
 

 

Trombiculosis of herfstmijt bij de hond 

 
De Trombicula autumnalis of herfstmijt wordt ook wel de oogstmijt genoemd. Het is een, 8 

potige, oranje mijtje (speldeknop groot) dat op de bodem leeft. 

 

 
 

Waar komen ze voor? 

Ze komen plaatselijk in Nederland voor. Vooral op kalkhoudende gronden en speciaal in 

weilanden. Sommige dierenartspraktijken zien ze nooit, enkele praktijken zien ze regelmatig. 

De studenten diergeneeskunde die met ons meelopen geven steeds aan dat ze er nog niet 

eerder van gehoord hadden. Er wordt niet echt aandacht aan gegeven tijdens onze 

studie. Echter in andere landen (Engeland, Frankrijk, Noord Amerika) zie je deze mijten 

vaker. Er is zelfs een wikipedia pagina aan deze zogenaamde harvest mite of aoûtat (op zijn 

Frans) gewijd. 

In de buurt van Utrecht zien we deze mijt in de weilanden bij het Theehuis Rhijnauwen, een 

populair uitgaansgebied voor honden langs de Kromme Rijn bij Utrecht. 

 

 
 



 

 

 

 

Wanneer kun je trombiculosis verwachten? 

Rond augustus (de oogstmaand) kun je trombiculosis verwachten. In de nazomer en herfst 

komen de eieren uit die het jaar ervoor gelegd zijn. De uit het ei gekropen, 6-potige, 

parasitaire larven van deze mijt geven namelijk problemen. Ze leven van insecten en 

andere mijten. 

Ze klimmen ook op gras en laaghangende struiken. Zodra er een hond, kat of mens langskomt 

hechten ze zich hierop vast. De larven kleven aan de vacht en zorgen voor irritatie als ze op de 

huid komen. Nadat ze zich gevoed hebben gaan ze over in nymphen, deze ontwikkelen zich 

tot volwassen herfstmijten. 

Deze mijten leven op de grond gedurende de zomer en herfst en leven van plantaardig 

materiaal. Zodra ze eieren gelegd hebben gaan de mijten dood. De totale levenscyclus duurt 

ongeveer 2 maanden. 

 

Symptomen 

De mijten komen op de huid terecht en kunnen heftige jeuk veroorzaken. Als reactie gaat de 

hond eraan krabben, bijten of met de snuit over de grond wrijven. Typisch is de ontstoken 

tussenteenhuid of ontstoken neus. Ook rond de anus en buik kunnen klachten van jeuk 

optreden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bij mensen kan deze oogstmijt ook problemen veroorzaken! 

 

Diagnose 

Het zijn oranje kleurige mijten. Als ze op elkaar zitten kun je die met het blote oog zien. In 

een afkrabsel van de huid zie je de mijten onder de microscoop. 

 

De jeuk houdt aan nadat de larvale mijten al verdwenen zijn! 

Indien de mijten niet meer zichtbaar zijn dan kan informatie over het uitlaatgebied en 

het voorkomen van de mijt in die omgeving tot een waarschijnlijkheidsdiagnose leiden. 

 

Therapie 

Een eenmalige wassing of sprayen met een middel tegen vlooien geeft vaak al verbetering. 

Echter herbesmetting kan weer plaatsvinden. Bij erge ontsteking of jeuk geven we antibiotica 

en een jeuk en ontstekingsremmend middel gedurende een paar dagen. Bij deze hond hebben 

we een kraag tegen het krabben en schuren over de grond omgedaan. 


