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Sheba Inu 
 

Maandagavond 19 uur, telefoon, oeps, dan 
moet het echt wel dringend zijn.  De vraag komt 
of ik ’s avonds hondjes toiletteer.  Nee dus.  

Ze verlaten net de praktijk van de dierenarts die 
zo lief is onze hondjes te helpen en om klantjes 
door te sturen.  

De eigenaars van de Sheba Ina  hun woning is 
ongeveer onbewoonbaar geworden door het 
haar dat dit hondje momenteel verliest. Het 
snelste wat kan in mijn agenda is vrijdag, 
mevrouw wil even met meneer overleggen of ze 
een paar uur verlof kunnen opnemen.  Dacht 
dan is het wel heel hard nodig.  Omdat ze zo 
gemotiveerd zijn besluit ik dat ze woensdag 

aansluitend op hun werktijd mogen langs komen. 

Dat valt nogal mee, blijkt om 17 uur te zijn.  Met gans de familie had voor mij 
niet echt gehoeven….oma, dochter en kleindochter en een Sheba waar de 
plukken wol uithangen. 

Het hondje zou grommen als je het wil kammen, dus ik verwittig ze vast dat ik 
dan terug ga grommen. Het gaat zo ver dat ze bij een vorig bezoek aan een 
hondensalon de pootjes van de stakker twee bij twee bij elkaar hebben 
gebonden, hals stevig aan de stang bevestigd. Ik zou voor minder gaan 
grommen. Ook erg fraai voor het imago van de hondenkapper, dank u 
collega. 

Ik neem het hondje op van de grond, dat laat ze netjes toe en zet ze los op 
de tafel, dacht dat lukt wel, dit varkentje wassen we wel.  Ik begin te kammen 
en toon de familie hoe ze het best aanpakken.  Het hondje wordt onrustig dus 
neem ik ze met de linkerhand bij het nekvel, in die hand kan ze in ieder geval 
al niet meer bijten.  Ze voelt dat ik controle heb en ze geeft haar tegenstand 
op. Na een klein half uur heb ik een wollen vloer, een hondje dat kilo’s lichter 
lijkt en een tevreden familie. Ze nemen een kammetje mee aangepast aan de 
vacht van de hond. Goede daad volbracht. 

PrideNess 
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Teken een spinachtig probleem 
 

- Wat zijn teken en waar leven ze? 
Teken zijn heel kleine spinachtigen die behoren tot orde van de 
geleedpotige parasieten. Hun nauwste verwanten zijn mijten (demodex, 
oormijt, hooimijt, enz.) 
 

 
 
 

 
 
 
Teken zijn wereldwijd verspreid en leven in het struikgewas, bomen en 
op grassprieten. Daar wachten ze tot een gastheer langskomt.  
Ze gaan extreem zuinig om met hun energie en kunnen meer dan een 
jaar zonder voedsel, sommige soorten tot wel 5 jaar.  
 
Teken detecteren hun potentiële gastheer door de uitgestraalde 
lichaamswarmte, en wellicht ook door de geur.  
 
Een teek kan enige dagen tot weken op dezelfde gastheer blijven 
zitten.  
Een teek loopt meestal enige minuten rond op zoek naar een geschikte 
plaats op zijn potentiële gastheer. 
Bij voorkeur nestelen ze zich in de huidplooien zoals oksel, liezen, 
tussen de tenen, op de oren en het hoofd 
 

- Waarom is een tekenbeet zo gevaarlijk voor mens en dier? 
 
De teek kan verschillende ziekten overbrengen. Een teek brengt  
ziekteverwekkers of parasieten over maar is zelf niet de veroorzaker 
van de ziekten, nog kan hij er zelf van ziek worden. De teek is gastheer 
voor de ziektekiemen. 
 
De meeste gekende ziekte die de teek kan overdragen is ziekte van 
Lyme, veroorzaakt door een lid van de familie van de Borrelia 
bacteriën.  
 
Men schat dat in Europa ongeveer 10% van de teken besmet is met 
Borrelia.  Dit organisme wordt overgebracht via de beten van teken van 
het geslacht Ixodes, die zich ook vaak voeden met het bloed van ander 
zoogdieren, zoals knaagdieren, egels en herten. De ziekte wordt 
vermoedelijk slechts overgebracht nadat de teken zich gedurende uren 
op de gastheer hebben gevoed. 
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Symptomen bij de hond: 
 
Het eerste teken van de ziekte van Lyme is een rode uitbreidende plek 
rond de plaats waar de teek heeft gebeten. Hierna kan de hond soms 
maanden of jaren tot zelf levenslang symptoom loos zijn. 
Jaren na de infectie kunnen symptomen optreden. Deze kunnen 
bestaan uit ontstekingen van de gewrichten, lymfevaten en koorts. In 
sommige gevallen kan er ook een ontsteking van de hartspier optreden 

of een infectie. Door infectie van het centrale zenuwstelsel kunnen 
gedragsveranderingen zoals agressie en epileptische aanvallen 
voorkomen. De symptomen kunnen verdwijnen en indien onbehandeld 
op regelmatige basis terugkomen. 
 
Diagnose: 
 
De diagnose is niet eenvoudig te stellen gezien de symptomen van 
uiteenlopende aard zijn en de ziekte vrij zeldzaam is.  
De gespecialiseerde labo–onderzoeken zijn frequent vals positief of 
negatief. Meestal zal men proberen om andere ziektes uit te sluiten 
alvorens men gaat behandelen tegen Borreliose. 
Het is dan ook aangewezen dat men de hond, na een wandeling in het 
groen, grondig controleert op teken. Indien de hond symptomen 
vertoont, is het beter om de dierenarts meteen te raadplegen 
 
Behandeling: 
 
Is er Borreliose vastgesteld door de dierenarts dan zal deze hoogst 
waarschijnlijk een behandeling met antibiotica voorschrijven.  

 
 

 
 
 
 
 



 

https://trimcanis.be  Pagina 6 van 11 

Hoe verwijder je een teek? 
 
Elke manipulatie kan een teek doen braken en verhoogt bijgevolg de 
risico op besmetting.  
 
Trek de teek er in 1 beweging uit met een tekenverwijderaar. 
 
Wat doe je best NIET bij het verwijderen 
 

o Het platdrukken van de teek 
o Alcohol, jodium, zeep, ether of olie gebruiken 
o Verbrandden van een vastgehechte teek 
o Draai de teek niet 

 
Welke tekenverwijderaars bestaan er en hoe gebruik je ze? 
 
Er zijn verschillende tekenverwijderaars op de markt. Hieronder kan je 
lezen hoe je elke verwijderaar kan gebruiken en wat je kan doen indien 
je niks hebt. 
 

° Het is moeilijk om te zeggen welk verwijderaar de beste is. 
Persoonlijke ondervinding en voorkeur speelt hierbij een rol. 
° Een tekenverwijderaar kan je kopen in dierenspeciaalzaken, 
groothandelaars van trimmaterialen, bij de apotheek of zelfs in 
sommige warenhuizen.  

 
Hieronder volgt een opsomming van de meest courante hulpmiddelen 
in alfabetische volgorde. 
 

 Het pincet: 
 

Kies een pincet met dunne punt, neem de teek bij de kop vast, zo 
dicht mogelijk bij de huid. Gebruik een pincet met een dikke punt 
niet. 
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 Tekenkaart: 

 
Hou de tekenkaart dicht tegen de huid om de teek te verwijderen. 

 
 
 
° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 T

e
k
e
n
koevoet: 
 
Hou de tekenkoevoet dicht tegen de huid om de teek te 
verwijderen. 
 

 
 

 Tekenlasso: 
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Hou de Tekenlasso dicht tegen de huid om de teek te 
verwijderen. 
 

 
 

 Tekenlepel: 
 
Hou de Tekenlepel dicht tegen de huid om de teek te 
verwijderen. 
 

 
 
 

 Tekentang:  
 
Hou de tekentang dicht tegen de huid om de teek te 
verwijderen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Tekentrekker: 
 
Hou de tekentrekker dicht tegen de huid om de teek te 
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verwijderen. 
 

 
 

 Lus of nagel: 
 
Heb je niks bij de hand? Je kunt eventueel een lus maken met 
een dun draadje of je kunt aan iemand met scherpe nagels 
vragen om de teek in een keer te verwijderen door langs de 
huid te schrapen. 
 

 
 
 

Hoe kun je jezelf en je hond beschermen? 
 

Eerst en vooral, buiten zijn, bewegen en genieten van de natuur is leuk 
en bovenal gezond. Laat je dus niet afschrikken door het risico op een 
tekenbeet en geniet van de natuur. Je zal niet altijd gebeten worden en 
niet elke tekenbeet betekent dat je ziek wordt. 
 
Controle is dus de beste preventie. Controleer nog  op de dag dat je in 
de natuur bent geweest op tekenbeten. Volg desnoods de symptomen 
op. 
 
Hieronder volgen nog enkele maatregelen om het risico te verminderen: 
 

o Controleer jezelf, anderen en je hond elke keer je de natuur in 
bent geweest, vooral in huidplooien. Vergeet bij de hond niet het 
hoofd en tussen de teentje, oksel, liezen, oren te controleren. 
 

o Vind je een teek, verwijder ze dan in 1 rustige beweging. 
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o Na een beet volg je een maand of 5 mogelijke symptomen op. Bij 
rode kringen of de griepklachten raadpleeg de arts of dierenarts. 
Vermeld hierbij de datum van de tekenbeet. 

 
 
Bronnen: 

- Tekenbeten.be 
- Wikipedia.org 
- Causus.be 
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Contacteer ons 
 
U kan ons nog steeds met opmerkingen of toevoegingen contacteren.  
Hebt u voorstellen i.v.m. wat wij als beroepsvereniging nog meer kunnen 
doen in onze dagelijkse werking, het organiseren van evenementen, deze 
nieuwsbrief,… aarzel dan niet om ons te contacteren! 
 

TRIMCANIS 
Beroepsvereniging voor Hondenverzorging vzw 

 
Scharebrugstraat 255, B-8370 Blankenberge 
Tel: +32(0)50 55 01 55 

info@trimcanis.beE-mail:  

 

Voorzitter: 
standaert.domi@gmail.comDominique Standaert -  

Ondervoorzitter: 
enzys.cockers.spaniels@gmail.comSarah Finet -  

Secretaris: 
briks1@telenet.beRik Deblieck -  

Ledenadministratie: 
ledenadmin@trimcanis.beTineke Standaert -  


