
Teek
(ware

grootte)
Teek, volgezogen

met bloed

Rode gezwollen huid, 
bulten en jeuk.

Bij een overgevoelig-
heidsreactie ontstaan grote 
jeukende zwellingen die 
een paar dagen kunnen 
duren. Zelfs het hele been 
of de arm kunnen op-
gezwollen zijn.

Teken bijten zich vast in 
de huid en voeden zich 
met bloed. Wanneer 
een teek de inhoud van 
een bepaalde klier 
leegt, kunnen ziektes 
(zoals de ziekte van 
Lyme) worden overge-
bracht. Snel verwijderen 
voorkomt dit.

 De teek snel verwijderen, 
liefst binnen zes uur met 
een speciale tekentang of 
-lasso. Die voorkomt dat de 
teek leeg gedrukt wordt of 
dat het kopje van de romp 
wordt getrokken.
 Noteer  voor de 
zekerheid de datum van de 
tekenbeet in uw agenda.

De microscopisch kleine 
brandharen kunnen huid, 
ogen en luchtwegen 
binnendringen. De stof die 
van de haren afkomt 
veroorzaakt huiduitslag, 
zwellingen, rode ogen en 
hevige jeuk.  

In zeldzame gevallen 
kunnen de brandharen 
een oogontsteking 
teweegbrengen. 

Heel soms kunnen 
verschijnselen ontstaan 
als braken, duizeligheid en 
koorts.

De stekende delen met 
gifkliertjes van de kwal 
zitten in de tentakels.    
Aanraking met de huid 
veroorzaakt pijnlijke of 
jeukende rode plekken of 
bultjes. Een enkele keer kan 
contact met bepaalde 
kwallensoorten leiden tot  
ernstiger verschijnselen.

 Draag geen parfum.
 Sla nooit naar insecten: 
hierdoor  gaan ze zich juist 
verdedigen.
 Draag witte kleding.
 Draag goedsluitende 
kleding, zodat de insecten 
geen kans krijgen in 
mouwen of broekspijpen
te kruipen.
 Ga niet bij een lichtbron 
zitten.
 Brand een kaars/wierook.
 Besprenkel beddengoed 
met DEET.
 Smeer de huid in met een 
insectenwerend middel dat 
DEET bevat.
 Slaap onder een 
klamboe.

 Drink nooit uit een flesje 
of blikje: als er een wesp in 
zit, kan ze in de mond of de 
keel steken.
 Vermijd werk waarbij je 
zweet. Zweet trekt bijen, 
wespen en horzels aan.
 Controleer of er een 
wespennest in de buurt is.
 Dood geen bij of wesp in 
de buurt van het nest. Dit 
trekt soortgenoten aan. 
 Probeer nooit zelf een 
wespennest uit te roeien.
 Loop nooit blootsvoets 
door een grasveld. Bijen 
zitten op klaver en madelief 
en wespen kunnen een 
nest in de grond hebben.

BIJ ALLERGIE:
 Draag een adrenaline 
(epinephrine) 
auto-injector bij je.

 Draag een medisch 
identificatie-armband of 
-halsketting.

 Vermijd picknicks en 
barbecues. Eten trekt 
wespen aan.

 Controleer jezelf/ 
elkaar na een wandeling 
in de natuur op teken 
(ze zijn in het begin zo 
klein als een spelden-
knop! Zie tekening) 

 Zorg dat je een 
tekentang of -lasso in 
huis hebt.

 Ga niet zwemmen 
wanneer er veel kwallen in 
de zee zijn.

 Als bekend is dat er 
eikenprocessierupsen in de 
buurt zijn: draag kleding 
die hals, armen en benen 
bedekt en ga niet op de 
grond zitten.

Verwijder de angel  van 
een bij niet met een pincet: 
de kans bestaat dat de 
aanhangende gifblaas leeg 
wordt geknepen.

Smeer geen middeltjes op 
de teek om hem dood te 
laten gaan en probeer nooit 
de teek te bedwelmen met 
alcohol: juist dan zal hij de 
inhoud van zijn klier in de 
wond spuiten. 

NIET WRIJVEN! 
Krabben of wrijven 
verspreidt de haren, wat de 
klachten nog verergert. 

NIET WRIJVEN!
Wrijven zorgt er juist voor 
dat het gif dieper in de 
huid doordringt!

 Uitzuigen met een 
gifzuiger (direct). 
 Plek insmeren met 
tandpasta.
 Pijn en jeuk kunnen ook 
worden verzacht met een 
natte doek of ijs.
 Lidocaïne- en/of 
mentholbevattende crème 
(niet geschikt voor kleine 
kinderen) of gel helpt en 
ook Nestosylcrème en de 
After-Bitepen (bevat 
ammoniak) zijn handige 
middelen.
 Door op het knopje van 
de z.g. Click Away
te drukken krijg je kleine 
stroomstootjes op de 
muggenbeet waardoor de 
jeuk vermindert. 

 De gifblaas van de bij 
kan tot een minuut na de 
steek  blijven doorgaan 
met het pompen van gif. 
Men moet  de angel dus zo 
snel mogelijk verwijderen. 
 Verwijder de angel door 
tegen de steekrichting in 
met uw vingernagel of met 
b.v. een creditcard de 
angel eruit te wippen of de 
angel snel met de 
vingernagel weg te 
krabben zonder de gifblaas 
plat te drukken.
 Je kunt met een 
vacuumpompje de 
gestoken plek uitzuigen.
 Als de pijn op de steek- 
of beetplaats na zo'n 48 
uur niet is verdwenen, is 
het verstandig om contact 
op te nemen met een arts.

 Afspoelen met zeewater 
 Huid met droog zand, 
zout of suiker bestrooien
of
 Jeukstillende zalf , die 
ook gebruikt wordt bij 
insectenbeten er opsme-
ren.
 Neem evt. een paraceta-
mol tegen de pijn.

 De huid afspoelen.
 Mentholpoeder of -creme.
 Ogen uitspoelen. 
 Direct de huid 'strippen' 
met plakband om brand-
haren te verwijderen.
 Kleding heet wassen.
 Klachten verdwijnen na 
ongeveer twee weken 
vanzelf. 

    Bij een steek in  de 
neus, mond, tong of hals 
kan zwelling het 
ademhalen bemoeilijken. 
Dit is een gevaarlijke 
situatie waarbij medische 
hulp direct geboden is!

    ALLERGISCHE REACTIE:
1. Astmatische reactie: 
benauwdheid, piepen.
2. Huidreactie (óók buiten 
de beet of steek): rood-
heid, zwelling, pijn en jeuk.
3. Anafylactische reactie: 
algehele reactie van het 
lichaam, b.v. : flauwvallen, 
in de war raken, buik-
krampen, misselijkheid, 
diarree, overgeven, 
zwellingen rond ogen of op 
de lippen, ademhalings-
problemen, daling van 
bloeddruk en soms 
vermindering van het 
bewustzijn tot bewuste-
loosheid aan toe. 
DIT IS DUS ZEER GEVAAR-
LIJK EN SNELLE MEDI-
SCHE HULP (liefst binnen 
2 minuten) IS 
NOODZAKELIJK.

De beet van een mug, vlo 
of mier is ongevaarlijk.

Houd de beetplek in de 
gaten. Als de teek de ziekte 
van Lyme heeft overge-
bracht, verschijnt na enkele 
weken meestal een rode 
cirkel. Ga dan naar een arts. 
Ook als na enkele weken of 
maanden griepachtige 
verschijnselen of ge-
wrichtspijnen optreden. 

    Bij algemeen 
onwel-bevinden (flauw-
vallen, overgeven, 
ademhalings-problemen, 
spierkram-pen, hoesten, 
braken, hoofdpijn etc.) is 
het van belang met spoed 
medische hulp in te 
roepen!

 

Let op de windrichting:

Wind van zee ? Weinig kwallen.

Wind van land ? Veel kwallen.

Een steek veroorzaakt een 
rode, jeukende zwelling. 
Bij sommige mensen 
zwelt de huid geweldig 
op, bij anderen zie je 
nauwelijks iets. 

Wespen hebben een angel 
zonder weerhaken. Eén 
enkele wesp kan tot tien 
keer steken. Hij spuit gif in 
bij zijn slachtoffer.

Honingbijen steken alleen 
als ze zich bedreigd 
voelen. De angel blijft in 
de huid steken. Als de bij 
zich probeert los te 
trekken scheurt hij de 
angel met de gifblaas los 
van zijn achterlijf. Die blijft 
dan achter in de huid. De 
bij sterft daaraan. 

Hommels hebben een 
gladde angel, en kunnen 
dus verschillende keren 
steken zonder daaraan te 
sterven. Toch zijn ze niet 
agressief. Ze steken uiterst   
               zelden. 

OORZAAK VOORKOMEN EFFECT NIET DOEN! DOEN! GEVAAR?  

    = ACUUT GEVAAR:
             BEL 112 !

Behalve genieten van de zon in de zomer zijn er 
ook de ongemakken van het seizoen. In Neder-
land komen talloze bijtende en stekende 
insecten voor zoals: muggen, vliegen, 
(zand)vlooien, luizen, mieren, bijen, wespen, 
horzels en hommels, teken en spinnen. Slechts 
in uitzonderlijke gevallen is een steek gevaar-
lijk. De meeste 'allergische' reacties zijn gewoon 
fikse lokale reacties op het gif. In Nederland 
overlijden per jaar een paar mensen aan een 

bijen- of wespensteek, hetzij door een anafylac-
tische reactie, hetzij doordat ze in hun mond of 
keel gestoken worden (drinken uit een flesje of 
blikje limonade met een wesp erin!) met als 
gevolg opzwellen van de luchtwegen. Allergis-
che reacties op bijengif verlopen meestal 
ernstiger dan allergische reacties op wespengif. 
Mensen die allergisch zijn voor wespensteken 
zijn dat niet automatisch ook voor bijensteken. 
Omdat veel mensen niet goed bijen van wespen 

kunnen onderscheiden is het vaak moeilijk in te 
schatten waardoor men precies gestoken is. Een 
vuistregel is, dat als de steek niet onmiddellijk 
hevig pijnlijk is, het geen wesp of bij geweest 
zal zijn. Beten van muggen worden vaak hele-
maal niet gevoeld op het moment zelf. Som-
mige mensen worden vaker door muggen 
gestoken dan anderen: dat komt doordat de ene 
huidgeur 'aantrekkelijker' voor insecten is dan 
de andere. 

In Frankrijk te 

koop: verzachtend 

bij muggenbeten.

Vacuumpompje om het 

gif uit te zuigen.

Teken-pincet

uiteinde voor

grote teken

uiteinde voor kleine teken

De stroomstootjes van de Click Away verminderen jeukvan muggenbeten
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