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Insectwerende kleding is voorzien van 
een finish. Zo gauw als het insect op de 
kleding komt, verbrandt het als het ware 
zijn pootjes en wil het zo snel mogelijk 
van de kleding af. De finish werkt tegen 
alle insecten, zoals teken, muggen, rode 
mieren, wespen e.d. De finish die Van 
Puijenbroek Textiel toepast, is Öko-Tex 
klasse 2 gecertificeerd, waardoor deze 
niet schadelijk is voor mens en milieu. 

Lyme: nieuwe beroepsziekte 
veroorzaakt door teken
Een belangrijke toepassing voor 
insecterende kleding is bescherming 
bieden tegen tekenbeten en het risico 
op de ziekte van Lyme. Aangezien veel 
tekenbeten voorkomen tijdens het werk, 
kan Lyme aangemerkt worden als een 
nieuwe beroepsziekte. Wij informeren 
u graag over een aantal onafhankelijke 
feiten en tips over teken van bron 
www.tekenradar.nl.

Waar komen teken voor?
Teken komen in het hele land voor 
in bossen, duinen, heidegebieden, 
beschutte weilanden, parken en tuinen. 
Ze zitten vooral in hoog gras, op 
bosbessenstruiken, varens of tussen 
dode bladeren.

Hoe ontstaat contact met teken?
Teken vallen niet uit bomen, dit wordt 
vaak gedacht. Hongerige teken klimmen 
omhoog langs de stengels van grassen, 
planten en struiken, totdat ze op een 
hoogte zitten waarbij ze gemakkelijk 
via huidcontact op een passerende 
gastheer of -vrouw kunnen overstappen. 
Teken zitten maar in zeer beperkte 
mate in bomen. In tegenstelling tot wat 
veel mensen denken kunnen teken niet 
springen.

Kunnen teken het hele jaar actief zijn?
Ja, teken kunnen het hele jaar actief zijn 
mits de temperatuur hoog genoeg is. 
Zodra de temperatuur boven de 5 tot 10 
°C komt, kunnen ze actief worden. De 
meeste mensen worden gebeten in de 
periode van maart tot en met oktober.

insectwerende kleding, 
hoe werkt dat?

Het insectenseizoen start met het 
doorbreken van de lente.Tot eind 
september is het dan extra oppassen 
op vochtige plaatsen in het groen 
en de bossen voor tekenbeten, 
muggenprikken en wespensteken e.d.  

Hoe kunt zich het beste beschermen 
tegen teken?
De onderstaande tips bieden geen 
garantie dat u geen tekenbeet oploopt. 
Het blijft dan ook belangrijk om uw 
lichaam te controleren op tekenbeten en 
kleding op de aanwezigheid van teken 
nadat u in het groen bent geweest.

•	Blijf	zoveel	mogelijk	op	de	paden	en	
 vermijd dichte begroeiing en 
 struikgewas
•	Draag	dichte	schoenen,	lange	mouwen	
 en een lange broek
•	Draag	kleding	die	is	geïmpregneerd	
 met het insectenwerend middel 
 Permetrine
•	Spuit	uw	kleding	in	met	een	
 insectenwerend middel dat DEET 
 (diethyltoluamide) bevat met een 
 minimum concentratie van 30% 
 en smeer de onbedekte huid in met 
 een middel dat DEET bevat. DEET zit 
 verwerkt in diverse antimug-middelen, 
 maar de stof werkt ook afstotend op 
 teken. DEET blijft ongeveer 6 uur 
 actief.

Het belangrijkste advies is om uw huid 
en kleding goed te controleren en teken 
te verwijderen nadat u in het groen bent 
geweest.
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