
Feiten en cijfers over teken
 

Waar loop je risico op teken?
 

Duinen, heides en
weilanden 

 
Bossen en parken

 
Tuinen

 

Wanneer loop je risico?
 

Hoe voorkom je een tekenbeet?
 

Wat doen panelleden?

Blijf zoveel mogelijk
op paden

 

Draag dichte schoenen,
lange mouwen en 

 lange broek
 

Smeer je in met een
middel dat DEET

bevat
 

van de panelleden komt tussenmaart en oktober 1x per week ofvaker in (openbaar) groen
 

94%
 

≥7 °C
 

april tot 
 oktober
 

Teken zitten graag in 
 hoog gras, struikgewas 

 en dode bladeren
 

59%
 doet zelden of nooit iets om

 tekenbeten te voorkomen
  

25%
 doet regelmatig tot altijd iets 

 om tekenbeten te voorkomen
  

Vermijd contact met lage planten en
struiken zodat teken niet op je lichaam

kunnen stappen
 

TIP
 

weetje
 

Waar
 controleer 

 je op 
 teken?
 

Oksels
 Bilnaad

 

Lies
 

Knieholte
 

Haarlijn
 

Na ieder bezoek aan de natuur is
het belangrijk om

  op teken te 
 controleren
 

Hoe verwijder je een teek?
 Wat doet het panel?

 86%
 

50% wond
 29% pincet
 27% handen

 57% plek en datum
 21% duur

 
67%

 

Wat kunnen de gevolgen zijn 
 van een tekenbeet?

 

25.000
 

mensen krijgen
per jaar door een
besmette teek de
ziekte van Lyme

 

20%
 

van de teken is
besmet met de

Borrelia bacterie
 

De ziekte van Lyme kan zich uiten in
verschillende klachten: een rode
ring, griepachtige verschijnselen,

gewrichtsontstekingen, zenuw- en
hartklachten.

 

In 40-60% van de
gevallen krijg men

een rode ring om 
 de tekenbeet
 

Ga bij bijzonderheden  
 altijd naar de huisarts

 

46%
 

54%
 

Wie zijn de panelleden?
 ≤ 34 jaar (5%)

34 - 49 jaar (14%)

50 - 64 jaar (33%)

65 -74 jaar (34%)

≥ 75 jaar (14%)

Dit onderzoek naar het
voorkomen en behandelen van
tekenbeten is gehouden onder het
GGD-panel 'NOG beter weten'.
Qua samenstelling is dit panel
(nog) niet representatief voor de
hele regio. Om deze reden moeten
de resultaten van dit onderzoek
beschouwd worden als een
indicatie voor de regio. 

 

In totaal 
 717 deelnemers

 

van de panelleden 
 controleert zich zelf
 zelden of nooit 

 op teken
 

38%
 

van de panelleden 
 is wel eens gebeten
 door een teek

 

38%
 

TIP
 

van de panelleden
meldt een tekenbeet

bij de huisarts
 

19%
 

Gebruik een tekenpincet
 of een puntige pincet
 

Desinfecteer wond, pincet en
handen met alcohol of jodium

 

Noteer plek, datum en duur
 van tekenbeet
 

Let tot 3 maanden op
ontstaan van rode ring of

(griepachtige) klachten. 
 


