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inleiding

Latrodectus-soorten worden soms versleept vanuit 
hun natuurlijke areaal naar nieuwe gebieden.  
Het zijn spinnen met een krachtig gif die een 
gezond heidsrisico voor de mens meebrengen.  
In Neder land komen van nature geen Latrodectus-
soorten voor. Voor het genus Latrodectus wordt 
wel de Nederlandse naam ‘weduwe’ gebruikt, 
omdat de vrouwtjes soms de mannetjes opeten. 
Dit komt overigens bij meer spinnen voor en bij 
Latrodectus niet opvallend vaak. Wereldwijd zijn 
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(araneae: theridiidae)
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Alle spinnen hebben gif in hun kaken om hun prooien te doden. Verreweg de  
meeste soorten kunnen de menselijke huid niet doorboren met hun kaken en zijn dus 
volkomen ongevaarlijk. Kogelspinnen uit het genus Latrodectus, oftewel weduwen, 
vormen een uitzondering. Deze exotische spinnen worden af en toe geïmporteerd in 
Nederland. In 2013 is het aantal vondsten van geïmporteerde Latrodectus-spinnen op 
een rij gezet in een risicobeoordeling, met als resultaat een lijst van tien records met 
bewijsmateriaal. Hier kunnen nu vier records aan toegevoegd worden. Hieronder 
bevindt zich een vondst van de bruine weduwe L. geometricus, die recent voor het eerst 
in ons land werd vastgesteld, en een eerste geval van uitgekomen eitjes van een 
Latrodectus in ons land, van de roodrugspin L. hasselti.

momenteel 31 soorten beschreven (World Spider 
Catalog 2016). De bekendste zijn de Noord-
Amerikaanse soorten L. mactans (Fabricius, 1775) 
en L. hesperus Chamberlin & Ivie, 1935, die 
‘zwarte weduwen’ (fig. 1) worden genoemd en 
geregeld verschijnen in de media. 

Ook in ons land komen deze spinnen soms te-
recht. Ze arriveren dan met goederen uit warmere 
streken. Mogelijk wordt het aantal introducties 
onderschat. Latrodectus wordt waar schijnlijk vaak 

Figuur 1. Een oostelijke zwarte 
weduwe, Latrodectus mactans. 
Foto Chuck Evans (Wikipedia  
cc by 2.5).
Figure 1. A southern black widow, 
Latrodectus mactans. Photo Chuck 
Evans (Wikipedia cc by 2.5).



 18 nederlandse aunistise ededelinen 47 ‒ 16

niet gemeld, maar bij een vondst simpelweg (door 
bestrijders) verwijderd of dood gemaakt. Ook als 
geïmporteerde of meegelifte spinnen wel gemeld 
worden, worden deze individuen vaak niet of 
onvolledig geregistreerd (bijv. met een foto of in 
een collectie onder gebracht), waardoor er geen 
zekere determinatie mogelijk is. Bij anekdotische 
meldingen is het altijd de vraag of er echt een 
Latrodectus-soort is aangetroffen. Het merendeel 
van de meldingen van ‘zwarte weduwen’ die 
binnen komen bij eis Kennis centrum Insecten, 
Naturalis Biodiversity Center, Kennis- en Advies-
centrum Dierplagen en spinnenkenners betreft in 
werkelijkheid Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838) 
(Noordijk et al. 2013a). Dit is een grote donker-
bruine kogelspin, die in Nederland al tientallen 
jaren voorkomt in kassen en gebouwen en nu aan 
een opvallende opmars bezig is en veel in huizen 
voorkomt (onder meer eigen waar nemingen 
auteur). De soort bijt incidenteel ook mensen met 
gelijkende me dische gevolgen, zij het minder 
heftig, als bij een Latrodectus-beet (Graudins et al. 
2002, Isbister & Gray 2003a). In Nederland zijn 
voor zover bekend echter nog nooit mensen 
gebeten door S. grossa.

In 2013 is een risicobeoordeling uitgevoerd voor 
Latrodectus in ons land (Noordijk et al. 2013b). 

Hierin konden tien gevallen van een Latrodectus-
import met bewijsmateriaal voor ons land worden 
verzameld. Het betrof gegevens uit de periode 
1994-2012. In dit artikel worden vier records aan 
deze lijst toegevoegd. Deze waarnemingen zijn 
van belang, omdat het onder andere een soort 
betreft die nog niet gemeld was uit Nederland en 
gaat om het eerste geval van uitgekomen eieren  
in ons land.

vondsten in nederland

Veel Latrodectus-soorten komen voor in natuur lijke 
gebieden, zoals (half-)woestijnen, dwerg struik-
vegetatie, tropische regenwouden of pampa’s; de 
kans op versleping door de mens is dan nihil. Dit 
risico speelt wel bij vier cultuurvolgende soorten. 
Hiervan komen er twee voor in Noord-Amerika: 
de oostelijke zwarte weduwe L. mactans en de 
westelijke zwarte weduwe L. hesperus. In Australië 
is er één synantrope soort: de roodrug spin L. 
hasselti Thorell, 1870. En de laatste cultuur volger is 
de in de subtropen wijd verspreide (vrij wel 
kosmopolitische) bruine weduwe L. geometricus 
C.L. Koch, 1841, die waar schijnlijk zijn oorsprong 
in Afrika heeft. Omdat veel kogel spinnen lang 
zonder eten kunnen (bijv. Kaston 1970) kunnen ze 
gemakkelijk een lange reis overleven. 

Figuur 2-3. Juveniel vrouwtje van de bruine weduwe, Latrodectus geometricus, verzameld aan boord van dal Stellen-
bosch in de Waalhaven (Rotterdam Haven) op 9.x.2013, 2. levend exemplaar, 3. zelfde exemplaar op alcohol.  
Foto’s Kees Moeliker.
Figure 2-3. Juvenile female of a brown widow, Latrodectus geometricus, collected on board of dal Stellenbosch in the 
Waalhaven (Rotterdam Harbour) on 9.x.2013, 2. living specimen, 3. the same specimen on alcohol. Photos Kees 
Moeliker.
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Latrodectus hasselti, roodrugspin

Drie vrouwtjes werden op 25 augustus 2014 
aangetroffen in een bootcontainer met torpedo-
onderdelen op marinekazerne Willemsoord  
(fig. 4-5, leg. Stefan Rekkers, Koninklijke Marine) 
en bij eis Kenniscentrum Insecten gemeld. De 
torpedo-onderdelen hadden vier en een half jaar 
opgeslagen gelegen in Australië (Garden Island, 
Perth). De onderdelen hebben waarschijnlijk drie 
tot vier weken in de container gezeten voor het 
transport naar Nederland. Eén van de vrouwtjes 
bleek in het web ook een eicocon te hebben 
gemaakt met honderden eieren er in. In en bij de 
cocon bleken ook enkele tientallen net uitgekomen 
juveniele spinnen te lopen, het eerste geval van 
uitgekomen eitjes van een Latrodectus-soort in ons 
land. Bij het verzamelen zijn twee vrouwtjes 
doodgemaakt door het derde vrouwtje, waardoor 
ze niet compleet meer zijn. Het materiaal is 
opgenomen in de collectie van Naturalis 
Biodiversity Center. De container is na het 
verwijderen van de roodrugspinnen nog tweemaal 
behandeld met verdelgingsmiddel.

Een vrouwtje van de roodrugspin werd op  
3 december 2014 in Veenendaal op de foto gezet 
door een plaagdier beheersbedrijf (fig. 6). De spin 

De door Noordijk et al. (2013b) genoemde 
imports met bewijsmateriaal uit Nederland 
betreft twee maal L. hesperus, eenmaal L. hasselti 
en zeven maal L. hesperus óf L. mactans.  
De twee laatste soorten kunnen op basis van 
een foto of web- of cocon- en lichaamsresten 
niet van elkaar onder scheiden worden. 
Latrodectus mactans is dus nog niet met zeker-
heid uit ons land bekend (zie Van Helsdingen 
2006, 2016). In tabel 1 staan alle Nederlandse 
Latrodectus-vondsten, inclusief de hieronder 
genoemde vier nieuwe.

Latrodectus geometricus, bruine weduwe

Een onbekend aantal exemplaren van deze soort 
is meegekomen met een transport van citrus-
vruchten uit Zuid-Afrika op de boot ‘dal 
Stellenbosch’. De spinnen werden aangetroffen 
toen de boot op 9 oktober 2013 wilde afmeren in 
de Waalhaven (Rotterdam Haven). Door inspec-
teurs en bestrijdingsdiensten zijn de spinnen 
verwijderd. Eén juveniel vrouwtje is opgenomen 
in de collectie van het Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam (catalogusnummer 9939-06281, fig. 
2-3) (Decae & Moeliker 2013).

Figuur 4. De torpedo-onderdelen 
op marinekazerne Willemsoord in 
Den Helder waarmee drie roodrug-
spinnen Latrodectus hasselti naar 
Nederland zijn vervoerd.  
Foto Stefan Rekkers.
Figure 4. The torpedo components 
on marine barracks Willemsoord 
in Den Helder with which three 
redback spiders Latrodectus hasselti 
were transported to the 
Netherlands. Foto Stefan Rekkers.
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Stadia Datum Plaats Goederen Leg.  Collectie of foto

L. geometricus     
1 (subadult) ♀ (+ vele  9.x.2013 Rotterdam citrusvruchten rs col. nmr

individuen bestreden)  Haven (zh) 

L. hasselti     
1 (subadult) ♀ ? ? oldtimer tractor  foto 

2 ♀, honderden net  25.viii.2014 Den Helder (nh) torpedo-onderdelen km col. Naturalis
uitgekomen juvenielen    

1 (subadult) ♀ 3.xii.2014 Veenendaal (ut) electronica-onderdelen kad foto 

L. hesperus     
1 subadult ♀ 10.vi.1994 Den Haag (zh) (oldtimer) auto  kad col. kad

1 ♀, 3 subadult ♀,  13.xi.2007 Ridderkerk (zh) ? db col. Koomen
1 subadult ♂, 1 juveniel 

1 subadult ♀ 22.i.2016 Elst (ge) ? kad col. Naturalis

L. hesperus / mactans     
1 (subadult) ♀ i.1999 Aalsmeer (nh) varens rs foto 

1 (subadult) ♀ 2006 Damwoude (fr) (oldtimer) auto  eis 

1 (subadult) ♀ 2007 Montfoort (ut) (oldtimer) auto   foto 

1 (subadult) ♀ iv.2007 Glanerbrug (ov) ?  foto 

1 (subadult) ♀ 17.iii.2008 Assen (dr) (oldtimer) auto’s   foto 

oude webrestanten 2009 Waddinxveen (zh) (oldtimer) auto eis 

en eicocons   

minstens 1 30.viii.2012 Moerdijk (nb) machine-onderdelen  foto
(subadult) ♀	 	 	

Tabel 1. Bevestigde Latrodectus-vondsten in Nederland. 
Table 1. Confirmed records of Latrodectus spiders in the Netherlands, including life-stage, date, location, goods, 
the collector, and the type of proof.
Afkortingen/Abbreviations: rs = Reptielenzoo Serpo, nmr = Natuurhistorisch Museum Rotterdam,  
km = Koninklijke Marine, Naturalis = Naturalis Biodiversity Center, kad = Kennis- en Adviescentrum  
Dier plagen, db = Diergaarde Blijdorp, eis = eis Kenniscentrum Insecten.



 noordijk ‒ nieuwe vondsten van weduwen latrodectus in nederland  21

was gevonden op een elektronicabedrijf in een 
container die uit Australië afkomstig was. De foto 
werd naar het Kennis- en Adviescentrum 
Dierplagen gestuurd, die de foto doorstuurde 
naar eis Kenniscentrum Insecten. Het type 
goederen is door het plaag dier beheersbedrijf niet 
bekend gemaakt, omdat het om vertrouwelijke 
klantgegevens gaat. In de container is later een 
monster genomen van de spinnen, waarbij de 
roodrugspin niet is verzameld (mogelijk omdat 
die al gedetermineerd was van foto), maar enkele 
andere soorten wel.

Latrodectus hesperus,  
westelijke zwarte weduwe

Een juveniel vrouwtje werd op 22 januari 2016 
aangetroffen op een bedrijf in Elst (Gelderland) 
dat goederen importeert uit de Verenigde Staten. 
Het exemplaar is verzameld door Mike Brooks 
van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen en 
aan eis overhandigd. De spin is door Theodoor 
Heijerman tot adult opgekweekt en gefotogra-
feerd (fig. 7-8) en door de auteur van dit stuk 
gedetermineerd. Het dier is opgenomen in de 
collectie van Naturalis Biodiversity Center. 

Overigens werd op hetzelfde bedrijf ook een 
levend exemplaar van de Noord-Amerikaanse 
springspin Phidippus audax (Hentz, 1845) 
aangetroffen (Noordijk et al. 2016). 

importroutes

Zes van de veertien nu bekende imports zijn 
gerelateerd aan handel in (oldtimer) voertuigen 
(Noordijk et al. 2013b, tabel 1). Deze route is een 
internationaal bekend fenomeen (arabel 2010, 
Biosecurity New Zealand 2007, Jäger 2009, 
Kobelt & Nentwig 2008, Rein 2005, Vink et al. 
2011). Daarnaast kwam vervoer met levende 
kamerplanten, zuidvruchten en materiaal voor 
olieboorinstallaties, elektrische apparaten en 
torpedo’s een keer voor. In drie gevallen was  
de wijze van import niet te achterhalen. 
Waarschijnlijk zijn alle spinnen met de boot in 
ons land terecht gekomen. De Nederlandse 
importroutes sluiten aan bij die in het buitenland 
(Biosecurity New Zealand 2007, Reed & 
Newland 2002, Vink et al. 2011).

De ingevoerde soorten zijn cultuurvolgers en 
leven niet zelden in of om gebouwen, zoals 
schuren en loodsen. Het is dan ook niet verwon-

Figuur 5. Eén van de exemplaren van de 
roodrugspin Latrodectus hasselti uit  
Den Helder, verzameld op 25.viii.2014.  
Foto Theodoor Heijerman.
Figure 5. One of the redback spiders 
Latrodectus hasselti from Den Helder, 
collected on 25.viii.2014. Photo Theodoor 
Heijerman.

Figuur 6. De roodrugspin Latrodectus hasselti 
die op 3 december 2014 werd gevonden in 
een container uit Australië. Foto via het 
Kennis en Adviescentrum Dierplagen.
Figure 6. The redback spider Latrodectus 
hasselti that was found in the Netherlands  
on December 3, 2014 in a container from 
Australia. Photo via Kennis en Advies-
centrum Dierplagen.
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mogelijke medische gevolgen

Latrodectus-soorten hebben een krachtig gif en 
kaken die sterk genoeg zijn om de menselijke 
huid mee te doorboren. Bij beten betreft het 
altijd vrouwtjes; zij zijn groot (en hebben dus 
langere en stevigere gifklauwen) en leven langer 
(Isbister & Fan 2011). Volwassen vrouwtjes 
verlaten de webben echter niet, dus de kans op 
contact met mensen is klein. Pas als ze klem 
komen te zitten doordat iemand ze per ongeluk 
vastgrijpt of erop gaat zitten, zullen ze bijten.  
Dit komt in Australië en de VS vele malen per 
jaar voor omdat Latrodectus hier dicht bij de mens 
leeft. In Nederland is nog nooit een Latrodectus-
beet bevestigd. Overigens worden in Zuid-Europa 
soms ook mensen gebeten door de daar inheemse 
L. tredecimguttatus (Rossi, 1790), met ziekenhuis-
bezoek tot gevolg (De Haro et al. 1994, Dželalija 
& Medić 2003). 

Latrodectus-gif bevat onder andere het neurotoxine 
a-latrotoxin dat bij gewervelden een afgifte van 
neurotransmitters ontketent (Rohou et al. 2007). 
Het gif en de gevolgen voor de mens zijn voor 
alle Latrodectus-soorten waarschijnlijk gelijk en de 
set aan symptomen worden samengevat met de 
term latrodectisme. Een beet kan zonder symp-
tomen verlopen, maar zorgt in de meeste gevallen 
voor zweten en veel pijn die naar de borst en rug 
kan trekken. Daarnaast kunnen er ook allerlei 
andere ziekteverschijnselen optreden zoals 
krampen, misselijkheid en spugen, diarree, 
hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, verhoogde 
hartslag, verstoring van de reflexen en hangende 
oogleden (Bonnet 1999, Isbister & Gray 2003b, 
Maretić 1983, Sutherland & Trinca 1978). 
Gezondheidsklachten treden vaak op gelijk na de 
beet en kunnen één tot drie dagen aanhouden, 
incidenteel tot enkele weken. Slechts zelden 
ontstaan langdurige of chronische klachten en die 
zijn dan vaak te herleiden tot een bestaande 
neuro logische aandoening van de patiënt 
(Gonzales 2001). De mate van medische klachten 
is afhankelijk van de grootte van de spin, de 
diepte en locatie van de beet, de hoeveelheid gif 
die wordt ingebracht en de grootte en gezondheid 

derlijk dat ze in goederen kunnen kruipen. 
Vanzelfsprekend neemt de kans op de aanwezig-
heid van de spin toe, naarmate de goederen langer 
op een bepaalde plek staan waar de spinnen 
voorkomen. Geconcludeerd kan worden dat er 
een continu introductierisico van Latrodectus in 
Nederland is. Het aantal gemelde en controleer-
bare imports is waarschijnlijk echter slechts een 
deel van het werkelijke aantal geïmporteerde 
dieren, waardoor de hoogte van het risico niet 
goed vastgesteld kan worden.

Figuur 7-8. Het in Elst (Gelderland) gevonden vrouwtje 
van de westelijke zwarte weduwe Latrodectus hesperus 
verzameld op 25.i.2016. 7. juveniel. 8. volwassen.  
Foto’s Theodoor Heijerman.
Figure 7-8. Female of the southern black widow 
Latrodectus hesperus collected on 25.i.2016 in Elst 
(province of Gelderland). 7. juvenile stage. 8. adult 
stage. Photos Theodoor Heijerman.
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Figuur 9-12. Vindplaatsen van Latrodectus in Nederland. 9. L. geometricus. 10. L. hasselti. 11. L. hesperus.  
12. L. hesperus of mactans.
Figure 9-12. Collection localities of Latrodectus in the Netherlands. 9. L. geometricus. 10. L. hasselti. 11. L. hesperus.  
12. L. hesperus or mactans.
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en gevoeligheid van het slachtoffer. Voor 
kinderen, ouderen en zieke mensen is een beet 
het gevaarlijkst, maar gevallen waarbij de patiënt 
sterft zijn zeldzaam (Gonzalez 2001). Vroeger 
werden wel sterfgevallen gemeld na een beet 
(Bettini 1964, Miller 1992), maar het is lastig om 
deze historische sterftegevallen goed in te schatten 
en de gegeven getallen zijn mogelijk een over-
schatting (Jelinek 1997). Sinds de introductie van 
een antiserum worden uit Australië geen sterf-
gevallen meer gemeld na beten door L. hasselti 
(Sutherland & Trinca 1978, Wiener 2003), en in 
de VS ook vrijwel niet meer (Forrester & Stanley 
2003, Jelinek 1997). Het Nationaal Serum Depot 
(in Bilthoven) heeft antiserum beschikbaar. Het 
toedienen van een antiserum wordt soms gedaan 
om de pijn te bestrijden, hoewel er momenteel 
discussie is over de effectiviteit en het risico op 
een ernstige anafylactische reactie (Isbister & Fan 
2011, Jelinek 1997, Murphy et al. 2001). 

conclusie

Met enige regelmaat worden in Nederland 
Latrodectus-spinnen geïmporteerd. De lijst van 
gedocumenteerde records staat nu op veertien 
imports van drie bevestigde soorten (met een 
kans op een vierde soort), waarbij eenmaal 
honderden eieren zijn uitgekomen en de juve-
nielen op tijd zijn verwijderd. De vind plaatsen 
zijn aangegeven op de kaarten in figuur 9-12.  
De gedocumenteerde waarnemingen vormen 
ongetwijfeld slechts een deel van het aantal 
daadwerkelijke gevallen. 

Met name personen die in aanraking komen met 
materiaal of goederen die langere tijd buiten 
hebben gestaan in Australië en Noord-Amerika  
en naar ons land vervoerd worden kunnen met  
L. hespericus, L. hasselti en eventueel L. mactans te 
maken krijgen. Imports van L. geometricus zijn 
minder goed te voorspellen. Deze soort komt op 
veel plekken voor en kan dus ook via allerlei 
aanvoerroutes ons land bereiken. De belangrijkste 
risicolocaties zijn plekken waar scheepvaart-
containers open worden gemaakt en gebouwen 

van oldtimerhandelaars. Met een toenemende 
handel zal ook het aantal geïmporteerde spinnen 
toenemen (Kobelt & Nentwig 2008).

Momenteel lijkt geen Latrodectus-soort zich in 
Nederland in het buitengebied te kunnen 
vestigen, omdat onze zomers niet warm en droog 
genoeg zijn (arabel 2010, Vink et al. 2011, 
Noordijk et al. 2013b). Bij opwarming van het 
klimaat wordt op niet al te lange termijn vestiging 
van Latrodectus in het stedelijke gebied wellicht 
wel mogelijk (Vink et al. 2011). Geïmporteerde 
Latrodectus-individuen kunnen in verwarmde 
gebouwen wel nakomelingen krijgen, zoals  
de hier beschreven vondst uit Den Helder en 
uitgekomen eitjes van L. hasselti in België  
(arabel 2010) illustreren. Het blijven volgen van 
Latrodectus-imports en het bevorderen van een 
betere registratie van geïmporteerde spinnen zijn 
dus noodzakelijk om een betrouwbaar beeld van 
het probleem te verkrijgen en het risico beter te 
kunnen voorspellen.
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summary

New records of Latrodectus in the Netherlands (Araneae: Theridiidae)
Spiders from the genus Latrodectus, of which several are known as widow spiders, can penetrate 
the human skin with their fangs and have a poison that is dangerous to man. These spiders are 
occasionally imported into the Netherlands. A report from 2013 lists ten confirmed records of 
imported Latrodectus. This article adds four records from the period 2013-2016, all imported 
spiders that were eradicated. (1) An unknown number of individuals of L. geometricus were 
found in 2013 in Rotterdam Harbour on a boat with citrus fruits, originating from South Africa. 
(2) Three females of L. hasselti were found in 2014 in a sea container with torpedo components 
that was shipped from Australia to marine barracks in Den Helder. One female had produced 
an egg cocoon in which many spiderlings had hatched, the first case of hatched spiderlings of 
Latrodectus in the Netherlands. (3) One female of L. hasselti was photographed by a pest 
controller in 2014 in a container originating in Australia (locality in the Netherlands and type of 
goods unknown). (4) One juvenile female of L. hesperus was found in 2016 at a company in Elst 
(province of Gelderland) that imported goods from the United States of America.
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