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Tekenbeet en de ziekte van Lyme   

  

Iedereen die in een 'groene omgeving' (weilanden, bermen, sloten, bossen, 

tuinen) werkt, moet rekening houden met de kans dat hij of zij door een teek 
wordt gebeten en zo de Lyme-ziekte kan oplopen.  

Teken komen vooral voor op plaatsen waar de luchtvochtigheid hoog is en 

bevindt zich op de toppen van hoge grassprieten en in laag struikgewas (tot ca. 1 

meter hoogte). De teek is actief van begin maart tot eind november. Tijdens 
droge zomermaanden is de activiteit minder. 

De Lyme-ziekte (ook wel bekend als Borreliosis) is een infectieziekte die optreedt 

na de beet van een teek (Ixodes ricinus) die is besmet met een bacterie (Borrelia 

burgdorferi). Deze teek lijkt op een klein spinnetje dat leeft van het bloed van 

een mens of dier. Via blad, gras of struik komt de teek terecht op een lichaam. 

De teek hecht zich vervolgens op een lekker warm plekje. Na een verblijf van 5 

tot 6 dagen laat de teek zich volgezogen op de grond vallen. Niet de tekenbeet 

maar een bacterie in de darmen van de teek, die door middel van de beet in de 
bloedbaan van het slachtoffer terechtkomt, veroorzaakt de ziekteverschijnselen. 

De ziekte van Lyme is in Nederland de enige ziekte die door teken wordt 

overgebracht. De kans om na een tekenbeet deze ziekte te krijgen is klein, maar 

wel aanwezig. De kans op besmetting met de ziekte van Lyme is zeer beperkt als 

de teek binnen 24 uur op de juiste manier verwijderd wordt uit de huid. 

Tegen een teek kun je je kleden: nauw sluitende schoenen, lange broek en 

kleding met lange mouwen. Ook is het verstandig om na gedane arbeid de huid 
te inspecteren op eventuele teken. 

Ga bij een vermoeden van de Lyme-ziekte snel naar de bedrijfsarts of huisarts. 

De Lyme-ziekte is vooral in vroege stadia met een antibioticum goed en snel te 

behandelen. 

 


