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Wat moet ik in het buitenland

Een teek? Pak ‘m beet
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Verwijder de teek snel - binnen 24 uur -

Teken

Een teek? Pak ‘m beet
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Goed op teken controleren

De ziekte van Lyme

is dus belangrijk.

De ziekte van Lyme begint meestal met

uw broekspijpen in uw sokken.

•	Noteer de datum in uw agenda en
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Soms verdwijnen de verschijnselen

teken voorkomen, dan kunt u de huid

Volgezogen nimf in de huid

De grootte van een teek varieert van 1
tot 3 mm

•	Teken kruipen vaak op het hoofd

•	Gaat u naar een gebied waar veel

Teken zijn spinachtige beestjes

Ring om de tekenbeet

