Teken
Dit is de april nieuwsbrief van de
Dierenkliniek Europawijk.

Het voorjaar breekt weer aan en teken beginnen
weer actief te worden.

We doen ons best om elke maand een nieuwsbrief
met interessante onderwerpen (voor elk wat wils) te
creëren. We wensen u veel leesplezier. En elke keer
acties natuurlijk!
Mocht u willen reageren dan kan dat op het emailadres van de praktijk: dapeuropawijk@dierenartshaarlem.nl. De nieuwsbrief wordt ook op de website
geplaatst, zodat u hem altijd terug kan lezen. Kijk dan

!

op onze website (www.dierenarts-haarlem.nl) op
het onderdeel nieuwsbrieven.
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Zijn teken gevaarlijk en zoja, waarom dan eigenlijk?
Teken zuigen bloed bij zoogdieren, mensen en
vogels en tekenbeten kunnen ontstekingen en/of
abcessen veroorzaken.
Teken kunnen daarnaast ook overbrengers van een
aantal gevaarlijke ziektes zijn.
De laatste jaren is er een duidelijke toename van het
aantal teken en door teken overgebrachte ziektes
bij mens en dier.
Bepaalde ziektes die vroeger alleen in warme landen
voorkwamen, worden inmiddels ook in
toenemende mate in Nederland aangetroffen.
Dit is het gevolg van het feit dat dieren vaker mee
op reis worden genomen, waardoor andere
tekensoorten en vreemde ziektes mee worden
teruggebracht.
Ook zijn er steeds meer dierenhulpinstanties en
stichtingen die dieren die in eigen land kansloos
zijn, importeren en er hier een eigenaar voor
zoeken.
Waar en wanneer leven teken?
Afhankelijk van de weersomstandigheden werden
teken in Nederland vooral aangetroffen van maart
tot oktober. Echter inmiddels zijn er ook in de
koude maanden teken actief, met name de
Inheemse Tijgerteek (Dermacentor reticulatus):
deze heeft zijn activiteitspiek juist in de maanden
september tot en met november. Deze teek kan de
gevaarlijke ziekte babesiose overbrengen.

Het meest frequent komen ze voor in de perioden

Teken kunnen diverse ziektes overbrengen,

mei tot juli en september tot oktober in met name
bossen, parken, duinen en struikachtige gebieden.

veroorzaakt door virussen, bacteriën en/of
bloedparasieten.
De belangrijkste bij de hond zijn Borreliose (ziekte
van Lyme), Ehrlichiose (rickettsiose) en Babesiose
(piroplasmose).
Het voorkomen van deze ziektes is afhankelijk van
de verspreiding van de tekensoort. (Zie ook
“buitenland”)

Teken verschuilen zich in de vegetatie waarbij ze
hun sterk ontwikkelde zintuigen gebruiken om een
naderende gastheer te “zoeken”. Zodra deze
gastheer binnen bereik is, laat de teek zich op de
gastheer vallen. Teken voeden zich door hun
monddelen op een geschikte plaats in de huid te
steken waardoor ze stevig vast zitten. Ze hebben
enkele dagen nodig om zich volledig vol te zuigen
en tijdens het eten groeien ze in omvang. De
levenscyclus van de teek (van ei via larve, nymf naar
volwassen teek) heeft 3 gastheren nodig, waarbij
telkens bloed wordt gezogen. Een volwassen,
vrouwelijke teek drinkt minstens 0,6 ml bloed en
kan tot 4,000 eitjes in de omgeving leggen –
waardoor duidelijk wordt dat de tekenpopulatie
sterk toeneemt!
Welke ziektes kunnen teken overbrengen?
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Veel andere diersoorten kunnen last van teken
hebben!
Weinig teken dragen echte ziektes bij zich!!

Teken bij de kat
Wat moet ik doen als mijn kat teken heeft?
Controleer uw kat regelmatig op teken.
Als u een teek gevonden heeft draait u deze eruit.
Dat kan met een speciale tekentang, maar met een
tissue en blote handen kan ook prima.
Teken hebben geen “schroefdraad”, dus de
draairichting is niet van belang.
Vroeger werd geadviseerd om de teek eerst te
verdoven met alcohol voor het verwijderen.
Nu wordt juist geadviseerd dit niet te doen om te
voorkomen dat de teek zijn maaginhoud (die
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besmet kan zijn) eerst nog even uitspuugt in uw
dier.
Realiseer u dat lang niet elke teek een besmettelijke
ziekte in zich heeft!
Ook goed om te weten is dat ook als een teek zich
al volgezogen heeft, hij niet noodzakelijk een
ziekte hoeft te hebben overgedragen: het kan
enkele dagen duren voordat de ziekteverwekkers
vanuit de teek in de bloedsomloop komen.
Dus: hoe sneller u de teek kunt verwijderen, hoe
beter.
Hoe kan ik mijn kat tegen teken beschermen?
De eenvoudigste manier om (door) teken
(overgebrachte ziekte) te voorkomen is de kat
tegen de teken zelf te beschermen.
Teken kunnen goed bestreden worden met
zogenaamde anti-tekenmiddelen.
Toch zijn teken lastig te bestrijden, omdat
ze relatief groot zijn, een trage stofwisseling
hebben, weinig bewegen/lopen en door een dik
pantser en een soort wasachtig laagje ook nog eens
extra beschermd zijn .
Hierdoor duurt het relatief lang voordat er
voldoende werkzame stof is opgenomen.

De eigenschappen:
Fipronil is een insecticide en acaricide uit de groep
van de fenylpyrazolen. Het is een niet-competitieve
GABA remmer die bindt aan het chloride kanaal en
daardoor blokkeert het de pre- en post-synaptische
overdracht van chloride ionen door het
celmembraan. Dit resulteert in ongecontroleerde
activiteit van het centraal zenuwstelsel, waardoor
insecten en acariden worden gedood. Werkzaam
tegen vlooien en tot 2 weken tegen teken.
Het is voor katten bestemd en de indicaties zijn
vlooien- en tekenbestrijding.
Contra-indicaties
In afwezigheid van beschikbare gegevens, het
product niet toedienen aan kittens jonger dan 2
maanden en/of aan kittens die minder dan 1 kg
wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische
ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren, bij
konijnen en bij overgevoeligheid voor de actieve
stof of een van de hulpstoffen.

Er bestaat voor katten geen tekenband
Wat hebben we wel in de praktijk:

Bijwerkingen

Effipro spot-on kat 4 pipetten

Indien het product opgelikt wordt, kan een korte
periode van overmatig speekselen worden

Het is een Spot-on oplossing.
De samenstelling: Bevat per pipet 50 mg fipronil.

waargenomen, hoofdzakelijk te wijten aan de
dragerstof.
Toediening/Dosering
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Alleen voor uitwendig gebruik. Houd de pipet

Voor optimale vlooienbestrijding in huishoudens

rechtop. Tik een paar keer tegen de bovenkant van
de pipet zodat alle vloeistof zich onderin bevindt.

met meerdere dieren dienen alle honden en katten
tegelijkertijd te worden behandeld.

Knip of breek het topje van de pipet af langs de
breuklijn. Duw de haren opzij tot de huid goed

Laboratoriumstudies met fipronil hebben niet
aangetoond dat er embryotoxische of teratogene

zichtbaar is. Plaats de punt van de pipet direct op de
kale huid en knijp meerdere keren goed in de pipet

effecten zijn. Studies bij drachtige en zogende
poezen zijn niet uitgevoerd. Gebruik het product

om de pipet helemaal leeg te maken. Breng de
inhoud aan tussen de schouderbladen, bij voorkeur
op twee plaatsen.

bij drachtige en zogende dieren alleen in
overeenstemming met de baten/risico beoordeling
van de praktijk.
Bewaarcondities/Houdbaarheid
Bewaren in de originele verpakking beneden 30ºC.
Houdbaar tot 1,5 jaar na productiedatum.
Verpakking
Doos à 4 pipetten

Waarschuwingen
Het product voorkomt de aanhechting van teken
niet. Als het dier voor de blootstelling tegen teken
is behandeld, zullen teken binnen de eerste 24-48
uur gedood worden na de aanhechting. Eenmaal
dood zullen teken van het dier vallen of, indien ze
achter blijven, kunnen ze makkelijk verwijderd
worden. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het
effect van baden en wassen met shampoo op de
effectiviteit van het product bij katten. Gebaseerd
op de gegevens bij de hond, heeft wassen met
shampoo één uur voorafgaand aan de behandeling
geen invloed op de effectiviteit van het product
tegen vlooien. Behandel in geval van een massale

Diagnose
Het vinden van teken op het lichaam geeft
uiteraard de diagnose. Een tekenbeet gaat zelden
gepaard met jeuk. Er kan een rode, wat gezwollen
plek ontstaan op de plek van de tekenbeet, deze
trekt na een paar dagen weg. De geïrriteerde plek is
echter niet het hoofdprobleem. Dat teken ziektes
kunnen overbrengen is een veel groter probleem.
Haal de teek liefst binnen 24 uur van uw hond.
Therapie
Controleer uw huisdier dagelijks op teken en

infestatie de omgeving met een geschikte
omgevingsspray om de werkingsduur van het

verwijder ze direct. Controleer na een wandeling in
een bossige omgeving niet alleen uw hond, maar

product te maximaliseren.
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Teken bij de hond

ook uzelf. Het is belangrijk dat de teek binnen 24
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uur nadat deze zich vast heeft gebeten verwijderd

volwassen teek) heeft 3 gastheren nodig, waarbij

wordt, dan is er namelijk nog geen verbinding
tussen de gastheer en de maag van de teek.

telkens bloed wordt gezogen

Er worden dan nog geen ziek makende bacterien
of andere ziekteverwekkers overgebracht.
Diverse tekentangen die wij als dierenartsen
adviseren om te gebruiken
Hoe moet de teek verwijderd worden?
De teek kan makkelijk verwijderd worden met een
speciaal tangetje, een ticklasso van Trix of een
otom-haakje. Gebruik géén spiritus, alcohol of
slaolie als u de teek gaat verwijderen. De teek kan
dan juist overgeven en ziekmakende stoffen
overbrengen in het bloed.
Nadat u de teek weggehaald heeft ontsmet dan de
plek waar de teek gezeten heeft, met alcohol,
spiritus of chloorhexidine.
Let op: draai de teek er rustig en voorzichtig uit.
Dan komen de monddelen los uit de huid. Indien u
te hard trekt dan trekt u het lichaam van de kop af
en blijft de kop vastzitten in de huid. Hierop kan
een ontsteking ontstaan.

Diagnose
Het vinden van teken op het lichaam geeft
uiteraard de diagnose. Een tekenbeet gaat zelden
gepaard met jeuk. Er kan een rode, wat gezwollen
plek ontstaan op de plek van de tekenbeet, deze
trekt na een paar dagen weg. De geïrriteerde plek is
echter niet het hoofdprobleem. Dat teken ziektes
kunnen overbrengen is een veel groter probleem.
Haal de teek binnen 24 uur van uw hond !
Therapie
Controleer uw huisdier dagelijks op teken en
verwijder ze direct. Controleer na een wandeling in

Deze geneest vaak uit zichzelf.

een bossige omgeving niet alleen uw hond, maar
ook uzelf. Het is belangrijk dat de teek binnen 24

Teken verschuilen zich in de vegetatie waarbij ze
hun sterk ontwikkelde zintuigen gebruiken om een

uur nadat deze zich vast heeft gebeten verwijderd
wordt, dan is er namelijk nog geen verbinding

naderende gastheer te “zoeken”. Zodra deze
gastheer binnen bereik is, laat de teek zich op de

tussen de gastheer en de maag van de teek.
Er worden dan nog geen ziek makende bacterien

gastheer vallen. Teken voeden zich door hun
monddelen op een geschikte plaats in de huid te

of andere ziekteverwekkers overgebracht.

steken waardoor ze stevig vast zitten. Ze hebben
enkele dagen nodig om zich volledig vol te zuigen
en tijdens het eten groeien ze in omvang. De
levenscyclus van de teek (van ei via larve, nymf naar

Diverse tekentangen die wij als dierenartsen
adviseren om te gebruiken

201404 Nieuwsbrief.doc

5

Hoe moet de teek verwijderd worden?

De teek kan makkelijk verwijderd worden met een
speciaal tangetje, een ticklasso van Trix of een
haakje. Ook een gewone pincet of een tangetje kan

Practic.

gebruikt worden, mits de tekekop goed vastgpakt
kan worden.
Gebruik géén spiritus, alcohol of slaolie als u de
teek gaat verwijderen. De teek kan dan juist
overgeven en ziekmakende stoffen overbrengen in
het bloed.
Nadat u de teek weggehaald heeft ontsmet dan de
plek waar de teek gezeten heeft, met alcohol,
spiritus of chloorhexidine.
Let op: draai de teek er rustig en voorzichtig uit.
Dan komen de monddelen los uit de huid. Indien u
te hard trekt dan trekt u het lichaam van de kop af
en blijft de kop vastzitten in de huid. Hierop kan
een ontsteking ontstaan.

Pipetjes voor in de nek voor verschillende
gewichten van de hond.
Werkt een week of 4.
En:

Teken verschuilen zich in de vegetatie waarbij ze
hun sterk ontwikkelde zintuigen gebruiken om een
naderende gastheer te “zoeken”. Zodra deze
gastheer binnen bereik is, laat de teek zich op de
gastheer vallen. Teken voeden zich door hun
monddelen op een geschikte plaats in de huid te
steken waardoor ze stevig vast zitten. Ze hebben
enkele dagen nodig om zich volledig vol te zuigen
en tijdens het eten groeien ze in omvang. De
levenscyclus van de teek (van ei via larve, nymf naar
volwassen teek) heeft 3 gastheren nodig, waarbij
telkens bloed wordt gezogen
Voor honden gebruiken we:
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Bravecto
is een nieuw middel tegen teken voor de hond. Het
is een smakelijke tablet en zou 12 weken
bescherming geven tegen teken.
(Zie ook de nieuwsbrief van maart 2014 voor een
uitgebreide beschrijving).

Konijnen entdagen

de gelegenheid zijn om op die speciale dagen te

In april organiseren we net als andere jaren weer de
konijnen entdagen!

Myxomatose en VHS te laten inenten.

komen, geen nood! U kunt na afspraak op
werkdagen dagelijks terecht om uw konijn tegen

Bij het konijn komen met name twee
besmettelijke dodelijke virusziekten in Nederland
voor: Myxomatose en VHS (Viraal Hemorragisch
Syndroom). Ze kunnen door middel van contact
met zieke wilde konijnen, maar ook via besmet
hooi, groenvoer of stekende insecten (b.v.
muggen) overgebracht worden. Zowel buiten als
binnen gehouden konijnen lopen het risico deze
ziekten te krijgen. Gelukkig zijn deze ziekten te
voorkomen door middel van vaccinaties.
Er is recentelijk een nieuwe (gecombineerde)
entstof ontwikkeld die een jaar bescherming geeft.
Als u uw konijntje(s) wil laten vaccineren (en u
krijgt nog geen automatische oproep), neem dan
even contact op met de praktijk.

We hebben dit jaar hele leuke nieuwe konijnen
paspoortjes met allerlei informatie erin over
gezondheid, gewicht, gebit en voeding. En
….tijdens de konijnen entdagen, krijgt ieder
konijntje nog een leuke attentie mee.

Ik wil een

Tot ziens!

wortel,
geen prik!

Voor u gelezen…

Binnenkort dag van de hond!
Zet het in uw agenda! Talloze acties op diverse
plekken.
De praktijk organiseert speciale entdagen op
donderdag 17 april en maandag 21 april. U kunt
bellen om een afspraak te maken. Mocht u niet in
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Akties

Hondeworsten
NIEUW in ons assortiment: HYPOALLERGENE
HONDEWORSTEN (alle honden vinden ze
lekker!)

Kijk ook op de website van sanimed over atopie en
voedselallergie en het nut van bepaalde voeding bij
deze `aandoeningen`.
De stukprijs voor een worst van 500 gram is 3,25
Euro. In de maand februari tot en met maart krijgt
u bij elke 3 worsten 1 worst gratis erbij.
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