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 Belangrijk
 Als u in de natuur verblijft of in de    
 eigen tuin werkt, controleer of u een 
 teek heeft opgelopen.
 
 Oksels, liezen, huidplooien en bij 
 kinderen het hoofd zijn geliefde    
 plekjes.

 U kunt de teken weghalen met 
 een tekenverwijderaar
 (pincet, lasso, tekenkaart).

 Als de teek verwijderd is dan het   
 wondje ontsmetten met alcohol.
 
 Als de teek in uw huid zit, deze nooit   
 vooraf verdoven of irriteren, want dan   
 kan de teek zijn bloed en maaginhoud   
 met bacteriën terug spuiten in uw lijf.

 Als u de teek zo snel mogelijk 
 verwijdert (liefst binnen 20 uur),   
 dan is de kans op besmetting 
 minder groot.

 

 Meer informatie zie: www.lymevereniging.nl 
 Tekenspel op: www.teekcontrol.nl
 Weerbericht en het melden van teken en 
 tekenbeten zie: www.tekenradar.nl
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 Eén teek kan u al
 doodziek maken
 
 Ziekte van Lyme

 Een serieus 
 probleem!

 Bij vragen en bij twijfel: 
 huisarts raadplegen



 Teken leven op de grond en   
 stappen over vanaf het gras   
 of laag struikgewas

 

 

 Oorzaak van de ziekte van Lyme!

 De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt   
 door de Borrelia bacterie.
 
 Deze wordt door teken overgedragen   
 op mens en dier. 
 Het zijn kleine spinachtige parasieten   
 die in de bossen, struiken, heide,   
 tuinen en hoog gras leven. De teek 
 steekt zich vast in de huid om bloed te   
 zuigen en kan de ziekmakende bacterie
 overdragen.

 Ongeveer 25% van de teken in 
 Nederland is besmet met de Borrelia   
 bacterie. Het aantal teken neemt nog   
 steeds toe.
 
 Op www.tekenradar.nl kunt u zien waar 
 de teken het meest actief zijn. Ook kan  
 je daar de tekenbeet laten registreren.
 
 Na een besmetting kunt u ernstig 
 ziek worden.

Preventie is 
belangrijk!

 Advies:

 Blijf na een tekenbeet alert op mogelijke
 verschijnselen van de ziekte van Lyme.

 De klachten treden niet bij iedereen op.
 Ook kunnen dezelfde verschijnselen 
 door veel andere ziekten worden   
 veroorzaakt.

 Herkenning van de ziekte van Lyme is   
 dus lastig.

 In de natuur:

 - Blijf op de paden.
 - Controleer regelmatig uw lichaam.
 - Registreer de tekenbeet in uw agenda.

 Wat zijn de verschijnselen 
 van de ziekte van Lyme?

 De verschijnselen ontwikkelen zich 
 langzaam en kunnen per patiënt 
 verschillen.

 Binnen enkele dagen tot maanden of   
 nog langer kan er rond de plaats van 
 de beet een rode, roze of blauwe vlek,   
 kring of a-typische huiduitslag onstaan 
 die langzaam groter wordt. 
 
 Ga dan naar  de dokter. Deze vlek of   
 kring verschijnt niet bij iedereen.
 
 Maak een foto van de vlek of kring.

 Klachten kunnen zijn:
 Grieperig, hoofdpijn, spier- en 
 gewrichtspijn, vermoeidheid, 
 hartklachten.

 Na weken tot maanden of zelfs jaren   
 later kunnen er klachten ontstaan:
 pijn, doof en tintelend gevoel in de arm,  
 been of romp, hartafwijkingen, 
 oogklachten, huidaandoeningen, 
 neurologische- of gewrichtsklachten.

 Als u na een tekenbeet klachten krijgt,
 neem dan contact op met de huisarts.
 U kan contact opnemen met de 
 lymevereniging op 0900-2100022

 In het buitenland kunt u naar de    
 plaatselijke arts gaan.
  


