
Wat? 
 

Een teek (Ixodes Ricinus in onze streken) is een klein 

bruinzwarte spinachtige. Teken kunnen niet sprin-

gen of vliegen, maar ze kruipen. Ze leven vooral in 

struiken en hoog gras, niet alleen in natuurgebieden 

zoals bossen of duinen, maar ook in parken en tui-

nen. In België komen bijna overal teken voor, maar 

vooral in de regio’s rond Leuven, Nijvel, Namen en 

Dinant. Ze vertoeven het liefst in een vochtige om-

geving en zijn vooral actief van het voor- tot het 

najaar, dus deze hele periode moeten we er extra 

attent voor zijn. 

 

 

Ze zuigen bloed op van dieren én mensen. Vooral 

de vrouwtjes zwellen op totdat ze meer dan 1 cm 

groot zijn. Na enige tijd (dit kan dagen duren) laat 

de teek vanzelf los.  Een tekenbeet heeft geen con-

sequenties voor uw algemene gezondheid. Sommi-

ge teken (ongeveer 20%) dragen echter een bacte-

rie (Borrelia) met zich mee die kan overgedragen 

worden op de mens bij een beet (amper 0.4 tot 4 % 

resulteert in de ziekte van Lyme).  De  overdracht 

van deze ziektekiem gebeurt vanaf het 12e uur en 

meestal maximaal tot 38 à 72 uur na het ‘landen’ 

van de teek op de huid.  

De beet herkennen? 
 

Er kan zich een overgevoeligheidsreactie (jeukende 

roodheid) voordoen op de huid. Deze is minder dan 5 

cm en verdwijnt binnen de 2 dagen. Dit kan zich bij 

elke tekenbeet voordoen en kan behandeld worden 

met een kalmerende /verzachtende crème. 

 

De ziekte van Lyme  (en Frühsommer-Meningo-

Encyphalitis in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk /

Fièvre boutonneuse  rond de Middellandse Zee) komt 

enkel voor bij de besmette teken in onze regio’s en uit 

zich op verschillende manieren. Meestal ziet u binnen 

de 3 à 30 dagen een ronde plek rond de beet die ver-

breedt terwijl de huid rond het wondje bleker wordt. 

Hierbij kunt u griepachtige symptomen vertonen. 

Toch wordt er geschat dat er slechts in 50% van de 

besmettingen een huidreactie opgemerkt wordt. Veel 

reacties / besmettingen zijn niet duidelijk door de loka-

lisatie (in de haren bvb.)  of doordat het zich anders uit 

dan de meest voorkomende huidreactie (zie foto hier-

onder). Er zullen dus zeker diagnoses gemist worden. 

 

In  de tweede fase die zelfs tot maanden later kan ver-

schijnen is de bacterie reeds in het bloed en kan klach-

ten veroorzaken t.h.v. de huid, de gewrichten en het 

hart. Voor de behandeling schrijft uw dokter een 

(langdurige) antibioticakuur voor. 

 

Er bestaat nog geen vaccin tegen de ziekte van Lyme. 

Je kunt verschillende keren besmet raken. De ziekte 

wordt niet van persoon op persoon overgedragen.  

 

 

Voorkomen? 
 

-Draag goed sluitende (lichtgekleurde) kleding (met 

lange mouwen en broekspijpen in de sokken) als u in 

de natuur gaat wandelen. Kleine kinderen kunnen 

een petje dragen om het hoofd tegen teken te be-

schermen. 

-Gebruik een afwerend product met DEET (min 30%)

of CAS52304-36-6/IR3535. Uw apotheker kan u hel-

pen kiezen. Opletten voor kindjes en zwangere vrou-

wen. 

-Controleer steeds de huid na een (bos)wandeling: 

vergeet niet achter de oren, in de navel, de lies etc te 

kijken! 

-Verwijder de teek zo snel mogelijk met een draaien-

de trekbeweging. Hierbij is een tekenvoetje zeer han-

dig. Het belangrijkste is dat u de steeksnuit van de 

teek zeker mee verwijdert. Verdoof of irriteer de teek 

niet op voorhand! Hierdoor zet ze zich nog steviger 

vast in de huid en kan er meer overdracht van speek-

sel zijn. U doet dit best zelf zodra u de teek ziet. Als u 

twijfelt of u de hele teek verwijderd heeft, of u weet 

niet hoelang de teek vastgezeten heeft, is het aange-

raden om naar uw arts te gaan.  

-Ontsmet het wondje. 

-Noteer de plaats en de datum van de beet. 

Opmerking: 

Voor katten en honden bestaan er andere producten 

om te voorkomen dat zij gebeten worden door teken 

en deze op hun beurt mee in huis brengen. 

Vraag hiernaar bij uw volgende bezoek in de apo-

theek. 

Bronnen:  https://www.kuleuven.be/ugp/patientinfo/folders/Lyme.pdf 

http://www.lymenet.nl/info/teek 

http://www.medicaldaily.com/four-best-bug-repellents-deet-ir3535-

picaridin-oil-lemon-eucalyptus-most-effective-says-ewg-247785 
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Wat weet u over een 

tekenbeet? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen die gebeten wordt, krijgt de 

ziekte van lyme? 

FOUT! 

 

Na elke tekenbeet moet je antibiotica 

nemen? 

FOUT! 

 

Hoe langer de teek op de huid vertoeft, 

hoe meer kans op besmetting? 

JUIST! 

 

Apotheek 't BEGIJNTJE 
 

Baalsesteenweg 8 

3130 Begijnendijk 

 

 

www.apobegijn.be 

facebook.com/apotheek.begijntje 

 

 

Telefoon: 016/53 22 85 

 

 

bestellingen of reservaties: 

bestellingen@apobegijn.be 

 

 

 

Kan men zich beschermen tegen teken?  

Repellent   

Kan men zelf een teek verwijderen? 

 

Besmette teek? 

 

 

Bij aankoop van 2 van de 3 afgebeelde  

producten op deze pagina  geniet u  

van 20% directe korting in onze apotheek. 


