De behandeling van teken
Teken behoren tot de spinachtige. De bij huisdier en mens voorkomende
teken zien eruit als een klein leren zakje, met aan de voorkant een
nauwelijks zichtbare kop. Het bestrijden van een tekenpopulatie is
vrijwel onmogelijk. De bescherming van onze huisdieren is vooralsnog
de beste oplossing. Teken klimmen in grashalmen of struiken en hechten
zich vast tot een geschikt dier voorbijkomt. Ze kunnen maanden tot
jaren overleven buiten de gastheer en zijn voornamelijk actief in
vochtige klimaatomstandigheden (voorjaar en herfst). Een gastheer,
ook de mens, voelt niet wanneer een teek bijt. Dit komt doordat een teek
een stof afscheidt met een pijnstillend effect. Achteraf ontstaat wel jeuk
en soms een ontstekingsreactie.
Teken die uit het buitenland worden meegenomen
Uit Zuid-Europese landen kan de bruine hondenteek (Rhipicephalus sanguineus) in de vacht worden
meegenomen, meestal door honden die meegaan op vakantie. Deze teek kan zich jaren in woningen
handhaven en is soms drager van ziekten. Buitenshuis is het klimaat in België en Nederland ongunstig voor
de teek. Ze zijn erg specifiek voor de hond en in sporadische gevallen wordt de mens gebeten. In ZuidEuropa leeft ook de Dermacentor reticulatus teek die bij de hond een bloedparasiet overbrengt die
babesiose (piroplasmose of 'bloedwateren') veroorzaakt.
Tekenbestrijding
Teken kunnen verwijderd worden met een
tekentangetje of pincet (rechtstandig uittrekken
zonder erin te knijpen). Daarna wordt het wondje
ontsmet. Eventuele achtergebleven delen van de
teek verdwijnen na enige tijd vanzelf. Bij
aanwezigheid van grotere aantallen of telkens
terugkerende besmetting kan gebruik gemaakt
worden van diverse sprays, spot-ons of banden
tegen teken. Alle producten hebben als beperking
dat teken pas na 24 tot 48 uur na contact zullen
afsterven. Meestal zitten ze dan nog vast in de huid.
Bij de eigenaar bestaat dan vaak de indruk dat het
gebruikte middel niet werkt.
Voor welke dieren wordt tekenbestrijding geadviseerd?
 Honden die worden uitgelaten in gebieden waar veel teken voorkomen (bomen, struiken)
 Honden die meegaan op vakantie naar landen als Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland etc. (rond
de Middellandse Zee)
 Katten die regelmatig met teken in de vacht thuiskomen

Risico’s voor honden en katten
Teken geven directe problemen bij honden en katten doordat ze bloedverlies kunnen veroorzaken en de
wonden in de huid kunnen ontsteken. Ook indirect kunnen teken gevaar opleveren indien ze drager zijn
van ziekteveroorzakers. Teken kunnen diverse ziekten overbrengen.
 Babesiose. Bij de hond is Babesia canis een parasiet die wordt overgebracht door teken in ZuidEuropa, hierdoor kan er bloedarmoede ontstaan en er kan bloed in de urine optreden.
 Borreliose (Ziekte van Lyme). De bacterie die Lyme veroorzaakt wordt overgebracht door teken
die ook in ons land voorkomen en is besmettelijk voor mens en hond.
 Tekenverlamming Veel tekensoorten kunnen verlammingen veroorzaken. Soms met de dood tot
gevolg.
 Ehrlichiose. Ehrlichia is een parasiet die in de witte bloedcellen gaat zitten en koorts, verminderde
eetlust, moeilijk ademen, braken, vergrote lymfeklieren en verhoogde bloedingsneigingen
veroorzaakt.
Risico's voor de mens
Teken zijn zoönotische parasieten; eenvoudig gezegd zijn dat parasieten die van dier op mens kunnen
overgaan en daardoor ziekten bij de mens kunnen veroorzaken. Dit kan tot lichte klachten leiden, maar
ook tot potentieel zeer gevaarlijke ziekten, vooral bij kinderen.
Bescherming
U kunt uw huisdier beschermen tegen teken. Komt u gerust langs op de kliniek. De dierenartsen en
assistenten kunnen u het beste advies geven over de bescherming die uw hond of kat nodig heeft.

