
Meldpunt Tekenbeten
via PrikPunt 
Het oplopen van de ziekte van Lyme door een tekenbeet is niet alleen een individueel 
beroepsrisico voor uw werknemers, ook voor u als werkgever vormt het een risico. 
U voorkomt dat liever door het nemen van preventieve maatregelen en door 
deskundig advies en behandeling bij een mogelijke besmetting. PrikPunt, landelijk 
meldpunt van VaccinatieZorg, biedt u ondersteuning in goed werkgeverschap en 
het voorkomen van ziekte via het Meldpunt Tekenbeten.

Wat is PrikPunt? 
PrikPunt is het landelijk werkende meld-
punt van VaccinatieZorg voor werkgerela-
teerde prikaccidenten, bij mogelijke 
MRSA-besmetting van werknemers en bij 
tekenbeten. Wij bieden u daarmee een 
unieke dienstverlening.

Waaruit bestaat onze 
dienstverlening?
Het verzorgen van een voorlichting en 
screening van de organisatie in het kader 
van preventie en bewustwording.
Het aannemen van telefonische vragen 
van medewerkers omtrent een opgelopen 
tekenbeet. Daarbij wordt advies gegeven 
over de volgende onderwerpen:
1. Is er sprake van een tekenbeet?
2. Hoe moet je teken verwijderen of is de 
teek op de juiste manier verwijderd?
3. Moet er gestart worden met antibiotica?

Het Meldpunt Tekenbeten handelt vol-
gens de officiële LCI-richtlijnen van het 
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu).

Risico beoordeling: is er wel of geen 
sprake van een teek?
Een van uw medewerkers kan gebeten 
worden door een teek. Veelal zullen 
werknemers in het groen een tekenbeet 
herkennen. In geval van twijfel kan het 
meldpunt advies geven. 

Verwijderen van teken
Wanneer er twijfel is bij de werknemer of 
de teek goed of volledig verwijderd is, kan 
contact gezocht worden met het meld-
punt voor advies.

Wel of geen antibiotica toedienen?
Blijkt een medewerker daadwerkelijk een 
tekenbeet te hebben opgelopen en deze 
teek is langer dan 24 uur blijven zitten, 
dan wordt, onder verantwoordelijkheid 
van de arts-microbioloog, antibiotica 
voorgeschreven. Bij twijfel wordt de arts-
microbioloog geconsulteerd. 

Het Meldpunt Tekenbeten
Het Meldpunt Tekenbeten is bereikbaar 
via telefoonnummer 088 77 454 77. 
De medewerker kan rechtstreeks con-
tact opnemen met de gespecialiseerde 
verpleegkundige van de meldlijn. Er is 
altijd een arts-micro bioloog als achter-
wacht medisch verantwoordelijk. De 
meldingen worden tijdens kantooruren 
afgehandeld, tenzij er sprake is van een 
spoedeisend karakter. 

Uw voordelen
•  Eén centraal meldpunt voor al uw 

medewerkers
•  Maatwerk en persoonlijk advies
•  Toegang tot uitgebreid netwerk van 

deskundigen
•  Eigen specialisten op het gebied van 
 microbiologie

PrikPunt is onderdeel van VaccinatieZorg BV te Ravenstein 

informatie werkgever



Over VaccinatieZorg
VaccinatieZorg is een landelijk werkende 
organisatie die, naast de dienstverlening 
van de meldlijn PrikPunt, jaarlijks bij klei-
ne en grote ondernemingen tienduizen-
den medewerkers vaccineert, onder meer 
tegen hepatitis A, hepatitis B en DTP als 
beroepsrisico en tegen seizoensgriep.

Meer weten?
Als u meer informatie wilt of de moge-
lijkheden voor aansluiting wilt bespreken, 
dan kunt u contact opnemen met het kan-
toor van VaccinatieZorg via 0486 41 72 72 
of via info@vaccinatiezorg.nl

Contact
Langakker 5C
5371 EV  Ravenstein

info@vaccinatiezorg.nl
tel: 0486 41 72 72
www.vaccinatiezorg.nl

 Voorlichting
en preventie

PrikPunt    Beroepsrisico- en Griepvaccinaties

Mensen gezond aan het werk
in een veilige omgeving


