 9 

• 57-jarige vrouw 
• jeuk op scalp na contact met kippen 
• later larven in/uit huid gezicht  
• vindt zwarte “beestjes” in het haar 
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Casus 9: vervolg 

• na consulten dermatologen elders 
 → VUmc 

• “larven uit gelaat, vliegjes/beestjes”  → 
analyse 
o derma:  crustae (KOH); geen mijten 
oMMI: larve (Drosophila melanogaster) 

 
• onderzoek huid: 
o scalp: schilfers 
o gelaat: roodheid en vaatverwijding (rosacea) 
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Presentator
Presentatienotities
NB casus was héél uitgebreid, hier nu niet bespreken, valt buiten bestek van onderwerp. Psychose als bijwerking van medicatie!Foto van ruim in handdoek en washand verpakte resten van vliegjes, pluisjes, pissebed.



Parasietenwaan/zoönosewaan 

• jeuk, pt wijt dit aan “beestjes” op/onder huid 
• in casu mgl. geluxeerd door hyperreactiviteit 

van huid (rosacea) 
• somatische psychose → waanstoornis 
• ≠ parasitofobie! 
• (≠ pseudoparasitisme) 
• vaker bij vrouwen 
• cave medicijn- of drugsgebruik, depressie, 

dementie 
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Presentator
Presentatienotities
NB casus was héél uitgebreid, incl folie a deux en larven uit waterkraan.hier nu niet bespreken, valt buiten bestek van onderwerpPsychose van somatische type, gekarakteriseerd door waanstoornisParasitofobie = angst voor (echte) beestjes, mn dat die op huid komenPseudoparasitisme = een ectoparasiet die bij toeval op iemand terecht komtBij deze pte is het gelukt haar “uit de waan” te praten.



Parasietenwaan/zoönosewaan 
waarom bespreken bij epizoönosen? 

• Patiënt met jeuk en verhaal van “beestjes” 
• Epizoönose uitsluiten!! 
o huidinspectie 
o analyse “inhoud potje”   ALTIJD 

 
• Kennis: welke mijten/teken → jeuk en 

huidafwijkingen 
• Hoe te herkennen onder microscoop? 
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Presentator
Presentatienotities
Anamnese: kan waan vermoeden, maar denk ook aan casus van vogelmijt: kwam ook met een doosje
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ALTIJD serieus bekijken 
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Infestaties door ectoparasieten 

• Adequate reisanamnese, welk seizoen 
• Jeuk en pijn, meestal alleen maar vervelend 
• Reacties op speekselcomponenten variëren 
• Verschillende beetreacties (onderzoek huid) 
• Soms vector voor micro-organismen  

infectie 
• Eventueel specimen aanbieden aan 

laboratorium ter identificatie (hoe 
prepareren?) 
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Presentator
Presentatienotities
Beestje in potje. Als prepareren: overgieten met water dat net van de kook af is, afgieten, droog inleveren of alcohol erop



Allemaal beestjes? 

 Patiënt met (jeukende) huidafwijkingen: 
 

• arts ziet beestjes (event. met loupe) 
• arts ziet géén beestjes: 

–  er zijn nú geen beestjes meer  
–  alleen patiënt ziet beestjes (doosje!) 
–  nooit beestjes geweest 

• ALTIJD KIJKEN: “pootjes tellen”  
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Positieve punten geleedpotigen 
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Madentherapie 

•steriel gekweekte maden, 2mm, ingezet bij 
necrotische wonden (diabetes) 
•in gaasjes (Bio-bags) of los 
•produceren allerlei antibacteriële en 
afweerstimulerende stoffen 
•‘eten’ necrotisch weefsel 
•(cave verdrinken, uitdrogen, weglopen) 
•blijven aantal dagen zitten, daarna verversen 
amputatie voorkomen 
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Eetbare insecten of larven 
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Entomofagie: het 
smaakt naar nootjes 
maar dan met pootjes 
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Indeling Arthropoda (geleedpotigen) 

Duizend- en miljoenpoten 
Insecten 
 kevers 
 vlinders (processierups) 
 vliesvleugeligen (wesp) 
 2vleugeligen (malariamug, vleesvlieg) 
 vlooien (katten- en hondenvlo) 
 zuigende luizen (hoofd- en schaamluis) 
 wantsen (bedwants) 
Spinachtigen (Arachnida) 
 schorpioenen 
 mijten (Acari) en teken 
 spinnen 
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endemisch en van medisch belang 

Hoofdluis 
Schaamluis 
Bedwants 
Huisstofmijt 
Mensenschurftmijt 
Haarfollikelijt 
Vogelmijten 
Harde teek 
Eikenprocessierups 
Bromvliegen 
Mensenvlo 
Katten- of hondenvlo 
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