
verwijdering van de teek met alcohol of met jodium. 
De tekentang/ tekenpincet kan na gebruik in kokend 
water worden gedesinfecteerd of op een door de 
fabrikant aangegeven manier. Controleer of de kop is 
meegekomen en niet is achtergebleven in de huid. 

• Noteer	datum	en	plaats	van	een	tekenbeet.	Op	deze
manier kan bij eventuele klachten de arts goed worden
ingelicht.

Wat te doen bij ernstige overlast?

Voor	meer	informatie	over	teken	en	de	ziekte	van	Lyme	
kunt u contact opnemen met de GGD, of kijken op:
www.lymenet.nl

GGD Flevoland 
Website   
E-mail   
Telefoon  

www.ggdflevoland.nl/folders 
post@ggdflevoland.nl 
088-0029910

De	gemeente	Almere	beperkt	zich	in	principe	tot	
informatieverstrekking via www.almere.nl. Mocht u toch 
dringende opmerkingen of vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de gemeente via www.almere.nl/
contactformulier of bel met 14 036 (op werkdagen van 
8.30 uur tot 17.00 uur)

Teken in Almere

Teken	zijn	parasieten	en	zijn	voor	hun	voeding	volledig	
afhankelijk van het bloed van een gastheer. Gastheren 
zijn	meestal	wilde	zoogdieren,	honden	of	mensen.	Maar	
ook reptielen en vogels worden als gastheer gebruikt. De 
meeste	teken	voeden	zich	bij	voorkeur	niet	op	mensen,	
maar	op	herten,	vogels	en	kleine	zoogdieren.	Als	een	
mens	toevallig	op	het	juiste	moment	langskomt,	kan	deze	
ook	worden	gezien	als	een	geschikte	gastheer.

De teek kan via de benen van een persoon omhoog 
klimmen	en	nestelt	zich	het	liefst	in	warme	huidplooien.	
De	teek	die	in	Nederland	het	meest	op	mensen	voorkomt,	
is de schapenteek. Bijna een kwart van de schapenteken 
draagt	de	ziekte	van	Lyme.	
Teken komen overal voor: in tuinen, stadsparken en in het 
buitengebied. 

Wat u zelf kunt doen

Het is beste is om te voorkomen dat u gebeten wordt door 
een teek. Dit kan op verschillende manieren. 

• Blijf	in	natuurgebieden	op	de	paden.

• Draag	goed	sluitende	kleding.

• Controleer	uw	lichaam	op	teken	na	een	uitstapje	in	de
natuur.

• Controleer	ook	uw	kat	of	hond	regelmatig	op	teken.	Uw
huisdieren kunnen teken mee naar huis nemen.

Teken verwijderen:

• Verwijder	gevonden	teken	zo	snel	mogelijk.	Als	een
teek	al	in	de	huid	vastzit,	gebruik	dan	een	tekentang,
tekenlepel	of	tekenpincet.	Probeer	de	teek	zo	dicht
mogelijk op de huid beet te pakken en niet in het
lichaam van de teek te knijpen. Trek met behulp van
de	tekentang	de	teek	voorzichtig	recht	uit	de	huid,
eventueel met een licht draaiende beweging. Irriteer
de teek niet met olie, alcohol of vuur, dit verhoogt de
kans op besmetting! Desinfecteer het bijtwondje na
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Een	kwart	van	de	teken	draagt	de	ziekte	van	Lyme.	Nadat	
een besmette teek gebeten heeft, kunnen enkele weken 
later	griepachtige	klachten	verschijnen,	zoals	hoofdpijn,	
stijve	nek,	koorts,	spierpijn	en	vermoeidheid.	Deze	
klachten kunnen weer verdwijnen. 

Beschermingsstatus

Teken	zijn	niet	beschermd	en	mogen	daarom	bestreden	
worden.	Ondanks	dat	teken	niet	beschermd	zijn,	geldt	wel	
de	zorgplicht.	Deze	bepaling,	die	geldt	voor	alle	in	het	wild	
levende	dieren,	houdt	in	dat	een	dier	niet	zinloos	gedood,	
verontrust of gevangen mogen worden.

Wat doet de gemeente?

De gemeente neemt geen maatregelen om overlast door 
teken te voorkomen. De GGD geeft voorlichting over de 
parasiet.
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Herkenning

Teken	zijn	kleine	dieren.	Zelfs	volwassen	teken	zijn	
slechts enkele millimeters groot. Het leven van een teek 
bestaat uit 4 stadia. Het eerste is het ei. In het tweede 
stadium	wordt	de	larve	geboren.	Deze	is	kleiner	dan	een	
millimeter.	Na	de	eerste	maaltijd	wordt	de	teek	groter	en	
verandert naar een nimf. In dit derde stadium is de teek 
ongeveer	1,5	millimeter	groot.	Na	nog	een	maaltijd	wordt	
de teek een volwassen dier en kan tot 5 millimeter groot 
worden. 

Leefgebied

Teken leven in bossen en duinen, maar ook vaak in tuinen. 
Ze	gedijen	in	een	vochtige	omgeving	en	leven	gewoonlijk	in	
de nabijheid van potentiële gastheren.

Leefwijze

De parasieten klimmen op takjes en grassprieten en 
wachten daar totdat een gastheer langs komt lopen. 
Eenmaal	op	de	gastheer	zet	de	teek	zich	vast	in	de	huid	en	
zuigt	zich	vol	met	bloed.




