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Juvat Westendorp danst de TEKEN (RE) MOVE met hoveniers en werknemers uit bos en natuur 

Feestelijke aftrap Week van de teek 2015  

 

Op maandag 13 april om 11.00 uur vindt de aftrap van de Week van de teek plaats op Boerderij 

Mereveld in Utrecht. Danser/acteur Juvat Westendorp, bekend van So you think you can dance 

en Goede Tijden Slechte Tijden, danst dan met hoveniers en werknemers uit bos en natuur de 

TEKEN (RE) MOVE. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het belang van systematisch 

controleren op tekenbeten na het werk. De dans is geïnspireerd op de nieuwe ontwikkelde 

controlemethodiek.  

 

Tevens is er een kleine informatiemarkt waar onder andere het RIVM, de Nederlandse Vereniging van 

Lymepatiënten en de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij zijn vertegenwoordigd.  

 

Belangrijk: systematisch controleren en registreren 

Stigas heeft een korte animatiefilm gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe je je hele lichaam na een dag 

in het groen systematisch kunt controleren op teken. Dit helpt een routine op te bouwen waarin er 

geen plekjes worden overgeslagen. In totaal duurt zo’n controle een paar minuten. Het filmpje staat op 

www.stigas.nl.  

 

Daarnaast is er een registratiesysteem opgezet waarin mensen die in het groen werken hun 

tekenbeten kunnen registreren. Het registreren van tekenbeten moet meer inzicht geven in waar op 

het lichaam, waar in Nederland, bij welke werkzaamheden en in welk jaargetijde er een (verhoogd) 

risico is op tekenbeten. Met behulp van die kennis kunnen (betere) preventieve maatregelen worden 

genomen. De tekenregistratie staat op www.stigas.nl/diensten/tekenbeet.  

 

Besmetting met ziekte van Lyme voorkomen  

Voor iedereen die in het groen verblijft, beroepsmatig of als recreant, is het belangrijk een beet van 

een teek en daarmee een mogelijke besmetting met de ziekte van Lyme te voorkomen. In de Week 

van de teek besteden verschillende organisaties hier volop aandacht aan. Ook wordt extra voorlichting 

gegeven over wat je moet doen als je toch bent gebeten. Geen overbodige luxe: de ziekte van Lyme 

kan een vervelende en, als je er niet snel bij bent, hardnekkige ziekte zijn. De week van de teek vindt 

dit jaar plaats van 13 tot en met 19 april. 

http://www.stigas.nl/
http://www.stigas.nl/diensten/tekenbeet


 

 

Feiten en cijfers  

 32 procent van de hoveniers geeft aan ooit tijdens het werk één of meer tekenbeten te hebben 

opgelopen. 

 15 procent is wel eens behandeld voor de ziekte van Lyme.  

Uit: Teken, tekenbeten en de ziekte van Lyme in de hoveniers- en groenvoorzieningssector, oktober 

2010 

 

 85 procent van de bosbouwers heeft één of meer tekenbeten per jaar.  

 32 procent controleert zich na het werk altijd op teken.  

Uit: Tekenwerende kleding, praktijkproef, oktober 2013.  

 

Wat is de ziekte van Lyme? 

De ziekte van Lyme is een infectieziekte, die door de bacterie Borrelia Burgdorferi wordt veroorzaakt. 

Door een tekenbeet kan die bacterie in het lichaam terechtkomen. De ziekte van Lyme kan worden 

onderverdeeld in drie stadia: de vroege lokale ziekte van Lyme, de door het lichaam verspreide ziekte 

van Lyme, de langdurige of chronische ziekte van Lyme. De vroege lokale ziekte van Lyme ontstaat 

ongeveer twee weken na de tekenbeet. Op de plaats van de beet kan een rode ring of rode plek 

verschijnen. Als de ziekte niet op tijd wordt behandeld kan deze weken tot maanden later overgaan in 

het tweede stadium. Kenmerkend voor dit stadium zijn gewrichtsklachten, klachten van de zenuwen 

(vooral uitval van gezichtszenuwen of pijnklachten in een arm of been) en hartritmestoornissen. In het 

laatste stadium, dat in twee tot vijf procent van de gevallen voorkomt, kan de ziekte langdurig worden 

en tot vervelende huidaandoeningen leiden. 

 

Meer informatie 

www.stigas.nl en www.weekvandeteek.nl  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

U bent van harte uitgenodigd om bij de opening van de Week van de Teek aanwezig te zijn.  

Wanneer: 13 april 11.00 uur – 12.30 uur 

Waar: Boerderij Mereveld, Mereveldseweg 9, 3585 LH Utrecht. Boerderij Mereveld heeft volop 

parkeergelegenheid op eigen terrein. Voor wie met het openbaar vervoer komt: de locatie ligt op 10 

minuten loopafstand van station Utrecht Lunetten. 

Contactpersoon: Annemarie van den Hoven: 06 – 242 10 707  

 

http://www.stigas.nl/
http://www.weekvandeteek.nl/

