Help een TEEK
De tijd is weer daar! Teken.
Hier wat tips op een rij.

In het kort
•
•
•

In de natuur geweest? Controleer uzelf en uw kinderen op teken, vooral de oksels, liezen, knieholtes, bilspleet,
nek en achter de oren.
Verwijder teken zo snel mogelijk met een puntig pincet (of tekentang). Maak het wondje daarna schoon met
alcohol.
Bel uw huisarts in deze situaties:
o als het niet lukt de teek te verwijderen
o als de teek misschien langer dan 24 uur in uw huid heeft gezeten
o als na enkele dagen tot weken een verkleuring of rode vlek rond de tekenbeet ontstaat
o als u op een andere plek van uw lichaam een verkleuring of rode vlek ontdekt
o als u na dagen tot maanden griepachtige klachten krijgt, gewrichtsklachten, uitstralende pijn of minder
kracht

Tegen klok in: vrouwtje (grootst), mannetje, larf, nimf (foto rivm)

•

Een teek is klein (1 tot 3 millimeter), bruinzwart en lijkt op een spinnetje. Teken kruipen. Ze kunnen niet springen
of vliegen. Teken leven vooral in struiken en hoog gras, in bossen, heide, duinen, parken en tuinen. Ze houden van
een vochtige omgeving. Ze zijn vooral actief van maart tot november, zodra het warmer is dan 7 graden. In
Nederland worden 1 miljoen mensen per jaar door een teek gebeten. Ook in het buitenland komen teken voor.

•

Teken kruipen op mensen en dieren en bijten zich vast in de huid. Je ziet dan een zwart puntje op de huid.

•

De teek zuigt zich langzaam vol met bloed. De teek ziet er dan uit als een grijs of bruinzwart bolletje van ongeveer
1 centimeter (zo groot als een erwt). Na enkele dagen laat de teek vanzelf los.

Een tekenbeet kan overal op het lichaam voorkomen. Vooral op warme vochtige plekken zoals de
oksels, de liezen, de knieholtes en de bilspleet. Bij kinderen vaak ook op het hoofd, in de nek (op de
haargrens) en achter de oren.
Tip voor een fijne tekenpen!
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