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Teek verwijderd?  Onderzoek hem dan!

Wanneer je buiten bent geweest is het belangrijk om in 
de avond je lijf goed te controleren op eventuele teken. 
Deze kunnen zich namelijk aan jou vast hebben gebeten 
om lekker van je bloed te snoepen. Ze hebben dit bloed 
nodig om te kunnen groeien en het vrouwtje om eitjes te 
kunnen leggen. 

Teken zitten niet in bomen, zoals vaak wordt gedacht. 
Ze kunnen niet vanaf een boom op je springen. Teken 
kunnen namelijk helemaal niet springen en ook niet ver 
lopen. Ze leven in het bos op de grond, tussen de planten 
die daar staan, of in het gras. Ze wachten daar tot dat er 
iets langs komt, bijvoorbeeld op jou! 

Ook zitten teken vaak op katten of honden, check die ook 
regelmatig! 

Het is belangrijk om de teek zo snel mogelijk en op de 
juiste manier te verwijderen.

Wanneer je een teek hebt verwijderd, leg hem dan op een wit vel, 
of doe de teek in een loeppotje. Kijk eens goed naar de verwijderde 
teek. Hoeveel pootjes tel je? Zie je de zuigsnuit? 

Je kunt ook helpen met onderzoek naar teken, 
door je tekenbeet te melden bij de tekenradar: 
www.tekenradar.nl 

doen

weten

http://www.tekenradar.nl
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tekenbeet

 

Controleer altijd op teken na een verblijf in de 

natuur of tuin. Verwijder een teek binnen 24 uur; 

de kans op de ziekte van Lyme is dan heel klein.
www.ggddrenthe.nl

• Neem een puntig pincet of een tekentang.
• Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en trek hem er voorzichtig uit.
• Ontsmet het wondje.
• Schrijf op wanneer en waar op het lichaam u gebeten bent. 
• Binnen 3 maanden na de beet griepachtige verschijnselen of rode kring rond de beet? 
 Ga dan naar uw huisarts.
• Als een teek langer dan 24 uur in de huid heeft gezeten, overleg dan met uw huisarts of 
 behandeling nodig is.
     

Een teek? Pak ‘m beet!
Check iedere plek!


