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Het verzamelen van bloedmonsters in het kader van de nationale surveillance reeën, is nu in volle 
gang. Vanaf begin januari stromen de blauwe enveloppen met de genomen bloedmonsters 
binnen.  
 
Alle, door de WBE opgegeven contactpersonen hebben eind december post gehad voor het eerste 
deel van de surveillance: de bloedmonstername bij geiten en kalveren. De contactpersoon ontving 
of de pakketjes voor het afnemen van de bloedmonsters, of een brief dat voor het geiten-kalveren 
seizoen van hun WBE geen monstermateriaal werd gevraagd. Dit laatste komt door de 
gehanteerde methodiek om het aantal te nemen bloedmonsters per WBE te bereken. Daarbij is 
gekozen voor dezelfde ad-random methodiek als in 2009/2010, 
waarbij voor een enkele WBE het aantal benodigde monsters in 
de geiten/kalveren periodes op nul uitkwam.  
 
DWHC ontving het eerste bloedmonster reeds op 5 januari. En 
sindsdien komen bijna dagelijks enveloppen binnen. Het beheer-
afschot van geiten en kalveren is nu in volle gang, en DWHC 
hoopt dan ook in de komende weken nog zeer veel blauwe 
enveloppen met bloedmonsters te ontvangen.  
 
In 2016 werd bekend dat op de Sallandse Heuvelrug het FSME/TBE virus voorkomt. Dit virus kon in 
verzamelde teken worden aangetoond, nadat uit onderzoek van reeënbloed, dat in 2009/2010 
was verzameld, afweerstoffen waren aangetroffen. Omdat dit virus, dat door teken wordt 
overgedragen, bij mensen ernstige klachten kan veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking, is het 
belangrijk om te weten of het FSME/TBE virus intussen ook in andere gebieden van Nederland 
voorkomt.  
Vandaar dat is besloten het onderzoek te herhalen. Hierbij is de 
inzet van de jager onontbeerlijk. Met het insturen van de 
bloedmonsters werkt de jager mee aan dit belangrijke onderzoek. 
Om gedegen inzicht te krijgen in het verspreidingsgebied van het 
FSME/TBE virus in Nederland, is het essentieel dat de uitgezette 
monsters ook daadwerkelijk worden genomen en ingestuurd. 
Vandaar dat een groot beroep wordt gedaan op de jagers om de 
nog resterende bloedmonsters af te nemen en in te sturen.  
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Persoonlijk terugkoppeling inzender 
Graag vernemen wij van de inzenders of de instructie duidelijk 
was en hoe het in de praktijk verlopen is, en waar de jager zoal 
tegen aan loopt. Daarom neemt Nine Bakker met iedere inzender 
persoonlijk (per mail of per telefoon) contact op met de jager over 
zijn ervaringen, en om meteen de kwaliteit van het ontvangen 
bloedmonster door te geven. Op deze manier wordt duidelijk of 
de instructie voor eventueel moet worden aangepast voor het 
tweede deel, het bokkenseizoen. Daarnaast worden een paar 
aanvullende vragen gesteld om te proberen te achterhalen 
waardoor verschil in kwaliteit van het ontvangen bloed ontstaat. 
 
 
Wij rekenen op uw inzet en enthousiasme om in de nog resterende periode van het geiten-
kalveren seizoen de vaart er volop in te houden, bloedmonsters te nemen en op te sturen. Zonder 
uw medewerking, zou dit belangrijke onderzoek niet mogelijk zijn. Wij zijn u dan ook zeer 
dankbaar voor uw inzet.  
 
Informatie over het project en de instructie voor het nemen van het bloedmonster, zijn te vinden 
op: https://www.dwhc.nl/reeenproject-2016-2017/ 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Nine Bakker. Vanwege het werk in het laboratorium, 
kan dit het beste per e-mail: t.r.bakker@uu.nl 
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