Tekenweken
De maand mei staat in het teken van teken! Deze venijnige beestjes zijn namelijk
weer alom aanwezig. Ze laten zich vooral zien tijdens de warme seizoenen, maar
kunnen het hele jaar door u of uw dier belagen. Daarom is een goede preventie
erg belangrijk!

Anti-parasitaire middelen
In onze kliniek zijn diverse producten te verkrijgen om (onder andere) teken en vlooien te
bestrijden. U heeft de keuze uit tabletjes, pipetjes of halsbandjes, afhankelijk van uw dier en uw
eigen voorkeuren. De producten zijn aangepast aan de grootte van het dier. Loop dus gerust eens
binnen om uw dier te wegen, of weeg uw dier thuis en kom dan alle mogelijkheden ontdekken!
Voor honden hebben we bovendien sinds kort een nieuw
product, dat een bredere bescherming biedt tegen teken:
Simparica. Deze smaakvolle tabletjes bieden bescherming
tegen de meest voorkomende teken- en vlooiensoorten
gedurende een ruime maand.

Vaccinatie
Teken bijten zich vast in de huid en zuigen zich dan vol met bloed. Via hun speeksel kunnen ze dan
bacteriën overdragen, waaronder de Borrelia bacterie. In Nederland is gemiddeld één op de vijf
teken besmet met deze bacterie.
Honden die besmet raken met de Borrelia bacterie kunnen de ziekte van Lyme krijgen, bij katten
komt dit gelukkig zelden voor. Mogelijke symptomen bij honden zijn: koorts, kreupelheid
(gewrichtsontsteking), verminderde eetlust, sloomheid, gezwollen lymfeknopen en –in een later
stadium– nierschade.

Gelukkig is de ziekte in een vroeg stadium goed te behandelen, dus neem tijdig contact met ons
op als uw hond zich ziek voelt! Eventueel kan voor honden die bijzonder gevoelig zijn voor teken
een vaccinatie tegen de ziekte van Lyme worden overwogen. Echter, vaccinatie is enkel zinvol
wanneer de hond niet eerder werd geïnfecteerd door de bacterie, en zorgt er als het ware voor
dat de bacterie wordt aangevallen in het spijsverteringsstelsel van de teek (niet in de hond). Ons
advies is dus vooral te focussen op preventie!

Verdere maatregelen
•

Vermijd risicogebieden waar veel teken zijn (hoog gras, dichte begroeiing, dode bladeren
bij bomen/struiken).

•

Controleer uw dier nadat hij/zij buiten is geweest. In eerste instantie zijn teken te zien als
kleine zwarte puntjes, pas na enkele dagen zwellen
ze op tot bruine/grijze bolletjes.

•

Verwijder eventuele teken binnen 24 uur na
vasthechten: teek it away!
Let op: gebruik vóór het verwijderen van een teek
geen alcohol, jodium, olie of zeep.
Gebruik een tekentang of een puntig pincet,
waarmee u het kopje van de teek kunt vastpakken,
zo dicht mogelijk bij de huid. Trek de teek er rustig
uit.

Wist u dat…
… dieren geen rode kring ontwikkelen rond een tekenbeet, in tegenstelling tot mensen? Een
rode zwelling na een tekenbeet zegt dus niets over het ontstaan van de ziekte van Lyme!
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