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Bijlage Voorbeeldteksten 
behorend bij de brochure OP KAMP

Als je met kinderen op kamp of ander buitenevenement gaat, is het nuttig/noodzakelijk 

om vooraf zowel de kinderen als de ouders te informeren over de risico’s van een 

tekenbeet en hoe die te voorkomen. Ook moet vooraf aangekondigd worden dat 

kinderen te maken zullen krijgen met een tekencheck en moet ouders de mogelijkheid 

geboden worden hiervan af te zien.

We geven hierna een aantal voorbeeldteksten, die gebruikt kunnen worden in de 

communicatie met kinderen en ouders over dit onderwerp. 

Ze zijn allemaal te downloaden op www.infoteek.nl/tekendoos/voor-scholen/downloads/. 

Je kunt ze los gebruiken of integreren in de teksten/voorwaarden die toch al gemaakt 

worden voor het kamp.
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http://www.infoteek.nl/tekendoos/voor-scholen/downloads/


Voorbeeld kampbrief voor kinderen

Tijdens het kamp komen we in aanraking met de natuur: “het groen”. 

Dat betekent dat je een tekenbeet kunt oplopen. De beet van een besmette teek kan de 

ziekte van Lyme of een andere tekenbeetziekte veroorzaken. 

Indien een tekenbeet op tijd wordt ontdekt en de teek tijdig wordt verwijderd, genezen de 

meeste mensen van een tekenbeetziekte na een antibioticakuur. Maar soms werkt dit niet 

of wordt de teek niet op tijd ontdekt. Dan kan de ziekte een ernstig karakter krijgen. 

Daarom zijn we verplicht om voorlichting te geven over hoe een tekenbeet te voorkomen 

en over hoe om te gaan met een tekenbeet, mocht je onverhoopt toch gebeten worden. 

Om een tekenbeet te voorkomen adviseren we goede, huidbedekkende kleding mee 

te nemen: dus dichte schoenen, sokken, een lange broek en een trui of vest met lange, 

aansluitende mouwen. Daarnaast een tekenafweerspray, geschikt voor kinderen. 

Daarnaast zullen we dagelijks een controle op tekenbeten - een zogenaamde tekencheck - 

doen. Als je daar bezwaar tegen hebt, moeten je ouders even contact met ons opnemen.



Voorbeeld kampbrief voor ouders

Tekenbeetziekten, waarvan de ziekte van Lyme de bekendste en meest voorkomende 

is, behoren tot de standaard kamp-risico’s. Wie in contact komt met het groen kan 

een tekenbeet oplopen en daar ziek van worden. Lymepreventie is één van de 

standaardmaatregelen tijdens het kamp. <Naam kamporganisatie> is verplicht om de 

deelnemers aan het kamp zo goed mogelijk te beschermen tegen tekenbeetziekten.

Om een tekenbeet te voorkomen adviseren we goede, huidbedekkende kleding mee 

te geven: dus dichte schoenen, sokken, een lange broek en een trui of vest met lange, 

aansluitende mouwen. Daarnaast een tekenafweerspray, geschikt voor kinderen. 

Verder zullen we dagelijks een tekencheck uitvoeren. Hoe dat precies werkt en wat de 

bijbehorende gedragsregels zijn, is te lezen in de brochure Op Kamp van Infoteek. (Te 

downloaden op www.infoteek.nl/tekendoos/voor-scholen/downloads/). 

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een dergelijke tekencheck. Daarvoor moet 

de bijgaande brief “geen-tekencontrole” ondertekend ingeleverd worden bij <ontvanger 

geen-tekencontrole brief>.

Wie zijn kind opgeeft voor of zelf deelneemt aan het kamp, geeft <naam 

kamporganisatie> en de leiding/begeleiders ervan, toestemming om alle benodigde 

maatregelen te nemen om een tekenbeetziekte te voorkomen en zegt toe daar zonder 

bezwaar aan mee te werken. Deelnemers en ouders die hiertegen wél  bezwaar hebben, 

moeten dit vóór het kamp schriftelijk aangeven. 

Ondanks alle maatregelen blijft het risico bestaan dat een deelnemer een tekenbeet en 

de ziekte van Lyme oploopt. Wie zijn kind opgeeft voor of zelf deelneemt aan het kamp 

neemt bewust dat risico, en zegt toe eventuele schade niet op <naam kamporganisatie> 

en/of de leiding/begeleiders ervan te verhalen.

http://www.infoteek.nl/tekendoos/voor-scholen/downloads/


‘Geen-tekencontrole’ brief 

Beste mensen van <naam organisatie>, beste kampleiders/begeleiding, 

Met deze brief ontheffen wij jullie van de zorgplicht op het gebied van de ziekte van Lyme. 

Dat betekent dat wij het niet nodig vinden dat jullie <naam deelnemer> zo goed 

mogelijk beschermen tegen het oplopen van tekenbeten en/ of de ziekte van Lyme (s.v.p. 

aankruisen wat van toepassing is): 

O jullie hoeven hem/haar niet voor te lichten over teken en de ziekte van Lyme 

O jullie hoeven hem/haar geen kleding- en preventie-adviezen te geven 

O jullie hoeven zijn/haar lichaam en kleding niet op teken te controleren 

O jullie hoeven geen advies te geven over eventuele vervolgstappen

Jullie hebben ons goed voorgelicht, en wij begrijpen de risico’s van de ziekte van 

Lyme. Als <naam deelnemer> een tekenbeetziekte oploopt zullen wij jullie daarom niet 

strafrechtelijk vervolgen of aansprakelijk stellen. 

Als <naam deelnemer> toch wil meewerken met één of meer van de maatregelen, mag 

dat wel/niet.  Maar dat verandert niets aan de inhoud van deze brief. Deze brief geldt 

alleen voor het kamp van <datum> tot en met <datum>.

Als jullie weer een keer op kamp gaan, nemen wij opnieuw een beslissing. 

Datum: <datum> 

Plaats: <plaats>

Naam & handtekening     Naam & handtekening 

wettelijk verzorger             deelnemer     


