
Een eenmaal vastgebeten teek kan de “Lymebacterie” (Borrelia bacterie) of andere 
ziekteverwekkers overdragen. Je moet hem daarom zo snel mogelijk verwijderen. Gemiddeld is 
bijna 1 op de 3 teken besmet met de Borrelia bacterie. Als de teek binnen 12 uur uit de huid wordt 
verwijderd is het risico op overdracht heel erg klein, dit wordt groter naarmate de teek langer in de 
huid zit. Gemiddeld leidt 1 op de 20 tekenbeten tot de ziekte van Lyme.

Een teek nooit irriteren!

De kop van de teek is het stevigst en de meeste bacteriën zitten in het lijf van de teek, daarom is het 
verstandig de teek zo dicht mogelijk bij de huid en daarmee zo goed mogelijk bij de kop beet te 
pakken. Trek dan de teek altijd recht omhoog uit de huid. Je moet een teek niet irriteren door in z’n 
lijfje te knijpen, want dan spuugt-ie alle ziekteverwekkers die hij bij zich draagt bij je naar binnen. 
En dat wil je juist voorkomen. Daarom moet je een teek ook nooit draaiend verwijderen: daar wordt 
een teek misselijk van. En om dezelfde reden moet je ook niet krabben aan een teek, of alcohol, 
olie of vuur gebruiken. Probeer altijd de teek levend uit de huid te verwijderen. Dood maken mag 
daarna, door hem op een plakbandje te plakken of in een plastic zakje (dat je goed afsluit) te doen. 

De snuit blijft zitten ...

Omdat de teek zich met weerhaakjes aan zijn steeksnuit goed in de huid verankert en daardoor erg 
vast kan zitten, kan het gebeuren dat je het beestje onthoofdt bij het verwijderen: de kop - of de 
snuit - blijft dan zitten. Dat is niet erg: dat zweert er vanzelf uit en geeft geen grotere kans op een 
ziekte. Het wondje altijd wel goed ontsmetten met jodium of alcohol. 

Waar moet je op letten bij de aanschaf van een tekenverwijderaar?

Er is helaas nauwelijks onderzoek gedaan naar welke tekenverwijderaars het beste werken. Dus 
is het vaak een kwestie van persoonlijke voorkeur. Waarbij je een aantal randvoorwaarden kunt 
hanteren:
• Is de tekenverwijderaar specifiek bedoeld voor huisdieren (honden, paarden) of specifiek/ook 

voor mensen? Bedenk dat je op een hond of paard vrijwel uitsluitend volgezogen, dus grote 
teken zult zien. Kleine teekjes, zoals larven of nimfen, vallen nauwelijks op in de vacht van een 
huisdier.

• Is het instrument geschikt om ook hele kleine teekjes (bijvoorbeeld larven en nimfen) te 
verwijderen?

• Kun je met het instrument ook op moeilijk bereikbare plekjes komen, zoals tussen je tenen, 
achter je oren, onder je haar?

• Kun je de tekenverwijderaar alleen (dus met één of twee handen) gebruiken, of moet je altijd 
met twee personen zijn om het goed te doen?

• Is het makkelijk om de tekenverwijderaar altijd bij je te dragen, bijvoorbeeld in je etui of 
portemonnee?

• Is de tekenverwijderaar geschikt om meerdere malen/seizoenen te gebruiken? De prijzen van 
tekenverwijderaars variëren van € 1,- tot € 15,-. De hoogste prijs betaal je natuurlijk alleen maar 
als je zeker weet dat het instrument jaren mee gaat. 

Op de achterkant geven we een toelichting op de 9 tekenverwijderaars in de Tekendoos. 

Alles over tekenverwijderaars



Tekenkaart Tekendoos

• Voor mens en dier
• Geschikt voor zowel grote 

teken als larven en nimfen
• Wat lastiger op moeilijk 

bereikbare plekjes
• Pinpas-formaat, dus past in elke 

portemonnee
• Gebruiksaanwijzing altijd bij de 

hand

TickEase 2-in-1

• Voor mens en dier
• Geschikt voor zowel grote 

teken als larven en nimfen
• Te gebruiken op moeilijk 

bereikbare plekjes
• Mee te nemen in tas of etui, en 

hoort in elke EHBO-doos!
• Een pincet aan de ene kant en 

een “koevoet” aan de andere 
kant

• Van RVS, hygiënisch en een 
lange levensduur

Tekenlepel

• Voor mens en dier
• Geschikt voor zowel grote 

teken als larven en nimfen
• Wat lastiger op moeilijk 

bereikbare plekjes
• Kan aan sleutelhanger 

gehangen worden
• Kindvriendelijk: kinderen 

vinden dit over ‘t algemeen de 
minst “enge” tekenverwijderaar

Enetorpet

• Voor mens en dier
• Geschikt voor zowel grote 

teken als larven en nimfen
• Wat lastiger op moeilijk 

bereikbare plekjes
• Kan aan sleutelhanger 

gehangen worden
• Ook leverbaar in RVS-uitvoering

Tekentang

• Alleen geschikt voor dieren
• Alleen geschikt voor grote - 

volgezogen - teken
• Wat lastiger op moeilijk 

bereikbare plekjes 
• Kan in etui of borstzakje 

meegenomen worden
• Goedkoop

Tekenlasso

• Alleen geschikt voor dieren
• Alleen geschikt voor grote - 

volgezogen - teken 
• Wat lastiger op moeilijk 

bereikbare plekjes 
• Kan in etui of borstzakje 

meegenomen worden

Tekenhaakjes

• Vooral geschikt voor mensen
• Geschikt voor m.n. kleine 

teekjes, zoals larven en nimfen
• Wat lastiger op moeilijk 

bereikbare plekjes
• Kunnen gemakkelijk 

meegenomen worden, maar 
nauwelijks geschikt voor 
volwassen handen 

• Bij deze tekenhaakjes komt 
soms de instructie te draaien, 
doe dit NIET, maar trek teken 
altijd recht omhoog uit de huid

Tekentang met drukveer RVS

• Voor mens en dier
• Geschikt voor zowel grote 

teken als larven en nimfen
• Geschikt voor moeilijker 

bereikbare plekjes
• Kan meegenomen worden in 

etui of tasje
• Van RVS, dus lange levensduur
• Vergt enige handigheid 

of moet met twee handen 
bediend worden

N.B. De afbeeldingen van de verwijderaars staan qua grootte niet in verhouding tot elkaar!

Tekenpen (tweezijdig)

• Voor mens en dier
• Geschikt voor zowel grote 

teken als larven en nimfen
• Geschikt voor moeilijker 

bereikbare plekjes
• Kan meegenomen worden in 

etui of tasje 
• De naam is enigszins 

misleidend: het zijn twee 
tekenhaken


