
 

 

De Tekenbeet. 
 
Nu het warmer wordt, kunnen teken weer actief worden. Iedere golfclub heeft de plicht de leden te 
informeren over tekenbeten en de kans op de ziekte van Lyme die zeer vervelend kan verlopen. Zoals 
bekend kan een besmette teek de ziekte van Lyme overbrengen, maar lang niet iedere teek is 
besmet; gemiddeld 1 op de 5. Wel zijn er grote plaatselijke verschillen, Tekenradar.nl probeert dit bij 
te houden. 
 
Er zijn twee nuttige websites waar u werkelijk alle informatie op kunt vinden: Tekenradar.nl en 
thuisarts.nl/tekenbeet. (Thuisarts.nl is overigens een goede website voor allerlei 
gezondheidsvragen) 
Tekenbeten kunnen buitenshuis (tuin, bos, golfbaan etc) worden opgelopen. Preventieve 
maatregelen zoals: blijf op bospaden (lees de fairway) of loop in een lange broek met broekspijpen in 
de sokken zijn aan de meeste golfers niet besteed. Geadviseerd wordt om i.i.g. in te smeren met 
DEET.  
Inspectie na iedere ronde, voor voorkeursplaatsen van de teek zie de genoemde websites, is zeer 
nuttig maar zal vaak worden overgeslagen. 
 
Een korte samenvatting over hoe te handelen bij een beet, zie ook de websites, volgt hier. 
Teek meteen verwijderen met een pincet, een tekenpincet hoort in de verbandtrommel  (dus zit er 
een in de verbandtrommel in het clubhuis). 
Verwijdering binnen 24 uur: zeer kleine kans op besmetting, kleiner dan 3%. 
Verwijdering tussen 24 en 72 uur grotere kans op besmetting, overleg met huisarts over profylaxe, 
deze profylaxe biedt geen garantie op het uitblijven van besmetting maar vermindert de kans erop 
wel. Na die periode heeft een profylaxe geen zin meer en is het afwachten en in de gaten houden. 
De bekende rode kring kan wel tot 3 MAANDEN na de besmetting optreden!! 
Voor verdere en uitgebreide informatie zie de genoemde websites. 
Immuniteit wordt niet opgebouwd, dus vaccineren heeft geen zin en je kunt na iedere beet weer een 
besmetting krijgen. 
Een buitenlandse teek kan andere ziektes overbrengen! 
Een tekenpincet hoort in ieder huishouden thuis zoals een pitchfork thuis hoort in de broek/rokzak 
van iedere golf(st)er!! 
 
Namens de GEOcommissie en de Natuurcommisie, 
Marten Reitsma 
PS thuis gezocht naar de tekenpincet en niet gevonden! 


