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Beste imker,

HET INSECTENALLERGIEFONDS
Voor onderzoek naar diagnose en behandeling van insecten(gif)allergie
Prof. dr. Christine Breynaert, Allergie en klinische immunologie UZ Leuven.
Iedereen wordt in zijn leven wel eens gestoken door een bij, wesp of hommel. Meestal zijn de
reacties onschuldig met jeuk en zwelling. Maar soms ontstaat een ernstige allergische reactie die
mogelijk levensbedreigend is met gevaarlijke zwellingen, netelroos, bloeddrukval of zelfs
bewustzijnsverlies. Een allergie aan het gif van bijen, wespen of hommels kan meestal vastgesteld
worden met bloedtesten of huidtesten met het gif. Soms is het echter heel moeilijk om het exacte
insect te identificeren en zijn bijkomende (bloed)testen nodig in het onderzoekslaboratorium om de
behandeling te richten naar het juiste insectengif.
De enige behandeling die ernstige en potentieel levensbedreigende reacties op een volgende steek
kan voorkomen, is immunotherapie. Deze therapie biedt een hoge mate van bescherming en
verbetering van de levenskwaliteit. Patiënten en artsen zijn echter vaak niet op de hoogte van deze
behandeling. Het is evenwel nog onvoldoende bekend welk het optimale immunotherapieschema is
en hoe lang moet behandeld worden om een levenslange bescherming te behouden.
Een onderzoeksfonds vóór, dóór en mét patiënten
Op 10 januari 2019 werd het Insectenallergiefonds officieel ingehuldigd. Dit onderzoeksfonds van de
KU Leuven werd opgericht door prof. dr. Christine Breynaert (UZ Leuven/KU Leuven), gespecialiseerd
in behandelen van patiënten met een insecten(gif)allergie en zelf imker, samen met enkele
patiënten. Het Insectenallergiefonds wil enerzijds onderzoek ondersteunen en bevorderen dat
bijdraagt tot de verbetering van de diagnose en de behandeling van een insecten(gif)allergie en
anderzijds initiatieven ondersteunen en organiseren om de kennis rond preventie, diagnose en
behandeling van een insecten(gif)allergie te bevorderen.
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(Vlnr.: vicerector prof. Chris Van Geet,
mevr. Edith Recko, prof. Christine
Breynaert, em. prof. Anne-Marie
Kochuyt, rector Luc Sels, de h. Kris Van
Gilbergen).

Steun het wetenschappelijk onderzoek
Een allergie voor bijen-, wespen- of hommelgif kan ieder van ons, onze familie, onze kinderen, buren
of vrienden plots treffen. Het feit dat je voorheen nooit allergisch was, biedt immers geen garantie
voor de toekomst. Het Insectenallergiefonds beoogt geld in te zamelen voor verder wetenschappelijk
onderzoek inzake allergieën gelinkt aan o.a. bijen-, wespen- en hommelgif. Wij, imkers, zijn maar al
te vertrouwd met de risico’s van bijensteken. Vandaar deze warme oproep: indien elke imker het
waardebedrag van één potje honing zou storten, dan kan dit levensreddende onderzoek verder
doorstarten. Steun het Fonds door een gift over te maken op het rekeningnummer van de KU Leuven
BE45 7340 1941 7789 - BIC-code: KREDBEBB met de vermelding +++400/0017/15929+++. Voor
stortingen vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.
Meer informatie:
https://www.kuleuven.be/mecenaat/nieuws/insectenallergiefonds-focust-op-immunotherapie
https://www.kuleuven.be/mecenaat/fondsen/geneeskunde/insectenallergiefonds

Noteer alvast met stip in je agenda : op zondagvoormiddag 27 oktober hebben wij het voorrecht
professor Christine Breynaert te mogen ontvangen die over bijen- en insectengifallergie zal
hebben.
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VOORBIJE ACTIVITEITEN
ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MAART 2019
In het eerste gedeelte van de vergadering gaf onze voorzitter een voorstelling van zijn
bedrijfsmethode. Na de pauze werd een overzicht gegeven van het voorbije jaar, de financiële
situatie, het jaarprogramma 2019 en was het woord aan de vergadering.
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GERAARDSBERGEN BIJ-VRIENDELIJK EN KOIV PLANTENDAG
Op 17 maart ging in het Koetshuis van het Abdijpark het evenement Geraardsbergen Bij-Vriendelijk
door en in de namiddag de Plantendag van de KOIV. Hieronder een aantal sfeerbeelden van deze
geslaagde activiteiten.

4

5

100ste LID
Wij prijzen ons gelukkig Caroline Christiaens als 100ste effectief lid van onze vereniging te mogen
verwelkomen.

VARROABESTRIJDING
Op 14 april hadden wij Kris Baert te gast die ons uitlegde hoe we veilig kunnen omgaan met
organische zuren.

WASMOTCOCONS
Oproep tot het inzamelen van de cocons van de grote wasmot.
Tom Gheysens, doctor in de biologie.
Tom Gheysens : "Ik ben onlangs gecontacteerd geweest door iemand van de US om te zien of we de
cocons van de grote wasmot zouden kunnen industrialiseren voor het gebruik in textiel en
biomaterialen. Maar om dit te kunnen bestuderen heb ik enkele van die cocons nodig.
Graag had ik jullie deskundige hulp ingeroepen om deze zomer een aantal (10-30 tal) cocons te
verzamelen van de grote wasmot (G. mellonella, https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_wasmot), die
normaal als een pestsoort zou voorkomen in bijenkasten.
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Historiek:
In 2011, heb ik een methode ontwikkeld om zijdedraad uit verschillende wilde zijdecocons te krijgen.
Deze methode werd getest op een groot aantal niet-commerciële zijdecocons en was heel succesvol.
Dit betekent dus ook dat er een grotere markt kan gecreëerd worden voor verschillende zijdesoorten
wereldwijd. Op deze manier ben ik al veel gecontacteerd geweest door verschillende mensen van over
de hele wereld.
Recent ben ik gecontacteerd geweest door HET United State Department of Agriculture (USDA) dAT
geïnteresseerd is om zijdedraad te extrageren van deze cocons. Deze zijde zou dan gebruikt worden
om textiel en biomaterialen te maken voor medische toepassingen. Maar voor we die kunnen
gebruiken moet er eerst een voorstudie gebeuren van de cocons waarbij verschillende eigenschappen
moeten gemeten worden zoals: de dikte van de draad, de lengte van de draad, de coconstructuur,
mineralen, etc. Daarom dat ik me afvroeg of jullie een aantal cocons kunnen verzamelen. Alvast
bedankt voor de hulp!
Vriendelijke groeten"
De cocons kunnen meegebracht worden tijdens een van onze activiteiten.

INTERNET
DE BIJENREDDERS
Arista Bee Research - Varroa-resistente bijen
Teeltproject van BartJan Fernhout op Hawaï (18:23 min.)
https://aristabeeresearch.org/nl/
https://www.npostart.nl/brandpunt/17-05-2018/KN_1698223
BIJENLEXICON (F)
Voor wie al eens een bijenboek, tijdschrift of website in de taal van Molière raadpleegt, nuttig
verklarend lexicon van aan de imkerij gerelateerde begrippen. Wie kent bv. het onderscheid
tussen een "Butineuse non employée” en een “Éclaireuse” ?
https://urrw.be/index.php/lexique-apicole
IMKERSJARGON WOORDENBOEK NL - BELANGRIJKSTE EUROPESE TALEN
http://members.upc.nl/m.zeilinga/bijenhouden/dictionary/nl_european.html

AZIATISCHE HOORNAAR (Eng. 41: 30)
Documentaire over de bestrijding van de geelpotige a.k.a. “Yellow legged hornet (Vespa
velutina)"https://www.youtube.com/watch?v=_qP7L4CG6so&feature=youtu.be
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DE GEHEIMEN VAN DE HOMMEL
https://youtu.be/_0f4T2j8Gog

BIJENPLANTEN
De webapplicatie ‘bijenplanten’ is gemaakt in het kader van het "Nederland zoemt project" en is
bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die (wilde) bijen wil helpen. Alle planten in deze app zijn
geschikt voor wilde bijen, hommels en/of honingbijen en kunnen gebruikt worden in tuinen. Door te
zorgen dat er zo lang mogelijk planten bloeien in een tuin worden de bijen het best geholpen.
Verschillende filters helpen om de juiste plant voor de juiste plek te vinden. De app is ontwikkeld
door het Ontwikkelcentrum en de lijst planten en een groot deel van de foto’s is afkomstig van Arie
Koster. Kijk op zijn website www.wildebijen.nl voor meer informatie over alle wilde bijen in
Nederland. https://bijenplanten.groenehotspothouten.nl/over-de-app

BOEK
In Een tuin voor bijen en vlinders laat Albert Vliegenthart zien hoe je deze bedreigde diersoorten een
handje kunt helpen. Wat kunnen wij doen voor behoud van de bijen? Dit inspirerende boek laat zien
hoe je heel eenvoudig een steentje kunt
bijdragen aan het herstel van hun leefgebieden.
Met informatie over nuttige dieren, goede
plantcombinaties en eenvoudige maatregelen
om vlinders, bijen en andere insecten naar je
tuin, patio of balkon te lokken. Met dit boek
kan je als de lente is begonnen en de bijen
komen, ze zelf een beetje helpen.
Auteur: Albert Vliegenthart
Uitgever: Kosmos Uitgevers
Nederlands 1e druk Paperback 144 pagina's

JAARPROGRAMMA 2019











3 februari : start cursus koninginnenteelt lessenreeks 3/2, 10/2, 17/2 en 24/2
10 maart: Algemene vergadering en voordracht "Mijn methode" Michel Mignon
17 maart : Geraardsbergen Bij-Vriendelijk en plantendag KOIV.
Gezamenlijke suikeraankoop.
14 april : “Varroabestrijding - veilig omgaan met organische zuren” Kris Baert.
16 mei: "Bereidingen met honing" workshop door herboriste Eveline Temmerman.
1 juni: "Biotechnische varroabestrijding” (succes zonder chemie) Thomas Van Pelt.
Vervolg cursus koninginnenteelt (praktijk) : 10/6, 15/6, 22/6 en 60/6.
12 juni : Praktijkvervolgvoordracht "Varroabestrijding zonder chemie" darrenraam arrestraam - kunstmatige broedstop (Scalvini-kooitje) - tussenaflegger" Hugo Schelfhout.
7 September : uitstap; bezoek aan de bijenstand van Henry Nolf en aan het kasteelpark van
Edingen.
 27 Oktober : "Insectengifallergie" Prof. dr. Christine Breynaert.
 December : waswafels gieten.
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HET BESTUUR
Michel Mignon (voorzitter) 054 / 41 51 95
Frans Vanden Bosch (ondervoorzitter ) 02 / 396 11 03
Kris Delhaye (ondervoorzitter) 0477 / 90 08 35
Ward Bijl (secretaris-penningmeester) 054 / 58 07 95
Arnout Deurinck (materiaalmeester) 0474 / 98 95 24
Koen De Taeye (bestuurslid) 0497 / 45 06 49
Wim Wittebrood (bestuurslid) 0496 / 55 18 23

www.onsdenderbieken.be
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