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Teken bij de hond – Ziekte van Lyme  

Teken zijn relatief kleine beestjes die op uw hond springen en 

zich vastzetten. De teken zijn relatief klein, een volwassen teek die zich heeft gevoed met bloed van 

uw hond zwelt op.  

Teken komen het gehele jaar voor, maar met name in de warmere periodes en in bosrijke gebieden 

moet u erg bedacht zijn op teken. Het beste controleert u uw hond na 

elke wandeling. Teken geven vaak niet veel problemen, ze geven lokaal 

een rode plek en irritatie. Het wordt echter gevaarlijker als de teek 

besmet is met de ziekte van Lyme.  

Het is belangrijk dat een teek binnen 24 uur verwijderd wordt, dan is er nog geen contact geweest 

tussen de maag van de teek en het bloed van uw hond. Er kan dan dus nog geen besmetting hebben 

plaats gevonden. Teken kunnen verwijderd worden met een tekentang of een haakje, gebruik geen 

stoffen, zoals alcohol of slaolie om de teek los te maken. Teken zullen dan eerder hun maaginhoud 

legen en dus besmetting veroorzaken.  

Gebruik tekentang: Plaats de tang over de kop van de teek, draai rustig rond zonder te trekken. De 

teek zal dan eenvoudig loskomen. Het is belangrijk dat de hele kop van de teek mee komt, anders zal 

er nog een ontstekingsreactie komen.  

Beschermen tegen teken kan door gebruik te maken van een Scaliborband of Advantix.  

Ziekte van Lyme 

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie, Borrelia Burgdorferi.  Deze ziekte komt ook 

in Nederland voor en heeft een heel wisselend verloop. Sommige honden hebben een hele tijd geen 

last en krijgt pas maanden later klachten.  Honden kunnen koorts hebben, sloom, kreupel, 

zenuwsymptomen en nierschade. Het is vaak lastig om de diagnose te stellen.  

Behandelen van de ziekte van Lyme is alleen zinvol als deze op tijd wordt ingesteld. Het gaat om een 

zeer langdurige antibiotica behandeling.  Het is dus belangrijk teken te voorkomen en snel van uw  

hond af te halen.  

 

 

 

 

 


