
 
Mijn tekenbeten
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Gebiologeerd door de nijvere mieren op 
het stoepje, geïrriteerd door de zoemende 
muggen die me uit mijn slaap hielden en 
gefascineerd door de honderden rondsprin-
gende sprinkhanen in het gazonnetje van 
mijn opa, hadden insecten al in mijn kinder-
jaren een vaste plek in mijn belevingswereld. 
En toen was daar ineens een wit glanzend 
knopje op mijn manlijk lidje.
Ik kon het er niet afvegen of aftrekken. Het 
zat zo vast als een huis. Toen ik uiteindelijk 
mijn moeder om advies durfde vragen, was 
de teek al twee keer zo groot geworden. Met 
een pincet trok ze de teek in tweeën. Pas de 
volgende dag kon ik terecht bij de dokter. Hij 
zette een indrukwekkend uitziende, duik-
brilachtige loep op zijn hoofd, plaatste een 
roestvrijstalenbakje met allerlei martelwerk-
werktuigen op een tafeltje naast me, koos 
daar een pincet uit, gaf een flinke ruk… auw! 
En ik miste een stuk vel. De kop van de teek 
zat nog muurvast.

ABsuRde AAnTAllen BeTen 
Het heeft jaren geduurd voordat ik mijn 
tweede teek opliep. Ik herinner me een 
vakantie in Ierland, waar ik met mijn blote 
voeten in het pas gemaaide gras zat. Met 
tientallen tegelijk liepen ze tegen mijn benen 
omhoog. In het beroemde Poolse Białowieza 
Nationaal Park was het nog erger. Na een 
dagtocht achter de wisenten aan moesten 
we elkaar als apen vlooien en dan ging het 
om meer dan honderd teken. In Nederland 
spande de Middelduinen op Goeree de 
kroon wat mij betreft: achttien vastgezogen 
teken. Het merkwaardige is dat de Middel-
duinen begraasd worden, terwijl recente 
onderzoekingen laten zien dat in begraasde 
gebieden minder teken voorkomen. De 
verklaring hiervoor is dat de belangrijkste 
tekengastheren, bosmuizen, hier in lagere 
dichtheden voorkomen dan in vergelijkbare 
niet-begraasde gebieden.

lARVen 
Sinds vijftien jaar noteer ik geregeld de 
plaatsen waar teken op mijn lijf vast hebben 
gezeten en noteer ik de ontwikkelingsstadia: 
larf, nimf, volwassen wijfje. Het gaat in alle 
gevallen om de schapenteek Ixodes ricinus. In 
totaal gaat het om 127 tekenbeten: iets meer 
aan de achterkant dan aan de voorkant, wat 
meer aan de rechterkant dan aan de linker-

kant, 30 % op de benen en 30 % op de armen. 
Wat betreft de stadia: 60 % is larf, 38 % is 
nimf en 2 % is volwassen. Dit laatste is niet 
in verhouding zoals die in het vrij veld is te 
vinden. Larven zijn zeker tien keer talrijker 
dan nimfen1. Vermoedelijk heb ik vele vast-
gezogen, 1 mm grote larven over het hoofd 
gezien. Verwonderlijk is dat niet. Ik heb eens 
rondgevraagd bij veldbiologen. Het bleek 
dat de meeste van hen nog nooit een vast-
gezogen larf hadden opgemerkt. Slechts een 

kleine minderheid nam, net als ik dus, meer 
larven op hun lichaam waar dan nimfen. 

BesMeTTIngskAns 
De vraag is nu of je ook door larven besmet 
kan worden met Borrelia-bacteriën en dus 
kans loopt op de ziekte van Lyme. Gassner et 

al (2010) vonden geen besmette larven in het 
veld. Dat is goed nieuws. Toch zijn er onder-
zoeken waarin men DNA van Borrelia-bacte-
riën in tekeneieren vond2,3,4, maar de kans op 
besmette larven wordt als erg klein veronder-
steld4, terwijl bovendien, voor zover ik kan 
nagaan, hierover geen gegevens beschikbaar 
zijn voor onze teek Ixodes ricinus. Gassner et 
al (2012) vermelden dat larven ‘doorgaans’ 
niet besmet zijn. Bovendien zijn er vele 
Borrelia-bacteriën die niets met de ziekte van 
Lyme te maken hebben, maar in tegenstel-
ling tot de ‘Lyme-Borrelia’s’ wél een trucje 
bezitten om van de moederteek op het eitje 
over te stappen.

Teken zuIgen oVeRAl
Vaak wordt de vraag Waar moet je kijken als 
je teken op je lichaam zoekt? beantwoord met: 
Op warme en vochtige plekken, zoals oksels, 
liezen en de bilspleet5. Dit komt niet erg 
overeen met de plaatsen waar teken zich op 

mijn lichaam vastzogen. Dit blijkt ook niet 
uit andere gegevens uit dezelfde publicatie 
waar na de buik-en-schaamstreek, de armen 
en benen als voorkeurplekken worden 
genoemd5. In genoemde publicatie wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen vastge-
zogen larven, nimfen of volwassen wijfjes. 
Dit maakt echter veel uit. Volwassen wijfjes 
lijken een voorkeur te hebben voor warme en 
vochtige plekken, maar bij nimfen en larven 
is die voorkeur veel minder uitgesproken. 
Men moet er dus van doordrongen zijn, dat 
het hele lichaam aan tekenbeten is blootge-
steld! Gelukkig wordt dit tegenwoordig ook 
in de voorlichtingsmaterialen geadviseerd, 
zoals bijvoorbeeld op www.rivm.nl/teken-
beet.
De teken verwijderde ik tot voor kort met een 
niet buigzaam, puntig pincet. Ander spul dat 
in de handel is, zoals de speciale tekentan-
gen, bevielen mij absoluut niet. Voor het ver-
wijderen van larven zijn ze zelfs ongeschikt. 

Alle ontwikkelingsstadia zijn met het teken-
lepeltje uitstekend te verwijderen. Het is niet 
alleen het doeltreffendste, maar ook verre-
weg het goedkoopste tekenverwijderings-
gereedschap.
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TIps vooR hET vERwIjdEREn vAn TEkEn

•	 	Hoe	langer	de	teek	in	uw	huid	zit,	hoe	groter	de	kans	dat	hij	ziekteverwekkers	overdraagt.
•	 	Gebruik	geen	alcohol,	jodium,	olie	of	andere	middelen	voordat	u	de	teek	verwijdert.
•	 	Pak	de	teek	met	een	puntig	pincet	zo	dicht	mogelijk	op	de	huid	bij	de	kop	vast	en	trek	hem	er	

langzaam uit. Als er een stukje van de kop in de huid achterblijft, is dat ongevaarlijk. gebruikt 
u een andere tekenverwijderaar? Volg dan de gebruiksaanwijzing. ontsmet na het verwijderen 
het beetwondje.
•	 	Schrijf	op	wanneer	en	waar	op	het	lichaam	u	gebeten	bent.

Meer zien over de teek en instructies wat te doen bij een tekenbeet? Bekijk de vernieuwde lan-
delijke voorlichting en nieuwe filmpje ‘een teek? Pak ‘m beet!’ van het RIVM op www.rivm.nl/
tekenbeet

Schrijf op wanneer en waar u door een teek gebeten bent.
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