
DOE DE TEKEN-CHECK!                                                                          

 

Met de lente begint ook het tekenseizoen. Wie in het groen wandelt of speelt loopt risico op een 
tekenbeet en daarmee een verhoogd risico op de ziekte van Lyme. Dus was je in het groen, check 
jezelf en je kinderen op teken!  

 
Uit onderzoek van GGD Kennemerland blijkt dat 1 op de 6 
kinderen, na een verblijf van een halve dag in duingebied, 
een of meerdere tekenbeten had. Ook bleek dat de 
kinderen na dit verblijf te weinig gecontroleerd worden op 
tekenbeten.  
 
Juist nu we in corona tijd allemaal meer erop uitgaan in de 
natuur is het controleren op teken belangrijk. Teken komen 
voor in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte 

weilanden en parken. Ze komen zelfs voor in een (stads)tuin!  Teken zitten met name in hoog gras, 
op varens, bosbessenstruiken of tussen dode bladeren. Van daaruit stappen ze over op 
langskomende dieren, maar ook op mensen. En wist je dit? Teken vallen niet uit bomen!  
 
Teken kunnen zich overal in het lichaam vastbijten, maar hebben voorkeur voor knieholtes, liezen, 
bilnaad, oksels, nek en achter de oren. Bij kinderen bijten de teken zich met name vast op het hoofd 
en in de nek. Draag dus bedekkende kleding in de natuur! 
Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar als de teek langere tijd in de huid vast zit kan je hier ziek 

van worden. Geef een teek dus geen kans! Een tekencheck nadat je buiten in de natuur bent geweest, 

is een kleine moeite maar erg belangrijk. Heeft een teek je te pakken? Je kunt de teek eenvoudig zelf 

verwijderen. Noteer altijd de datum en plek waar je op de huid bent gebeten. En ga zo snel mogelijk 

naar de huisarts als je klachten krijgt! 

App Tekenbeet 
Download de gratis app 'Tekenbeet' in de Google Play Store (Android) of de App store. Met deze 
app zoek je eenvoudig op hoe teken eruitzien en wat je moet doen om teken goed en snel te 
verwijderen. De app is een initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM). 
  
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op GGD leefomgeving, de website van het RIVM of check 
de Tekenradar voor de actuele tekenactiviteit. 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ddt.tick
https://apps.apple.com/app/id894584051
https://ggdleefomgeving.nl/vervelende-beestjes/teken/teken-en-gezondheid/
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
https://www.tekenradar.nl/

