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Teek? Pak ‘m beet!
Dat is de slagzin van een infospotje van het RIVM over teken. Een informatief en ook voor
kids begrijpelijk filmpje.
Teken zitten vooral in hoog gras en tussen dorre bladeren. Daar wachten ze tot er een
mens of dier voorbij komt waar ze op kunnen kruipen. Ze zoeken een warm plekje op het
lichaam, bijten zich vast in de huid en zuigen zich vol met bloed. Geen fijne gast.
Teken kunnen besmet zijn met de
Borrelia bacterie. Als die bacterie in
de bloedbaan komt, bestaat het risico
op de ziekte van Lyme. En dat is een
erg nare ziekte! Lyme komt voor bij
mensen, honden en katten.
Dus ben je een dag lekker buiten
geweest? In de natuur (bos,hei,duin),
het park of in je eigen tuin? Check dan
goed of je geen ongenode gasten hebt
meegenomen.
Favoriete plekjes van de teek zijn zachte warme plekken: achter de oren, onder de oksels,
in je liezen. En in de navel. Maar misschien vinden ze een ander plekje op jouw lichaam
lekkerder.... Dus check je hele lijf! En inspecteer ook je eventuele huisdieren.
Beestje gevonden? Pak het met een papiertje en spoel het weg door de gootsteen. Gooi
de teek niet levend naar buiten! Want daar heeft hij al snel een nieuwe gastheer
gevonden. En voor je het weet brengt je huisdier de ongenode gast alsnog binnen.

Een vastgehechte teek verwijder je zo: Neem een tekentang of pincet en pak de teek zo
dicht mogelijk bij de huid vast. Geen tang of pincet in de buurt? Klem het dan tussen de
nagels. Trek de teek rechtop uit je huid. Schrijf de datum en de plaats waar je de teek
hebt verwijderd op in je agenda. En hou de plek nog zeker twee maanden in de gaten.
Wanneer contact met huisarts?
– als zelf verwijderen je niet lukt, of
– als er een deel van de teek in je huid blijft zitten, of
– als de plek rondom de beet er direct al naar uitziet, of
– als je na enkele dagen griepachtige verschijnselen krijgt, of
– als je na enkele weken tot maanden een rode kring rondom de gebeten plek krijgt
Tips:
Maak het een teek niet te makkelijk om op je huid te kruipen. Trek je sokken hoog op.
Stop de pijpen van een lange broek bij je sokken in. Doe je shirt bij je broek in.
Er zijn teekwerende middelen voor mens en dier. En als je heel veel buiten bent: er is
zelfs teekwerende kleding!
Heb jij de tekentang/pincet al in je EHBO doos?

Data herhalingslessen voor in je agenda!
Ben jij lid en volg je de herhalingslessen op zaterdag? Reserveer dan BEIDE data in de
agenda: 9 november én 30 november. De groepsindeling voor de zaterdagcursus volgt
na de zomervakantie.
Ook de groepsindelingen voor de woensdagavond cursussen volgen dan.
Je kunt nog steeds aangeven wat je voorkeur heeft: een woensdagavond cursus of
zaterdagcursus! Stuur een mail naar het secretariaat als je je voorkeur voor woensdag of
zaterdag nog door wilt geven. Dan houden we daar rekening mee met de planning.

Agenda 2019
HERHALINGSLESSEN
Woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 in Lauwers College Buitenpost:
serie 1: 18 september, 25 september, 2 oktober, 9 oktober
serie 2: 30 oktober, 6 november, 13 november, 20 november
Zaterdagcursus van 8.00 uur tot 16.15 uur in Lauwers College Buitenpost:
Zaterdag 9 en zaterdag 30 november.

HULPVERLENING
1 juni: Open dag Houthandel Barkmeijer
10.00 tot 16.00 uur, Barkmeijer in Kollum
25 juni: Fierljeppen - vanaf 19.00 uur,
Sportpark de Swadde in Buitenpost (1 EHBO’er)
26 juni: Fierljeppen - vanaf 19.00 uur,
Sportpark de Swadde in Buitenpost
6 juli: Swaddekuier - nadere info volgt
(6 EHBO’ers)
1 augustus: Fierljeppen – vanaf 18.30 uur,
Sportpark de Swadde in Buitenpost (1 EHBO’er)
2 augustus: Fierljeppen - vanaf 18.30 uur,
Sportpark de Swadde in Buitenpost
7 augustus: Natuurmarkt - 9.00 tot 17.00 uur,
Buitenpost (1 EHBO’er ochtend, 2 EHBO’ers
middag)
20 augustus: Fierljeppen – vanaf 18.30 uur,
Sportpark de Swadde in Buitenpost (1 EHBO’er)
5 oktober: Oogstdag - 09.30 tot 13.00 uur,
De Kruidhof in Buitenpost (2 EHBO’ers)
7 december: Kerstmarkt in Buitenpost - nadere
info volgt
Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld!
Regelmatig wordt onze vereniging gevraagd om EHBO te verlenen bij evenementen.
Zonder EHBO-ers gaan die evenementen niet door. De inzet van onze vrijwilligers wordt
dan ook zeer op prijs gesteld. Hierboven zie je achter elk evenement tussen haakjes ( )
staan hoeveel hulpverleners nog nodig zijn.
Kom jij ook eens helpen? Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed. Voor eten en
drinken zorgt de organisatie.
Aanmelden als vrijwillige hulpverlener bij een van deze evenementen kan bij Dineke van
der Bij (secretariaat): ehbobuitenpost@hotmail.com / t. 0511 - 541838.
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