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Teken 
Mensen en kinderen die veel in de natuur verblijven lopen het risico om door een teek gebeten te worden. 
Dit kan als gevolg hebben dat ze de ziekte van Lyme oplopen. 
 

Tekenbeten 
Wanneer de teek zich hecht aan onze huid, zuigt het zich via een snuitvormig orgaan vol bloed. De bacteriën 
en virussen die in het lichaam van de teek zitten, kunnen zo in contact komen met het bloed van de 
'gastheer'. Dat gebeurt niet meteen. De teek neemt de tijd voor om zich vol bloed te zuigen. Hoe langer de 
teek met dit proces bezig is, hoe groter de kans is op een overdracht van de besmetting. 
 
Het is daarom belangrijk om teken snel te verwijderen. Want hoe korter de teek blijft zitten, hoe kleiner de 
kans op besmetting is. Daarnaast is het nog beter om tekenbeten te voorkomen.  
 

 Feitje: Slechts 15% van de teken in Nederland is besmet met de ziekte van Lyme, lang niet elke 
tekenbeet draagt deze ziekte over. 

Belangrijke informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme 

 Iedereen die met de natuur in aanraking komt, moet rekening houden met de kans dat 
hij of zij door een teek kan worden gebeten en zo de ziekte van Lyme kan oplopen; 

 Het dragen van de juiste kleding zorgt voor een goede bescherming; 
 Het is zaak om teken zo snel mogelijk te verwijderen. Ook is het verstandig om de 

datum van een tekenbeet meteen in je agenda te noteren; 
 Het eerste zichtbare ziekteverschijnsel dat op de ziekte van Lyme wijst, is een rode, 

ringvormige huiduitslag rond de tekenbeet. Maar er kunnen ook andere, minder 
makkelijk te herkennen, klachten optreden;  

 Ga bij klachten die op de ziekte van Lyme kunnen wijzen snel naar de huisarts. De 
ziekte van Lyme is vooral in vroege stadia goed en snel, met een antibioticum, te 
behandelen. 

 
In de bovenstaande samenvatting staat wat je in ieder geval moet weten als je in contact 
komt met teken. In deze hand-out worden een aantal vragen over teken en de ziekte van 
Lyme beantwoord. Indien je meer over deze ziekte wilt weten, kunt je altijd contact opnemen 
met je huisarts. 
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Tekenbeten voorkomen 
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom is goede preventieve beschermende kleding voor onze 
Struiners essentieel: 

 Broeken met lange pijpen 
 Overhemden of truien met lange mouwen 

 
Zorg er daarnaast voor dat de kleding goed sluitend zit:  

 Stop broekspijpen in laarzen of sokken  
 Stop het overhemd of shirt in de broek 

 
Kijk in ieder geval aan het einde van de dag goed of je kind ergens op zijn of haar lichaam een teek heeft. 
Is je kind door een teek gebeten? Noteer dan de datum in je agenda en zet met een pen een rondje om de 
beet. Let vooral ook goed op lichamelijke verschijnselen die op de ziekte van Lyme kunnen wijzen. Zoals de 
rode, ringvormige huiduitslag rond de tekenbeet. 
 

Het verwijderen van een teek 
Bijt een teek zich vast aan de huid van je kind? Probeer die dan zo snel en goed mogelijk te verwijderen 
volgens instructie van de tekentang. 

 Stap 1: Trek de teek voorzichtig met behulp van duim en wijsvinger of - nog beter - met een speciale 
tekenpincet ("Tick Remover") uit. Aandachtspunt: probeer te voorkomen dat het lijfje wordt leeg 
geknepen. 
 Stap 2: Desinfecteer hierna het wondje met een watje, gedrenkt in alcohol. Aandachtspunt: 
desinfecteer de teek nooit voordat je hem eruit trekt. De kans is dan namelijk groter dat je wordt 
geïnfecteerd.  
 Stap 3: Noteer de datum in je agenda en zet met een pen een rondje om de tekenbeet. 
 Stap 4: Houdt de tekenbeet in de gaten. 

 
De speciale tekenpincet ("Tick Remover") is te verkrijgen bij de apotheek of bij stichting Samenwerkende 
Arsten- en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg (SAAG) te Postbus 70, 1540 AB Koog aan de Zaan, 
tel. 075-6703476. 
 

Ziektebeeld van de ziekte van Lyme 
De ziekte van Lyme kent drie opeenvolgende stadia. Gelukkig is de ziekte van Lyme in elk van die stadia 
meestal met succes te behandelen.  

 Het eerste stadium: Ter plaatse van de tekenbeet kan een rode plek ontstaan, die geleidelijk aan 
groter wordt en in het midden weer verbleekt (erythema migrans).  
 Het tweede stadium: Enkele weken tot maanden na de tekenbeet of de (lichte) huiduitslag kunnen 
aandoeningen van het zenuwstelsel, de gewrichten en/of het hart ontstaan.  
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 Het derde stadium: Wanneer de aandoeningen van het zenuwstelsel, de gewrichten en/of het hart 
verergeren en chronisch worden, spreekt men van het derde stadium.  

 

Behandeling 
Er bestaat (nog) geen vaccin tegen de ziekte van Lyme, gelukkig kan het wel behandeld worden. Als je kind 
klachten heeft die overeenkomen met de ziekte van Lyme, raden wij aan om meteen naar de huisarts te 
gaan. Laat je huisarts altijd weten dat je kind de ziekte tijdens het struinen heeft kunnen oplopen. 
 
De ziekte van Lyme wordt behandeld met antibiotica. Welk antibioticum wordt gebruikt en hoe het wordt 
toegediend, hangt af van de ziekteverschijnselen.  
 

Zeldzame variant: tekenencefalitis 
Tekenencefalitis is een hersen(vlies)ontsteking die veroorzaakt wordt door het tekenencefalitisvirus. 
Informatie over deze variant, het ziektebeeld en de behandeling, lees je op de website van het RIVM. 
 

Tot slot 
Het is duidelijk dat de ziekte van Lyme, zeker na het eerste stadium, geen alledaagse ziekte is. Dat wil echter 
niet zeggen dat je je voortaan grote zorgen moet maken als je kind door een teek gebeten is. Ten eerste is 
niet elke tekenbeet besmettelijk. Ten tweede veroorzaakt een besmette teek niet altijd een infectie. Ten 
derde kan de ziekte, nu men weet hoe dit wordt veroorzaakt, meestal goed worden behandeld. 

https://www.rivm.nl/tekenencefalitis

