
Wees niet 
gek, doe de 
tekencheck! 

Bij de jeugdbeweging en op 
kamp 



Doel van de presentatie

• Informeren over tekenbeten en de ziekte van Lyme
– Willen jullie via bv. jeugdraad alle jeugdbewegingen 

informeren?

• Toelichting gids “Wat te doen bij een tekenbeet”
– www.tekenbeten.be
– http://www.tekenbeten.be/campagnetoolkit/webwinkel-

organisaties – educatieve materialen: presenaties + GIDS + 
Facebookposts

– Willen jullie bovenstaande materialen bekendmaken naar 
alle jeugdbewegingen, scholen? 



Waarom?

• Teken kunnen ziekte van Lyme overbrengen

• Voorkomen en genezen door opvolgen van drie adviezen:
1. Controleren

2. Verwijderen 

3. Opvolgen 

• Geniet van je kamp!



Wat weten 
jullie over 

teken?



HOE GROOT IS EEN TEEK?
Teken op een blaadje



Hoe groot is een teek?

• Teken zijn kleine spinachtigen

• 0,5-15 mm groot



Levenscyclus van de teek

• Teken voeden zich met 
bloed van dieren en 
mensen

• Teken kunnen zo ziekten 
overdragen



WAAR KOMEN TEKEN VOOR?



Waar komen teken voor?

• Op veel plaatsen
– In het bos

– In de tuin

– In de duinen

– In het park

• Vooral tussen vochtige bladen en hoog schaduwrijk gras

• Hele jaar door, maar meestal tussen maart en oktober 



ADVIES 1: CONTROLEER 
DEZELFDE DAG NOG NADAT JE IN DE NATUUR BENT GEWEEST



Controleren (dezelfde dag nog)– waarom?

• Voorkomen is moeilijk

• Vaak een beet zonder dat jij of de kinderen het merken

• Tijdig verwijderen = ziekte van Lyme voorkomen



Controleren – waar bijt een teek?

• Overal op je lichaam

• Vooral op ‘warme plekjes’

• Voor jezelf:
– Laat anderen je helpen

– Gebruik een spiegel 



Controleren – wanneer?

• Elke avond nadat je met je groep buiten hebt 
gespeeld
– Bv. in het bos, park, tuin, in de duinen 

– Op kamp bij de jeugdbeweging

• Controleer ook jezelf en je medeleiding!



Controleren, elke keer nadat je in de 
natuur was en van kop tot teen… 
niet vanzelfsprekend 

• Doen jullie dit nu al?

• Hoe zouden jullie dit aanpakken?
– Voor jezelf

– Voor je leden



Lichamelijke integriteit – richtlijnen 
SENSOA

• Leg kinderen en jongeren uit waarom een 
tekenbetencontrole nodig is

• Zorg dat kinderen en jongeren inspraak hebben over de 
manier waarop een tekenbetencontrole gebeurt.

• Respecteer de privacy en schep een veilig klimaat



ADVIES 2: VERWIJDEREN
VERWIJDER DE TEEK RUSTIG EN IN ÉÉN BEWEGING



HOE VERWIJDER JE EEN TEEK?



Tekenbeet verwijderen - tips

Juist

• Trek de teek er rustig en in één 
beweging uit

• Bij het hoofd

Fout

• Knijp de teek niet plat

• Gebruik geen
jodium/alcohol/zeep/afwasmiddel… 
op de teek

• Verbrand de teek niet

• Niet draaien



WELKE TEKENVERWIJDERAAR IS DE 
BESTE? 



Tekenverwijderaars

• Alle tekenverwijderaars zijn goed, bij juist gebruik

• Verwijderen
– In één beweging

– Knijp de buik niet plat 

• Voor meer info: www.tekenbeten.be



Tekenverwijderaars - tekenkaart 

• Houdt tekenkaart dicht 
tegen de huid 

• Zit in de gids “Wat te doen 
bij een tekenbeet”



Tekenverwijderaars - pincet

• Pincet met dunne 
punt

• Neem teek bij hoofd 
vast

• Niet pletten!



Andere tekenverwijderaars



ADVIES 3: OPVOLGEN
VOLG DE SYMPTOMEN EEN MAAND LANG OP



Waarom? Ziekte van Lyme

• Lyme borreliose
= infectieziekte die op de mens wordt overgedragen door de beet 
van een teek die geïnfecteerd is met een bacterie 

• Tekenbeet = mogelijke overdracht van een bacterie

• Melding tekenbeet via www.tekennet.be



Waarom? Ziekte van Lyme

• Schatting: gemiddeld 13-14% teken in België besmet
– Variatie per regio

• Niet iedereen wordt ziek na beet van besmette teek
– Vroegtijdige verwijdering

– Antistoffen eigen lichaam

• Conclusie: meestal word je niet ziek



Tekenbeet opvolgen – Hoe?

• Noteer de datum en de plaats van de 
tekenbeet

• Volg op gedurende een maand

• Check voor symptomen 
– Rode kring, rond de plaats van de beet, 

die groter wordt

– Spierpijn, gewrichtspijn, koorts

• Bij symptomen -> naar de dokter!
– Antibioticakuur tegen ziekte van Lyme 



Gids “Wat te doen bij een tekenbeet?”

Hoe opvolgen?
• Noteer de naam van de persoon 

die een tekenbeet opliep.
• Noteer de datum wanneer je de 

teek gevonden hebt. 
• Duid op de figuur aan waar de teek 

gebeten heeft, dit is belangrijk voor 
het opvolgen van de symptomen.

• Geef het blaadje op het einde van 
het kamp aan de ouders: zij volgen 
verder op.

Voorbeeld opvolgformulier



TEKENBETEN VOORKOMEN?



Preventieve tips 

… in de praktijk 

• Geen enkele maatregel is 100% 
waterdicht 

• Niet echt populair… zeker niet voor 
kinderen!

• Controleren op tekenbeten is 
belangrijk! 



Conclusie

1. Dezelfde dag nog controleren nadat je in de natuur bent 
geweest

– Je leden en jezelf!

2. Teek correct verwijderen: rustig en in één beweging

3. Gedurende één maand symptomen opvolgen
– Opvolging door jezelf en door ouders 

Maar vooral: geniet van de natuur!



Gids “Wat te doen bij een tekenbeet?”

• Mapje met 
– Tekenkaart om teken te 

verwijderen

– Infofiches met de informatie over 
• Controleren

• Verwijderen 

• Opvolgen

– Scheurblok met 
opvolgformulieren 



Meer informatie?

• www.tekenbeten.be
– Algemene informatie over tekenbeten

– Campagnetoolkit met posters, affiches, een filmpje, berichten 
voor sociale media … 

– Gratis bijbestellen scheurblokken met opvolgformulier



Warme dagen campagne

• Gratis campagnemateriaal voor organisaties | 
Warmedagen.be - Warme dagen


