
	
Teken en Lyme op de golfbaan 

 
Teken zijn ook op de Batouwe te vinden en wanneer de temperatuur maar 
hoog genoeg is kunnen ze heel het jaar voorkomen. Doorgaans zijn ze het 
meest actief vanaf maart tot oktober met een piek in de maanden juni, 
juli en augustus. 
Een tekenbeet is best vervelend, maar het wordt pas echt gevaarlijk wan-
neer een teek de ziekte van Lyme overbrengt. Van de meer dan één mil-
joen tekenbeten waren er anno 2016 ruim 23.000 gevallen van de ziekte 
van Lyme in Nederland. Verontrustend is, dat ook hersenvliesontsteking 
(encefalitis - virus) door teken kan worden overgebracht.  
De ziekte van Lyme kan na een tekenbeet en een mogelijke bacteriële be-
smetting met Borrelia burgdorferi ontstaan. In Nederland is op dit mo-
ment circa 24% van de teken besmet met Borrelia. Dit percentage zal 
gaan groeien de komende jaren want de omstandigheden door de opwar-
ming in Nederland worden alleen maar gunstiger voor teken en bacterie.  
 

 
Foto 1. Internet: ontwikkelingsstadia teek 
 
Teken klimmen in (hoge) grassen, lage struiken en wachten tot een gast-
heer vlak langs komt en grijpen zich daaraan vast. Ze kunnen niet vliegen 
of springen maar grijpen zich vast en klimmen dan naar boven. Ze kunnen 
dus in de rough langs de fairway en ook op fairways voorkomen, maar 
vallen niet uit bomen zoals weleens wordt beweerd. Ze vinden hun even-
tuele gastheer op warmte (infrarood), CO2 productie en mogelijk ook op 



geuren zoals parfums. De meeste teken voeden zich bij voorkeur niet op 
mensen, maar op herten, vossen, vogels en vooral muizen. Als de teek vol 
zit kan deze nog dagen blijven zitten alvorens los te laten. Op deze ma-
nier kunnen ze zich verspreiden over grote afstanden. Maar als een golfer 
toevallig op het juiste moment langskomt, kan deze ook worden gezien 
als een geschikte gastheer. 
 

 
Foto 2. Internet: eerste tekenen van Lyme  
 
Het zijn vooral de larven en nimfen (ca. 1 mm) die gevaarlijk zijn omdat 
je ze niet voelt en ze vallen niet op doordat ze zo klein zijn. Hoe langer 
een teek vastzit hoe groter de kans op infectie. Het verwijderen van een 
teek moet zo snel mogelijk gebeuren zonder de teek te beschadigen en 
het beste kan dat gedaan worden met een speciale tekentang, een teken-
lepel/kaartje of een tekenlasso. De tekenlepel/kaartje is gemakkelijk en 
goed in gebruik. Gebruik geen zeep, sigaret of alcohol en geen puntige 
pincet want dan beschadig je makkelijk de kop of het achterlijf van de 
teek en kan deze zijn maaginhoud in jouw bloedbaan spugen en dat wil je 
juist voorkómen. Als je de teek hebt verwijderd ontsmet dan de bijtplek 
en neem een (permanente) viltstift en teken een rondje van een paar cm 
rond de plek. Noteer de datum, plaats en tijd kijk goed of er een verkleu-
ring van de huid plaatsvind. De teek zelf kan je bewaren met plakband 
(dubbelvouwen) in een buisje in de koelkast. Bij Lyme besmetting ont-
staat er na een paar dagen een rode vlek of ring op de huid. Ook als er 
niets te zien is hou dan de plek toch een paar weken in de gaten.  
De symptomen van besmetting zijn o.a. griepverschijnselen, vermoeid-
heid, gewrichtspijnen en nog een waslijst van andere klachten. De ziekte 
van Lyme wordt dan ook een multi-systeem ziekte genoemd, waardoor je 
nooit last hebt van 1 symptoom, maar van een combinatie van meerdere. 
Ga dan direct naar de huisarts en neem het buisje met teek mee. Een la-
boratorium kan dan zowel teek als bloed testen op Lyme. In Nederland is 



de behandelwijze nog vaak onvoldoende en wordt een antibiotica kuur van 
2 weken vaak gezien als voldoende. Ga daar nooit mee akkoord, de inter-
nationale Lyme specialisten (ILADS) schrijven een kuur van minimaal 6 
weken voor en zelfs dat wordt als minimaal gezien. Waar nog weinig van 
bekend is, is dat de Borrelia bacterie zichzelf onzichtbaar kan maken voor 
antibiotica en je eigen immuunsysteem. Ze verbergen zich bijvoorbeeld in 
je hartzakje of ze veranderen of verwijderen hun celwand waardoor ze 
niet meer worden herkend door je immuunsysteem en antibiotica. Het is 
dus geen simpele recht-toe-recht aan behandeling van bacteriële besmet-
ting, symptomen, dokter, antibiotica voor 2 weken en klaar is kees. 
 

 
Foto 3. Internet: vastzittende teek 
 
Voorzorgsmaatregelen: Je kunt je kleding aanpassen en lange broeken 
dragen, er zijn speciale, geïmpregneerde, sokken en je kan Deet gebrui-
ken om je schoenen, sokken en onderkant van je golfbroek in te spuiten. 
Bovendien is het belangrijk om jezelf goed te controleren als je onder de 
douche gaat. Let vooral op knieholtes, liesstreek, oksels, hals en keel. 
Maar ze bijten zich ook gewoon vast op je benen en armen. Met name de 
nimfen (de meeste linkse op de foto met verschillende stadia van teken) 
zijn klein en moeilijk terug te vinden.  
 
We gaan als CtG dit jaar proberen om teken te inventariseren op de baan. 
Waar zitten ze en kunnen we ze vangen en hoeveel. Wordt vervolgd.  
Meer weten? Kijk eens op www.Tekenradar.nl. 
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