
Wie in de natuur is geweest, hee� een 
verhoogd risico op een tekenbeet. Dit 
geldt natuurlijk ook voor uw huisdier. 
Huisdieren als honden en katten, maar
ook mensen kunnen verschillende ziektes 
krijgen van een tekenbeet. Denk bijvoorbeeld 
aan de ziekte van Lyme. De teek kan daarnaast ook een 
ontsteking geven op de plek waar hij zich vasthecht, wat
jeuk en irritatie kan veroorzaken. Weghalen dus, die teek!
Met deze tekenwijzer gaat dat gegarandeerd goed.

Voel en kijk door de vacht. Na een wandeling 
lopen teken vaak nog door de vacht. Teken die 
langer aanwezig zijn, voelen aan als een bultje.1

Maak een foto van de plek van de tekenbeet en 
noteer de datum. Mocht er later toch iets mis 
zijn, dan hee� u deze informatie paraat!6

Pak met de tang of de kaart de teek zo dicht 
mogelijk op de huid vast. Trek hem vervolgens 
zacht en voorzichtig uit de huid.4

Controleer extra bij de dunbehaarde delen: 
kop, liezen, oksels, buik, oren en onder de 
staart. Hier nestelt een teek zich het meest. 2

Plak de teek goed vast op een stukje plak-
band zodat hij geen verdere schade kan 
veroorzaken. Hierna kunt u hem weggooien. 5

Na het verwijderen kan de plek van de beet 
worden ontsmet. Ook de tekentang of -kaart 
moet even worden schoongemaakt. 7

Ziet u een teek? Verwijder deze dan met een 
tekenkaart of tekentang. 3

Tip: gebruik bij dieren met lang haar een kam. Let 
wel op dat u hiermee de teek niet kapot maakt!

Gebruik tijdens het verwijderen van de teek 
geen alcohol, hitte of zeep! Dit kan ervoor 

zorgen dat de teek gaat overgeven.

In geval van de tekentang verwijdert u de teek 
met een draaiende beweging voor het beste 
resultaat. Met een tekenkaart hoe� dit niet.

Tekenwijzer: wat te doen bij een tekenbeet

Voorkomen is beter dan genezen
Natuurlijk is het fijn dat de teek nu weg is, maar veel fijner 
zou het zijn om überhaupt geen teken tegen te komen op 
uw huisdier. Hier zijn veel tekenwerende en tekendodende 
producten voor te verkrijgen, die bijdragen aan het voor-
komen van ongemak dat wordt veroorzaakt door teken. 
Maar let op: geen enkel product beschermt uw huisdier 
voor de volle 100%. Blijf uw huisdier daarom regelmatig 
controleren op teken.

Gratis dierenarts advies
Hee� u nog vragen over het verwijderen 
van teken of over de gevaren ervan? 
U kunt altijd bij onze dierenarts Mara 
terecht voor gratis dierenarts advies!

03-5559123 dierenarts@medpets.be

@MedpetsBE

Voor meer informatie en een ruim assortiment aan teken-
werende en tekendodende producten, kunt u terecht op 
www.medpets.be. Of neem een kijkje op onze socials!


