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Teken zijn parasieten die zich tijdelijk met bloed voeden
en daardoor wisselende perioden doorbrengen op hun
gastheer. Zij kunnen zich vasthechten in de huid van
hond en kat, wanneer ze hier buiten mee in aanraking
komen (vanuit gras en struikgewas, onder andere in
landelijke, bosachtige gebieden).

Een tekenbesmetting komt vaker voor bij de hond dan
de kat en is seizoensgebonden. Schapenteken zijn
voornamelijk in de maanden maart tot december
actief. De Dermacentor teek vertoont pieken in
september-november en in maart-april.

Kenmerkend voor teken is dat ze als overdrager (vector)
op kunnen treden voor een groot aantal aandoeningen
die zowel huisdieren als hun eigenaar kunnen treffen.
Naast het bloed zuigen (wat bij een ernstige besmetting
kan leiden tot bloedarmoede, vooral bij jonge dieren),
kunnen bacteriën, virussen en parasieten worden
overgedragen. Meestal gebeurt dat niet eerder dan
24 tot 48 uur na aanhechting.

En houdt uw ogen open! Teken verstoppen zich graag
op of in oren, tussen tenen, in oksels, liezen of rondom
de anus. Controleer uw huisdier regelmatig en grondig
op de aanwezigheid van teken. Verwijder ontdekte
teken zo snel mogelijk met een speciale tekentang en
voer ze af in een afgesloten plastic zakje.

Neem contact op met uw dierenarts over tekenbestrijding.
Vraag naar de verschillende tekenbestrijdingsmiddelen
en welke behandeling het meest geschikt is voor uw
huisdier. Een effectieve tekenbestrijding kan veel
ongemak en ziekte bij uw huisdier voorkomen.

www.esccap.eu

ESCCAP is een non-profit organisatie gevormd uit een groep dierenarts-parasitologen uit
Europa. Deze houdt zich bezig met het verstrekken van eenduidige en nuttige informatie
voor dierenartsen en eigenaren om parasitaire infecties bij huisdieren te bestrijden.
ESCCAP Benelux is onderdeel van ESCCAP Europe en richt zich op dierenartsen, eigenaren
en organisaties in Nederland, België en Luxemburg. ESCCAP geeft actuele informatie en
ontwikkelt uniforme richtlijnen voor parasietenbestrijding bij hond en kat en zorgt voor
een brede verspreiding hiervan.
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