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1. Inleiding 
Het is zomer. 
Je slaapkamerraam staat open. 
Gezoem rond je hoofd. 
Een irritant geluid. 
Je kunt er niet van slapen. 
De volgende ochtend zit je onder de bulten. 
Een mug heeft je te pakken gehad. 
 
Dit boek gaat over steekmuggen. 
Er zijn wel 3500 soorten muggen. 
Veel soorten steken niet. 
Sommige steekmuggen zijn ongevaarlijk, zoals de mug-
gen in Nederland. 
In dit boek lees je meer over: 
 De levensloop van de steekmug. 
 De bouw van de steekmug. 
 Waarom alleen de vrouwelijke steekmuggen bloed 

nodig hebben. 
 Ziektes, die sommige steekmuggen over kunnen 

brengen. 
 De bestrijding van muggen. 

vliegverbod 



2. Van ei  tot mug 
Mannetje en vrouwtje 
Een mannetjesmug (1) is iets kleiner dan een 
vrouwtjesmug (2).  
Mannetjes leven ongeveer één week en vrouw-
tjes ongeveer twee weken. 
De vrouwtjesmug wordt maar één keer in haar 
korte leven bevrucht door het mannetje (3). 
De mannetjes leven van nectar en andere sap-
pen, waar suiker in zit. 
De vrouwtjes hebben als voedsel bloed nodig. 
Dat is het bloed van een dier of  een mens (4). 

Na haar bloedmaaltijd rust het 
vrouwtje uit. Door het bloed kun-
nen de eitjes zich in haar lijf  ont-
wikkelen. 
Daarna legt ze haar eitjes. 
Bij een volgende bloedmaaltijd 
zullen zich pas weer nieuwe ei-
tjes gaan ontwikkelen. 
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De eitjes 
De eitjes worden in stilstaand water 
gelegd (1). Het zijn er honderden.  
In dat water speelt zich het hele leven 
van de mug af, voordat de mug vol-
wassen zal worden. Je kunt dat goed 
zien in de levensloop van de mug 
hieronder. 
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Larven 
Uit de eitjes (2) kruipen larven (3).  
Deze larven lijken in de verste verte niet op 
een volwassen mug. 
De larven voeden 
zich met algen en 
bacteriën in het wa-
ter. Ze komen af  en 
toe naar de opper-
vlakte om adem te 
halen. 
In het water groeit 
de larve langzaam 
verder. 
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Verpoppen 
Als de larve volgroeid is, gaat deze zich 
verpoppen. De larve verandert daarbij in  
de vorm van een komma (4) (zie ook blz. 5). 
De pop kan zwemmen. Dat zwemmen lijkt 
meer op duikelen in het water. 
De pop eet niet, maar moet wel naar bo-
ven om adem te halen. 
Na een paar dagen nestelt de pop zich aan 
de onderkant van het wateroppervlak . 4 

De mug 
Nu is het tijd voor de geboorte van de 
mug. De mug worstelt zich uit de pop 
(5) en vliegt uit voor een leven op land. 
Een vrouwtje zal alleen terugkeren 
naar water om eitjes te leggen. 
Het proces van eitje tot mug kan erg 
verschillen per soort.  
Gemiddeld duurt de hele ontwikkeling 
van ei tot mug zo’n 40 dagen. 
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3. De bouw van een mug (de kop) 

De antennes van de mug 
zijn eigenlijk de neus. 
De mug ruikt vooral 
onze adem, maar ook veel andere  
lichaamsgeuren.  
De mug voelt ook onze warmte en 
weet een mens feilloos op te sporen. 

De kop heeft facetogen, die  uit kleine 
lenzen bestaan. De mug ziet alleen 
beweging en vormen. De ogen zijn 
daarom niet het belangrijkste zintuig. 

Het monddeel is een 
lange, scherpe mond.  
Aan de buitenkant zit 
een soort lip (1).  
Die lip kan teruggetrok-
ken worden.  
Zo komt een deel te- 
voorschijn, dat op een 
naald (2)  lijkt. Met dit 
deel zuigt de mug het 
bloed op.  
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De bouw van een mug (2) 

De vleugels van de mug zijn om te vliegen. 
Tijdens het vliegen maken ze een hoog, zoe-
mend geluid. Zo herkennen mannetjes en vrouw-
tjes elkaar in het donker. 

Het achterlijf is het 
deel waar de maag van 
de mug zich bevindt. 
In dit deel slaat het 
vrouwtje het opgezo-
gen bloed op. 

 

 

 

Het borststuk (2) is het deel van de 
mug waar de vleugels aan vastzitten. 
Het maakt de mug tot een insect met 
de andere delen: kop (1), achterlijf (3) 
en 6 poten. 
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4. Op zoek naar bloed 
Reuk en warmte 
Je het al gelezen, dat het vrouwtje vooral 
op geur afgaat bij haar zoektocht naar 
bloed. 
Uitgeademde lucht en lichaamsgeuren, 
zoals zweet trekken de mug aan.  
Maar ook voelt de mug op een afstand de 
lichaamswarmte van een slachtoffer. 

Ten aanval 
De mug zoekt een goede plek om te steken (1).  
Daarna spuit de mug een anti-stollingsmiddel 
diep in de huid. Het is een soort speeksel.  
Door dit middel blijft het bloed vloeibaar. Zo kan 
de mug het bloed sneller opzuigen. 
Hij zuigt het anti-stollingsmiddel mee met het 
bloed. Als een mug tijdens zijn maaltijd gestoord 
wordt, blijft er vaak nog van dit middel achter. 
Hoe meer anti-stollingsmiddel achterblijft des te 
groter de muggenbult (2) en des te erger de jeuk 
zal zijn. 
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5. Ziek 
Muggen in Nederland 
Alle muggen, die in Nederlandse slaapkamers 
rondzoemen zijn lastig, maar niet gevaarlijk. 
In bepaalde delen van de wereld komen mug-
gen voor, die mensen ziek kunnen maken.  
Soms kan zo’n ziekte zelfs een dodelijke afloop 
hebben. 
 

Malaria 
Malaria of  moeraskoorts is een ziekte, die 
overgebracht wordt door een ééncellige 
parasiet. Deze parasiet kan in de malaria-
mug (1) wonen. Zo’n mug, die ’s nachts 
steekt, brengt de parasiet over op mensen. 
Het slachtoffer krijgt hoge koorts en koude 
rillingen. Koortsaanvallen komen terug.  
Als een malariapatiënt niet behandeld 
wordt,  kan de ziekte een dodelijke afloop 
hebben. In veel van deze malariagebieden 
(2) worden patiënten vaak niet behandeld. 
Op de volgende bladzijde zie je, wat er 
precies met de parasiet in het lichaam van 
een malariapatiënt gebeurt. 
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Malariagebied 

1 



 

Een vrouwtjesmug draagt de 
malariaparasiet bij zich. De mug 
steekt een mens en brengt zo 
de parasiet over op de mens. 

Malariaparasieten 

De parasiet reist via het bloed 
naar de lever. Daar worden de 
levercellen besmet.  
In de lever vermenigvuldigen de 
parasieten zich. 

De parasieten barsten uit de lever-
cellen en gaan nu de rode bloedcellen 
binnen. Daar vermenigvuldigen ze 
zich. De bloedcellen barsten open.  
Dit veroorzaakt hoge koortsaanvallen. 

Besmette levercellen 

Besmette bloedcellen 

Een nieuwe mug be-
zoekt deze besmette 
mens. Deze mug 

raakt nu ook besmet met de 
parasiet. Deze mug besmet later 
weer een nieuw slachtoffer. 
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Knokkelkoorts 
Knokkelkoorts of  dengue (zeg: deng-
gie) wordt overgebracht door twee soor-
ten muggen: de denguemug (gele-
koortsmug) (1) en de tijgermug (2). 
Deze muggen kunnen het denguevirus 
bij zich dragen. Een beet kan knokkel-
koorts veroorzaken. 
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Patiënten met knokkelkoorts krijgen 
hevige hoofdpijn, hoge koorts, pijnlijke 
gewrichten en spieren. Soms is er ook 
een huiduitslag, die een beetje op de 
mazelen lijkt. 
Het virus zorgt, dat in het bloed minder 
bloedplaatjes aangemaakt worden. 
In ernstige gevallen wordt de bloed-
druk veel te laag en krijgt de patiënt 
inwendige bloedingen. 
De ziekte kan een dodelijke afloop heb-
ben. Er bestaan geen medicijnen tegen 
knokkelkoorts. Een patiënt herstelt 
vooral door rust. 

Knokkelkoortsgebieden 



6. Bestrijding van muggen en ziektes 
 
Het voorkomen van een muggenbeet, die 
een ziekte kan veroorzaken, kan bereikt 
worden: 
 door beschermende (lichte) kleding te 

dragen, die de huid zoveel mogelijk be-
dekt. 

 door onbedekte lichaamsdelen in te 
smeren met een anti-muggenmiddel. 

 door te slapen onder een muskieten-
net  of  klamboe (1) of  in een mugvrije 
slaapkamer. 

 door het droogleggen van gebieden 
met veel stilstaand water. 

 door het uitzetten van vissen (2) in 
stilstaand water. Deze vissen eten de 
muggenlarven op. 

 door het geven van medicijnen aan 
mensen, die naar een malariagebied 
gaan reizen. Zo’n medicijn voorkomt 
malaria. 
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7. Muggenweetjes 
 
Malariafeiten 
Ongeveer 3,3 miljard mensen lopen een 
risico om malaria te krijgen. Dat is bijna 
de helft van de wereldbevolking. 
In 2010 waren er naar schatting 219 mil-
joen mensen besmet met malaria. Van die 
mensen stierven er 660.000. 
Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 
Dat maakt de malariamug tot het meest 
dodelijke dier op aarde. 

Soorten 
Er bestaan ongeveer 3500 verschillende muggen-
soorten. 
Veel soorten steken niet. Andere wel.  
De ene soort steekt mensen ‘s nachts tijdens hun 
slaap. De andere soort juist overdag tijdens een 
boswandeling.  
Er is maar een klein deel van de soorten, dat ziek-
tes kan overdragen. 
 



Dieren 
Er zijn ook muggensoorten, die het bloed van 
dieren opzuigen. Sommige van die soorten kie-
zen vogels uit, weer andere muggen amfibieën. 
Ook huisdieren zoals de kat en de hond kunnen 
gestoken worden. 
In warmere streken kunnen katten en honden 
door een muggensteek hartworm krijgen. 
Zonder behandeling is dat een dodelijke ziekte. 
 

Dol op muggen? 
Word je graag gestoken door een mug. 
Hier wat tips: 
 Draag lang dezelfde sokken. Muggen 

zijn dol op zweetsokken. 
 Draag donkere kleren. Muggen zoeken 

een donkere ondergrond uit. Zo vallen 
ze minder op. 

 Parfum en andere geurmiddeltjes trek-
ken muggen aan. Vooral de middeltjes 
met sterke bloemengeuren. 

 Douche niet te vaak. Muggen zijn dol op 
zweetlucht. 



8. Filmpjes 

Het klokhuis: Steekmuggen 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-steekmuggen/

Het klokhuis: Malaria 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-malaria/#q=malaria  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-steekmuggen/#q=steekmuggen
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-steekmuggen/#q=steekmuggen
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-malaria/#q=malaria
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-malaria/#q=malaria






Bronnen en foto’s 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mosquito 
http://science.howstuffworks.com/zoology/insects-arachnids/mosquito.htm 
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