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1. Aanleiding 
Kinderen van 10-14 jaar worden vaak getroffen door 
erythema migrans na een tekenbeet. Er bestaat 
vooralsnog geen specifieke interventie ter 
voorkoming van tekenbeten voor deze doelgroep.   

2. Doel 
Het ontwikkelen van een interventie waardoor 
kinderen zichzelf (laten) controleren op tekenbeten, 
binnen 24 uur na afloop van een activiteit met 
mogelijk tekenexpositie.  

3. Aanpak 
Sociale marketing als middel om een interventie te 
ontwikkelen die tekencontrole onder kinderen van 
10-12 jaar* stimuleert.  

4. Bevindingen 
Semigestructureerde interviews bij 39 kinderen en 
7 ouders in de periode april tot december 2017:  

5. Conclusie en aanbeveling 
De uitkomsten van de interviews hebben geleid tot de ontwikkeling van de interventie: badkamerhanger. Deze 
badkamerhanger vormt de spil in een interventiemix van voorlichting, educatie en support. Hiermee zetten we 
in op het bereiken van de gedragsdoelstelling. Het verdient de aanbeveling om sociale marketing ook voor 
andere GGDvraagstukken in te zetten, waarbij gedragsverandering een rol speelt. 

Vervolg  
Inzetten van de interventiemix voorlichting (ouders), educatie (kinderen), design (website en hanger) en support (reminder) 
aan een breder publiek. Het testen van de interventiemix in het voorjaar 2018 met evaluatie. Indien dit effectief blijkt, dan is 
het aan te bevelen deze op grotere schaal in te gaan zetten in Nederland. 
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Sociale marketing 
Sociale marketing leert ons wat mensen motiveert. Sociale 
marketing kent principes om attitude van mensen te 
achterhalen door met ze in gesprek te gaan en naar ze te 
luisteren. Er wordt gezocht naar concurrerende factoren 
(voordelen en nadelen) die het gewenste gedrag beïnvloeden. 
Vervolgens biedt het stappen om tot een interventie te komen 
die aansluit bij de doelgroep. Om tot een meest optimale     
    

Incidentie van tekenbeten per 100.000 inwoners in Nederland, per leeftijdscategorie 
met 95% BI . Bron: Hofhuis (ongepubliceerde data) 

Geografische verspreiding van het aantal door de huisarts gediagnosticeerde  
erythema migrans per 100.000 inwoners in Nederland (bron: Hofhuis et al. 2016). 

Speelgedrag van doelgroep Waar in de natuur zitten teken? Waar zitten teken op je lichaam? 
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Van interview naar interventie:  

“De badkamerhanger”  

Factoren die gewenst gedrag beïnvloeden 
(gedragsdoelstelling) 

Interventie 

Bron: 1. Gordon R, et al, Effectiveness of social marketing interventions for healthimprovement: what’s the evidence? Public Health 2006; 120: 1133-1139 2. Huibregtsen Sociale Marketing 

* Op basis van wijzigingen in schoolvorm, samenstelling van de peergroup, gedragingen en mogelijk intrinsieke motivaties van kinderen bij de overgang van basisschool naar 
middelbare school is ervoor gekozen enkel de doelgroep 10-12 jarigen te includeren.  
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Gedragsdoelstelling 
“Kinderen in Drenthe tussen de 10 en 12 jaar controleren zichzelf 
op teken, of laten zich controleren, binnen 24 uur na afloop van 
een activiteit met mogelijk tekenexpositie” 


