
 

es niet gek. Doe de tekencheck! 

advies over teken: 

1. Controleer je lichaam van top tot teen, dezelfde avond nog, nadat je in de natuur geweest 

bent.  

2. Als je een teek ontdekt, verwijder die dan rustig en in één beweging.  

3. Volg mogelijke symptomen één maand lang op.  

Niet alleen in bosrijk gebied, ook gewoon in de tuin kan je een tekenbeet oplopen. Maak dus 

samen met ons de campagne bekend! 

In deze menukaart vind je een overzicht van de campagnematerialen. Bestellen kan je via het 

online bestelformulier of door het bestelformulier in bijlage ingevuld aan ons terug te 

bezorgen.   

 

Overzicht campagnematerialen 
 

Affiche 
Hang de affiche op openbare plaatsen, in het lokaal van de 
speelpleinwerking, in kinderdagverblijven, in scholen, aan de 

ingang van natuurparken Vraag aan jeugdverblijven in je 

gemeente om de affiche op te hangen. Het formaat is A3.  
 

 

 
 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__tTcuydUQkw3MkdTVFFGNENTMzZXWEtTR1NGRlJaRi4u


 

Folder 
Informeer je inwoners met de folder 
(3-luik) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tekengids 
Zet de jeugdverenigingen in je gemeente aan om 
de gratis tekengids te bestellen voor in hun 
EHBO-koffer. De gids bevat info, een tekenkaart 
en een scheurblok met invulfiches om een 
tekenbeet op te volgen.  
Bestel ook een tekengids voor in de EHBO-
koffer van de speelpleinwerking in je gemeente 
 

 
 

Tekenkaart 
Heb je een evenement gepland in het groen? Vraag gratis 
tekenkaarten aan als gadget. Geef ze aan de bezoekers van 

je evenement samen met de folder.  

 
 

 

 



Voorbeeldberichten voor sociale media 
Draag de belangrijkste boodschappen van de 

campagne uit via je sociale media kanalen. In de 
contentkalender voor sociale media vind je tal 

van inspiratie.  

Volg zeker ook de campagne op 

www.facebook.be/tekenbeten   

 

 

 
 

Wachtzaalactie 
Heb je een digitaal scherm aan het onthaal?  
Laat dan de digitale animatie zonder geluid lopen op de schermen.        

 

 
Voorbeeldartikels 
Informeer je inwoners via het lokaal infoblad of 

plaats een artikel op je website of in je digitale 
nieuwsbrief. Je hebt de keuze tussen een kort, 

middellang of lang artikel.  

Er zijn ook artikels beschikbaar voor specifieke 
doelgroepen: jeugdbewegingen, wandelaars, 

tuinliefhebbers en scholen. 

 

 
 

 
 

Op zoek naar inspiratie 
Op zoek naar info over teken? Neem zeker een kijkje op www.tekenbeten.be   

 

Contact 

 

Heb je vragen? Wil je ondersteuning op maat?  
Contacteer ons. 

Logo Midden-West-Vlaanderen 

Stefanie Vanhoutte 

 Tel 051/23 17 41 

 Mail stefanie@logomiddenwvl.be  
 

  

mailto:stefanie@logomiddenwvl.be


 

Bestelformulier Wees niet gek. Doe de tekencheck  
 
Organisatie:  

Contactpersoon:  

Adres :  

 
Tel :  

E-mailadres:  

 
Campagnemate  

Volgende materialen wens ik gratis te ontvangen: 

 Folder  

 Affiche  

 Tekenkaart  

 Tekengids  

 
Volgende materialen wens ik  gratis digitaal te ontvangen: 

 Digitale animatie voor beeldschermen zonder geluid 

 Voorbeeldartikel voor website / infoblad 

 Facebookberichten 

 E-mailbanner 

 

 

Terug te sturen naar Logo Midden-West-Vlaanderen, Mandellaan 101, 8800 Roeselare 

ter attentie van Stefanie Vanhoutte of te mailen naar stefanie@logomiddenwvl.be 

of bestel via het online bestelformulier.  

  

.  

mailto:stefanie@logomiddenwvl.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__tTcuydUQkw3MkdTVFFGNENTMzZXWEtTR1NGRlJaRi4u

