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Aan: ouders verzorgers van __________________________  
 
Tijdens het afgelopen welpenkamp hebben wij, de leiding, bij verschillende welpen één (of 
meerdere) teken weggehaald. Omdat er een mogelijkheid is dat u thuis nog een teek aantreft 
of dat de teek besmet is, geven we u deze brief met wat extra informatie. Ook welpen waarbij 
geen teek is weggehaald, kunnen een teek hebben gehad! 

 
Teken 
De teken die in ons land voorkomen hebben een doorsnede van 1-4 mm. Teken zitten in de 
takken van loofhout -eik- en laten zich vallen wanneer er een dier of mens voorbij komt. 
Wanneer de teek op een mens is gevallen zal hij een goede plek opzoeken 
om te bijten. De teek zal over het algemeen een warme plek met zachte huid 
(bijvoorbeeld knieholte, achter de oren) opzoeken. De teek is in sommige 
gevallen besmet met de ziekte van Lyme.  
 
Een tekenbeet 
Wanneer de teek bijt neemt deze wat bloed af en laat zich na een dag weer 
vallen. Omdat een tekenbeet geen pijn doet kan het goed zijn dat de teek 
onopgemerkt is gebleven. Wij hebben de kinderen gevraagd zich regelmatig te controleren 
(bij het wassen en omkleden om te gaan slapen) op tekenbeten. Bij constatering van een 
teek hebben wij deze gelijk verwijderd. Indien uw zoon / dochter is gebeten door een teek is 
dit door ons geregistreerd. Onderaan deze brief staat vermeld of en waar uw zoon / dochter 
is gebeten. 
 
Nog een teek na het kamp 
Een teek moet zo snel mogelijk nadat hij wordt opgemerkt worden verwijdert. Als u de teek 
binnen 24 uur verwijdert, is de kans op ziekte te verwaarlozen. De teek is het best te 
verwijderen met een (teken)pincet. Met een (teken)pincet kunt u de teek op de volgende 
manier verwijderen (bij twijfel kunt u het beste contact met uw huisarts opnemen): 

▪ Pak, indien mogelijk, de huid zo vast dat er een "heuveltje" ontstaat.  
▪ Houd het pincet vast tussen duim en wijsvinger en druk het open.  
▪ Plaats het pincet over de kop van de teek, zo dicht mogelijk op de huid.  
▪ Laat het pincet sluiten rond de kop. Let erop dat het lijf niet tussen het pincet komt.  
▪ Verwijder de teek door voorzichtig aan het pincet te trekken (niet draaien), totdat de 

teek loslaat. Het minuscule snuitje van de teek kan daarbij afbreken, maar dit is niet 
erg omdat het niet besmet is en net als een splinter vanzelf uit de huid zal komen.  

▪ De teek mag van tevoren niet worden bewerkt met alcohol, olie, nagellak of andere 
middelen. Het risico is namelijk groot dat de teek dan iets in het bijtwondje spuit, 
waardoor juist infectie kan ontstaan.  

▪ Desinfecteer het bijtwondje, na verwijdering van de teek, met alcohol 70% of jodium. 
Als u de teek verwijderd heeft, schrijft u dan de datum en de plaats op het lichaam op. 
 

 



Ziekte van Lyme 
Zoals reeds is gezegd kan de teek besmet zijn met de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme 
is niet altijd even goed herkenbaar. Op de plaats van de tekenbeet ontstaat normaliter 
meestal een rood plekje, te vergelijken met een muggensteek. Dit plekje verdwijnt meestal 
met ongeveer een week. Ontstaat er een grotere rode ringvormige huidverkleuring, die in de 
loop van de tijd steeds groter wordt, eventueel gepaard gaand met een grieperig gevoel dan 
is het zeer waarschijnlijk dat de teek besmet was. Let op, de grotere rode ring kan uitblijven, 
let daarom ook goed op de andere symptomen die kunnen duiden op de ziekte van Lyme. 
De symptomen trekken na verloop weer weg, maar na langere tijd kan gewrichtspijn of 
verslapping van spieren ontstaan.  

 
Behandelen  
Wanneer u een rode ring ziet of op een andere manier denkt dat uw zoon/dochter de ziekte 
van Lyme heeft, ga dan op korte termijn naar de huisarts. Vertel hem/haar dat u aan de 
ziekte van Lyme denkt. De huisarts kan dan een kuur met een specifiek antibioticum 
voorschrijven.  
 
Meer informatie 
In deze brief proberen we op een beknopte manier informatie te verstrekken over de teek. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij uw huisarts of de huisartenpost, de 
verkennersleiding kan nog eventuele verdere informatie verstrekken over waar de teek heeft 
gebeten en hoe het is gebeurd. 
 
Advies 
Wanneer uw kind meer dan 10 teek beten heeft gehad adviseren dat uw kind een 
preventieve antibiotica kuur neemt. Zo voorkomt u van te voren de ziekte van lyme. 
  
Hierbij hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen Raadsen 
 
 
Teek geconstateerd tijdens kamp; Ja /  Nee. Datum verwijdering;  -- / -- /2018 
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