
Tekenbeten 

Voorkómen van tekenbeten 
• Zo veel mogelijk op de paden blijven en dichte begroeiing en struikgewas zo veel 

mogelijk vermijden.  
• Dichte kleding met lange mouwen en broekspijpen dragen: de broekspijpen in de sokken 

werkt het beste.  
• Bij voorkeur licht gekleurde kleding dragen omdat hierop teken beter zijn te zien.  
• Te overwegen valt kleding te dragen die geïmpregneerd is met het insectenwerende 

middel Permetrine of de kleding te bespuiten met een middel dat DEET bevat. Het 
dragen van tekenwerende kleding sluit overigens beten van de teek niet uit, maar maakt 
de kans hierop kleiner. DEET op de huid werkt ook. Controle van het lichaam na afloop 
van de werkzaamheden in het groen blijft noodzakelijk. 

Maatregelen na een verblijf in de natuur 
• Controleren: de belangrijkste en meest effectieve maatregel is om na 

terugkomst van werk of wandeling in het groen de huid te controleren 
op teken vooral de liezen, knieholtes, oksels, bilspleet, de randen van 
het ondergoed, achter de oren en rond de haargrens in de nek. 

• Een teek is erg klein. Gebruik zo nodig een vergrootglas en een 
spiegel voor plekken die zelf moeilijk gezien kunnen worden of vraag 
iemand anders te helpen. 

• Controleer ook de kleding. Haal teken weg die op de kleding zitten. 
Zitten ze vast, was dan de kleding minimaal 30 minuten op 60 graden 
of stop het in de wasdroger.  

• In werksituaties waarbij medewerkers regelmatig in het ‘groen’ 
werken, is een goede maatregel om enkele douches te plaatsen 
waarin op de wanden spiegels zitten. Dan kunnen de mensen zichzelf 
goed controleren na afloop van het werk. Douchen moet dan wel 
verplicht zijn. Regel dat de kleding ook goed wordt gecontroleerd op teken alvorens die 
na het douchen weer worden aangetrokken. Voorkomen moet worden dat teken in de 
kleding mee naar huis worden genomen.  

• Wanneer toch een teek is aangetroffen dan snel het beestje verwijderen. Hiervoor kan 
een tekentang of -pincet behulpzaam zijn. Als een andere tekenverwijderaar wordt 
gebruikt, volg dan daarvan de gebruiksaanwijzing. Ontsmet daarna het beetwondje. Op 
zoek naar een uitleg hoe het pincet gehanteerd moet worden? Als het pincet namelijk op 
de verkeerde manier wordt gebruikt, blijft de kop van de teek vaak achter. https://
www.lymenet.nl/info/teek-verwijderen 

Wat nadat de teek is verwijderd? 
• Als de teek binnen 24 uur is weggehaald, is het risico nog maar uiterst klein dat er toch 

de ziekte van Lyme kan ontstaan. Niettemin is het verstandig dan nog tot 3 maanden na 
de tekenbeet de huid rond de beet in de gaten te houden of er vlekken of een ring 
ontstaat. Noteer de datum van de beet in een agenda. 

• Als de teek pas na 24 uur is verwijderd, en ook bij klachten, dan naar de huisarts. Daarbij 
altijd opschrijven wanneer en waar de huid is gebeten. De ziekte kan goed worden 
behandeld met antibiotica wanneer de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt. 
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