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Routebeschrijving
NAVIGATIE
Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK Maastricht

Let op: er zijn hier vrijwel géén parkeerplaatsen beschikbaar.

OPENBAAR VERVOER
Maastricht is uitstekend bereikbaar met de trein. Vanaf het station moet je wel nog een 
stukje lopen, ca. 30-40 minuten naar de Minderbroedersberg. Je kunt natuurlijk ook de 
bus of een taxi nemen.

Vanaf NS-station Maastricht rijden stadsbussen nr. 3, 4 en 9 naar de halte Papenstraat. 
Direct tegenover het hoofdgebouw van de universiteit bevindt zich een bushalte. De aula 
bevindt zich op ca. 300 meter loopafstand.

Desirée BeaujeanAula van de Universiteit  |  Minderbroedersberg 4-6  |  6211 LK Maastricht

Voor het bijwonen van de openbare verdediging van het proefschrift:

‘Attention for Lyme prevention
Educational tools to prevent tick bites and Lyme borreliosis’

door Desirée Beaujean

Uitnodiging

PARANIMFEN
Nicole Beaujean
06-44 02 86 42
nicole@enbee.nl

Desirée Beaujean  |  Prinseheuvellaan 8  |  3951 VB Maarn  |  desiree.beaujean@rivm.nl

Aula van de Universiteit Maastricht
Minderbroedersberg 4-6
6211 LK Maastricht

Na afl oop zijn alle genodigden van harte welkom op de receptie ter plaatse.

Online serious video game ‘Teek Control’

App ‘Tekenbeet’ Folder

Desirée Beaujean

Voorlichtingsfi lm 

vrijdag 21 april 2017 om 10.00 uur

Fedor Gassner
06-14 64 33 33
fedor.gassner@gmail.com

Een teek? 
Pak ‘m beet!
Wat kunt u doen om de ziekte  
van Lyme te voorkomen? 
• Controleren
• Verwijderen
• Blijven opletten

www.rivm.nl/tekenbeet

Deze folder hoort bij het proefschrift ‘Attention for Lyme 
prevention – Educational tools to prevent tick bites and 
Lyme borreliosis’. Binnenin de folder vind je een samen-
vatting van alle hoofdstukken. 

Wil je een exemplaar van het proefschrift ontvangen? 
Mail me dan: desiree.beaujean@rivm.nl 

Kijk je liever naar een fi lmpje over het proefschrift? 
Zoek dan vanaf 21 april op Youtube: Attentie, Lymepreventie 
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WAAR GAAT HET PROEFSCHRIFT OVER?
Lyme borreliosis (LB) is de meest gerapporteerde teekgerelateerde infectieziekte in Europa 
en Noord-Amerika. Zolang er geen effectieve maatregelen bestaan om tekenpopulaties in de 
natuur te beheersen en er geen vaccin beschikbaar is, moeten we vertrouwen op gezond-
heidsvoorlichting om tekenbeten en LB te voorkomen. Dit proefschrift gaat over onderzoek 
gedaan naar de kennis, de attitude en het gedrag van volwassenen en schoolkinderen ten 
aanzien van de preventie van tekenbeten en LB in Nederland. Daarnaast bevat het onder-
zoek naar de effecten van een folder, een film, een serious game en een applicatie voor de 
mobiele telefoon over teken en LB op het gedrag en andere gerelateerde determinanten van 
volwassenen en kinderen.

PER HOOFDSTUK
In HOOFDSTUK 2 is de kennis, attitude en het gedrag van volwassenen ten aanzien van de 
preventie van teken en LB onderzocht. Van een representatief internetpanel had ongeveer 
eenderde van de respondenten (35% ) goede kennis over teken en LB: zij beantwoordden 
minstens 4 van de 5 vragen goed. De meerderheid ( 95%) van de respondenten vond  LB 
een (zeer) ernstige ziekte, en een minderheid (36%) achtte zichzelf (zeer) vatbaar om LB te 
krijgen. De respondenten waren meer bereid om een tekencontrole te doen en indien van 
toepassing een teek te verwijderen na een verblijf in de natuur, dan om beschermende kle-
ding te dragen of insectenwerende middelen te gebruiken. Het percentage respondenten 
dat preventieve maatregelen nam, varieerde van 6% voor het gebruik van insectenwerende 
middelen tot 37% voor het dragen van beschermende kleding. Personen die zelf een teken-
beet meegemaakt hadden, meer kennis hadden of een gematigde tot grote angst hadden 
voor teken en LB, deden significant vaker een tekencontrole. Respondenten die significant 
vaker beschermende kleding droegen, hadden meer kennis over teken en LB, meer angst 
voor teken en LB, vertrouwden meer op het effect van beschermende kleding en waren va-
ker werkloos/gepensioneerd. In de toekomst moeten programma’s ter preventie van teken 
en LB zich richten op het vergroten van de kennis over teken en LB, het beïnvloeden van de 
perceptie en het positieve effect van preventieve maatregelen.  

HOOFDSTUK 3 beschrijft een vergelijkbare studie als hoofdstuk 2, maar dan onder schoolkin-
deren. In totaal deden 1447 schoolkinderen tussen de 9 en 13 jaar van veertig basisscholen 
verspreid over het land mee aan het onderzoek. De meerderheid van de kinderen (70%) be-
antwoordde ten minste zes van de zeven kennisvragen over teken en LB correct. De overgrote 
meerderheid van de kinderen (93%) vond een tekencontrole heel of een beetje belangrijk.  
Slechts  18% van de kinderen werd routinematig op teken gecontroleerd door hun ouders of 
verzorgers. Kinderen die meer kennis hadden over teken en LB  en kinderen die iemand ken-
den met LB, werden vaker gecontroleerd door hun ouders. Kinderen die in bosrijke gebieden 
wonen, werden vaker gecontroleerd. Het lijkt zinvol om voorlichting over teken en LB ook 
specifiek op kinderen te richten. 

HOOFDSTUK 4 is gericht op de identificatie van risicogroepen voor tekenbeten en LB en de 
profilering van deze risicogroepen. Hiervoor is een diepgaande, kwalitatieve aanpak gehan-
teerd, grotendeels bestaand uit diepte-interviews. Een dergelijke aanpak is er niet zozeer 
op gericht om generaliseerbare uitspraken te doen over menselijk gedrag in het algemeen, 
maar is geschikt om subgroepen te identificeren binnen een populatie, en om de verschil-
lende beweegredenen voor menselijk gedrag te achterhalen. Met deze profielen en inzicht in 
hun beweegredenen kunnen gezondheidsorganisaties hun communicatie afstemmen op de 
karakteristieken van deze risicogroepen, bijvoorbeeld door alleen preventieve adviezen te 
propageren die hoogstwaarschijnlijk zullen worden opgevolgd door de risicogroep. 
Er konden  twee risicogroepen nader worden onderscheiden: ‘Natuurliefhebbers’ die wel 
of niet controleren op tekenbeten, en ‘Ouders’ die hun kinderen wel of niet controleren op 
tekenbeten. Elke groep had een eigen houding ten opzichte van teken en LB en vertoonde 
bijhorend gedrag. Het hebben van (indirecte) ervaring met tekenbeten en/of LB bleek de be-
langrijkste voorspeller te zijn van het opvolgen van preventief advies. Voorlichting moet zich 
richten op het stimuleren van controleren op tekenbeten in plaats van het voorkomen van 
tekenbeten. De profielen van de risicogroepen kunnen worden gebruikt om voorlichtings-
interventies te ontwikkelen die burgers helpen met het omgaan met teken en tekenbeten.

HOOFDSTUK 5 gaat over de wensen en eisen die gebruikers hebben ten aanzien van een ap-
plicatie voor de mobiele telefoon met betrekking tot maatregelen ter preventie van teken en 
LB. Allereerst zijn organisatorische stakeholders en eindgebruikers geïdentificeerd. Daarna 
is een focusgroepdiscussie gehouden met deze stakeholders en 25 diepte-interviews met de 
eindgebruikers. Hieruit bleek dat de mobiele app allereerst gebruikers moet motiveren om 
zichzelf  te controleren op teken na een bezoek aan een risicogebied. De app moet ook een 
tekenradar bevatten zodat gebruikers kunnen zien waar de teken actief zijn. Verder wilde 
men een herinnering kunnen instellen dat men zich moet controleren op teken na een be-
zoek aan de natuur en een mogelijkheid om een tekenbeet te documenteren. De ervaringen 
met dit onderzoek bevestigen het belang van een zorgvuldige inventarisering van de wensen 
en eisen van de eindgebruikers en hun context van het gebruik ten behoeve van het op maat 
maken van adviezen over preventie. 

Om de Nederlandse bevolking te informeren over de maatregelen ter preventie van teken-
beten en LB is een folder en een film ontwikkeld. Het doel van de studie in HOOFDSTUK 6 
was om te evalueren wat het effect van deze twee verlichtingsproducten, op het gebied van 
kennis, ervaren ernst en gevoeligheid, eigen-effectiviteit, respons effectiviteit, intentie en 
gedrag was. Daarnaast is onderzocht of het publiek de folder en de film waardeerde. 

1677 respondenten (vanaf 18 jaar) van een representatief internetpanel deden mee aan het 
onderzoek. Alle respondenten bleken na de interventies een goede kennis te hebben van 
teken en LB. Zowel respondenten die de film zagen als respondenten die de folder kregen, 
wisten meer over teken en LB dan de respondenten in de controlegroep, en ze waren beter 
op de hoogte van de juiste preventiemaatregelen. Bovendien hadden zij een grotere intentie 
om in de toekomst preventieve maatregelen te nemen, dan de respondenten in de contro-
legroep. Hoewel de respondenten zowel de folder als de film goed waardeerden, vonden ze 
de 5-minuten-film te lang duren. Er kon geen lang termijneffect worden aangetoond van de 
folder of de film. Deze resultaten tonen aan dat zowel de folder als de film gewaardeerde als 
effectieve verlichtingsproducten zijn om de kennis over teken en LB, de eigen-effectiviteit en 
de intentie tot het nemen van preventieve maatregelen te vergroten. Echter om effecten op 
de lange termijn te bereiken, is meer actie nodig. 

Kinderen zijn een risicogroep voor tekenbeten en LB. Aangezien het RIVM tot nu toe geen 
voorlichtingsproducten had speciaal gericht op kinderen, is een online serious video game 
ontwikkeld. HOOFDSTUK 7 beschrijft een studie waarin het effect van een folder over teken 
en LB wordt vergeleken met het effect van deze game onder schoolkinderen. In totaal deden 
887 schoolkinderen tussen de negen en dertien jaar van 25 basisscholen mee. De leerlingen 
werden per klas verdeeld over de drie interventiegroepen: ‘game’ (22.4%), ‘folder’ (35.6%) 
of controle (41.9%). Voorafgaand en onmiddellijk na de interventie vulden de kinderen een 
korte vragenlijst in. De kennis over teken en LB nam in alle groepen toe. De kinderen die de 
game hadden gespeeld, waren net als de kinderen in de controlegroep vaker gecontroleerd 
door hun ouders/verzorgers, dan de kinderen die de folder kregen. Dit wijst erop dat er spra-
ke lijkt te zijn van een zogenaamd ‘mere measurement effect’, een blootstellingseffect enkel 
door het invullen van een vragenlijst. 
Aangezien de game niet overwegend een beter effect had dan de folder of de controle, moet 
de game worden gezien als een aanvulling op andere producten in een voorlichtingspro-
gramma over teken en LB gericht op kinderen. 

Om de Nederlandse bevolking te informeren over de risico’s van teken en hen te motiveren 
een tekencontrole te doen als ze in de natuur zijn geweest, en indien van toepassing de teek 
zo snel mogelijk te verwijderen, is op basis van de studies in hoofdstuk 2, 4 en 5 een app(li-
catie) voor de mobiele telefoon ontwikkeld, genaamd: Tekenbeet. HOOFDSTUK 8 beschrijft 
een studie naar het effect van de applicatie ‘Tekenbeet’ op het gedrag van volwassenen ten 
aanzien van teken en LB. Data over het gebruik van de app zijn uit Google Analytics gehaald. 
Daarnaast is een enquête gehouden onder de Nederlandse bevolking (vanaf 18 jaar) over het 
gebruik, de waardering en het effect van de app. 
Uit de gegevens van Google Analytics bleek dat de app bijna 50.000 keer is gedownload in de 
twintig maanden na de lancering in april 2014. De tekenradar en het tekendagboek waren de 
meest bekeken onderdelen van de app. 

Er deden 554 respondenten mee aan de online enquête, waarvan er 238 ook een tweede keer 
deelnamen. De enquête bestond uit vragen over het gebruik van de app, wat mensen weten 
over teken en Lyme en hoe ze omgaan met (de preventie van) tekenbeten. De gemiddelde 
tevredenheidsscore was  7.44 (op een schaal van 1-10), 90.9% van de respondenten gaf aan 
de app aan anderen aan te bevelen. Respondenten die de app hadden gedownload (n=243) 
hadden gemiddeld een hogere kennisscore  en een grotere intentie om preventieve maatre-
gelen te nemen dan respondenten die de app niet hadden gedownload (= 311).
Op basis van deze studie kan worden geconcludeerd dat de app ‘Tekenbeet’ vaak wordt ge-
bruikt, goed wordt gewaardeerd en effectief is om de kennis over teken en de preventie van 
tekenbeten te vergroten. Het is een nuttige aanvulling op de andere verlichtingsproducten, 
en vergroot de eigen-effectiviteit tot het nemen van preventieve maatregelen (controleren 
op en verwijderen van teken). Bovendien vergroot de app de intentie tot het treffen van 
preventieve maatregelen. Deze effecten blijven niet bestaan over langere tijd. Echter een 
van de voordelen van mobiele technologie is dat deze kan worden gebruikt wanneer en waar 
het nodig, wat mogelijk kan bijdragen aan een langdurig effect. Het gebruik van applicaties 
voor de mobiele telefoon is populair. De app ‘Tekenbeet’ past binnen deze trend en biedt 
een modern alternatief voor meer traditionele voorlichtingsmiddelen, zoals een folder of 
informatie op een website. 

HOOFDSTUK 9 beschrijft een literatuurstudie naar interventiestudies op het terrein van te-
ken en LB, uitgevoerd tussen 1995 en mei 2015. In 2012 publiceerde Mowbray een zelfde lite-
ratuurstudie over de periode 1995 tot 2010. Helaas zijn in deze literatuurstudie niet meer stu-
dies geïncludeerd dan Mowbray deed in 2010. Daarom wordt opnieuw de alarmklok geluid, 
net als Mowbray een aantal jaren geleden deed. Zolang er geen effectieve maatregelen zijn 
om de tekenpopulatie in de natuur onder controle te krijgen en er geen vaccin beschikbaar 
is, kan alleen worden vertrouwd op voorlichting en communicatie over maatregelen ter pre-
ventie van teken en LB. Dit is een oproep aan onderzoekers en subsidiegevers om prioriteit 
te geven aan onderzoek naar public health interventies ten aanzien van teken en LB, want 
zoals Benjamin Franklin zei: “Voorkomen is beter dan genezen”. 

Tot slot worden in HOOFDSTUK 10 de bevindingen van alle onderzoeken in dit proefschrift 
besproken en geïntegreerd vanuit een theoretisch en een methodologisch perspectief. Te-
vens worden de implicaties ervan voor de praktijk, het beleid en toekomstig onderzoek op 
een rijtje gezet. 
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den met LB, werden vaker gecontroleerd door hun ouders. Kinderen die in bosrijke gebieden 
wonen, werden vaker gecontroleerd. Het lijkt zinvol om voorlichting over teken en LB ook 
specifiek op kinderen te richten. 

HOOFDSTUK 4 is gericht op de identificatie van risicogroepen voor tekenbeten en LB en de 
profilering van deze risicogroepen. Hiervoor is een diepgaande, kwalitatieve aanpak gehan-
teerd, grotendeels bestaand uit diepte-interviews. Een dergelijke aanpak is er niet zozeer 
op gericht om generaliseerbare uitspraken te doen over menselijk gedrag in het algemeen, 
maar is geschikt om subgroepen te identificeren binnen een populatie, en om de verschil-
lende beweegredenen voor menselijk gedrag te achterhalen. Met deze profielen en inzicht in 
hun beweegredenen kunnen gezondheidsorganisaties hun communicatie afstemmen op de 
karakteristieken van deze risicogroepen, bijvoorbeeld door alleen preventieve adviezen te 
propageren die hoogstwaarschijnlijk zullen worden opgevolgd door de risicogroep. 
Er konden  twee risicogroepen nader worden onderscheiden: ‘Natuurliefhebbers’ die wel 
of niet controleren op tekenbeten, en ‘Ouders’ die hun kinderen wel of niet controleren op 
tekenbeten. Elke groep had een eigen houding ten opzichte van teken en LB en vertoonde 
bijhorend gedrag. Het hebben van (indirecte) ervaring met tekenbeten en/of LB bleek de be-
langrijkste voorspeller te zijn van het opvolgen van preventief advies. Voorlichting moet zich 
richten op het stimuleren van controleren op tekenbeten in plaats van het voorkomen van 
tekenbeten. De profielen van de risicogroepen kunnen worden gebruikt om voorlichtings-
interventies te ontwikkelen die burgers helpen met het omgaan met teken en tekenbeten.

HOOFDSTUK 5 gaat over de wensen en eisen die gebruikers hebben ten aanzien van een ap-
plicatie voor de mobiele telefoon met betrekking tot maatregelen ter preventie van teken en 
LB. Allereerst zijn organisatorische stakeholders en eindgebruikers geïdentificeerd. Daarna 
is een focusgroepdiscussie gehouden met deze stakeholders en 25 diepte-interviews met de 
eindgebruikers. Hieruit bleek dat de mobiele app allereerst gebruikers moet motiveren om 
zichzelf  te controleren op teken na een bezoek aan een risicogebied. De app moet ook een 
tekenradar bevatten zodat gebruikers kunnen zien waar de teken actief zijn. Verder wilde 
men een herinnering kunnen instellen dat men zich moet controleren op teken na een be-
zoek aan de natuur en een mogelijkheid om een tekenbeet te documenteren. De ervaringen 
met dit onderzoek bevestigen het belang van een zorgvuldige inventarisering van de wensen 
en eisen van de eindgebruikers en hun context van het gebruik ten behoeve van het op maat 
maken van adviezen over preventie. 

Om de Nederlandse bevolking te informeren over de maatregelen ter preventie van teken-
beten en LB is een folder en een film ontwikkeld. Het doel van de studie in HOOFDSTUK 6 
was om te evalueren wat het effect van deze twee verlichtingsproducten, op het gebied van 
kennis, ervaren ernst en gevoeligheid, eigen-effectiviteit, respons effectiviteit, intentie en 
gedrag was. Daarnaast is onderzocht of het publiek de folder en de film waardeerde. 

1677 respondenten (vanaf 18 jaar) van een representatief internetpanel deden mee aan het 
onderzoek. Alle respondenten bleken na de interventies een goede kennis te hebben van 
teken en LB. Zowel respondenten die de film zagen als respondenten die de folder kregen, 
wisten meer over teken en LB dan de respondenten in de controlegroep, en ze waren beter 
op de hoogte van de juiste preventiemaatregelen. Bovendien hadden zij een grotere intentie 
om in de toekomst preventieve maatregelen te nemen, dan de respondenten in de contro-
legroep. Hoewel de respondenten zowel de folder als de film goed waardeerden, vonden ze 
de 5-minuten-film te lang duren. Er kon geen lang termijneffect worden aangetoond van de 
folder of de film. Deze resultaten tonen aan dat zowel de folder als de film gewaardeerde als 
effectieve verlichtingsproducten zijn om de kennis over teken en LB, de eigen-effectiviteit en 
de intentie tot het nemen van preventieve maatregelen te vergroten. Echter om effecten op 
de lange termijn te bereiken, is meer actie nodig. 

Kinderen zijn een risicogroep voor tekenbeten en LB. Aangezien het RIVM tot nu toe geen 
voorlichtingsproducten had speciaal gericht op kinderen, is een online serious video game 
ontwikkeld. HOOFDSTUK 7 beschrijft een studie waarin het effect van een folder over teken 
en LB wordt vergeleken met het effect van deze game onder schoolkinderen. In totaal deden 
887 schoolkinderen tussen de negen en dertien jaar van 25 basisscholen mee. De leerlingen 
werden per klas verdeeld over de drie interventiegroepen: ‘game’ (22.4%), ‘folder’ (35.6%) 
of controle (41.9%). Voorafgaand en onmiddellijk na de interventie vulden de kinderen een 
korte vragenlijst in. De kennis over teken en LB nam in alle groepen toe. De kinderen die de 
game hadden gespeeld, waren net als de kinderen in de controlegroep vaker gecontroleerd 
door hun ouders/verzorgers, dan de kinderen die de folder kregen. Dit wijst erop dat er spra-
ke lijkt te zijn van een zogenaamd ‘mere measurement effect’, een blootstellingseffect enkel 
door het invullen van een vragenlijst. 
Aangezien de game niet overwegend een beter effect had dan de folder of de controle, moet 
de game worden gezien als een aanvulling op andere producten in een voorlichtingspro-
gramma over teken en LB gericht op kinderen. 

Om de Nederlandse bevolking te informeren over de risico’s van teken en hen te motiveren 
een tekencontrole te doen als ze in de natuur zijn geweest, en indien van toepassing de teek 
zo snel mogelijk te verwijderen, is op basis van de studies in hoofdstuk 2, 4 en 5 een app(li-
catie) voor de mobiele telefoon ontwikkeld, genaamd: Tekenbeet. HOOFDSTUK 8 beschrijft 
een studie naar het effect van de applicatie ‘Tekenbeet’ op het gedrag van volwassenen ten 
aanzien van teken en LB. Data over het gebruik van de app zijn uit Google Analytics gehaald. 
Daarnaast is een enquête gehouden onder de Nederlandse bevolking (vanaf 18 jaar) over het 
gebruik, de waardering en het effect van de app. 
Uit de gegevens van Google Analytics bleek dat de app bijna 50.000 keer is gedownload in de 
twintig maanden na de lancering in april 2014. De tekenradar en het tekendagboek waren de 
meest bekeken onderdelen van de app. 

Er deden 554 respondenten mee aan de online enquête, waarvan er 238 ook een tweede keer 
deelnamen. De enquête bestond uit vragen over het gebruik van de app, wat mensen weten 
over teken en Lyme en hoe ze omgaan met (de preventie van) tekenbeten. De gemiddelde 
tevredenheidsscore was  7.44 (op een schaal van 1-10), 90.9% van de respondenten gaf aan 
de app aan anderen aan te bevelen. Respondenten die de app hadden gedownload (n=243) 
hadden gemiddeld een hogere kennisscore  en een grotere intentie om preventieve maatre-
gelen te nemen dan respondenten die de app niet hadden gedownload (= 311).
Op basis van deze studie kan worden geconcludeerd dat de app ‘Tekenbeet’ vaak wordt ge-
bruikt, goed wordt gewaardeerd en effectief is om de kennis over teken en de preventie van 
tekenbeten te vergroten. Het is een nuttige aanvulling op de andere verlichtingsproducten, 
en vergroot de eigen-effectiviteit tot het nemen van preventieve maatregelen (controleren 
op en verwijderen van teken). Bovendien vergroot de app de intentie tot het treffen van 
preventieve maatregelen. Deze effecten blijven niet bestaan over langere tijd. Echter een 
van de voordelen van mobiele technologie is dat deze kan worden gebruikt wanneer en waar 
het nodig, wat mogelijk kan bijdragen aan een langdurig effect. Het gebruik van applicaties 
voor de mobiele telefoon is populair. De app ‘Tekenbeet’ past binnen deze trend en biedt 
een modern alternatief voor meer traditionele voorlichtingsmiddelen, zoals een folder of 
informatie op een website. 

HOOFDSTUK 9 beschrijft een literatuurstudie naar interventiestudies op het terrein van te-
ken en LB, uitgevoerd tussen 1995 en mei 2015. In 2012 publiceerde Mowbray een zelfde lite-
ratuurstudie over de periode 1995 tot 2010. Helaas zijn in deze literatuurstudie niet meer stu-
dies geïncludeerd dan Mowbray deed in 2010. Daarom wordt opnieuw de alarmklok geluid, 
net als Mowbray een aantal jaren geleden deed. Zolang er geen effectieve maatregelen zijn 
om de tekenpopulatie in de natuur onder controle te krijgen en er geen vaccin beschikbaar 
is, kan alleen worden vertrouwd op voorlichting en communicatie over maatregelen ter pre-
ventie van teken en LB. Dit is een oproep aan onderzoekers en subsidiegevers om prioriteit 
te geven aan onderzoek naar public health interventies ten aanzien van teken en LB, want 
zoals Benjamin Franklin zei: “Voorkomen is beter dan genezen”. 

Tot slot worden in HOOFDSTUK 10 de bevindingen van alle onderzoeken in dit proefschrift 
besproken en geïntegreerd vanuit een theoretisch en een methodologisch perspectief. Te-
vens worden de implicaties ervan voor de praktijk, het beleid en toekomstig onderzoek op 
een rijtje gezet. 
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WAAR GAAT HET PROEFSCHRIFT OVER?
Lyme borreliosis (LB) is de meest gerapporteerde teekgerelateerde infectieziekte in Europa 
en Noord-Amerika. Zolang er geen effectieve maatregelen bestaan om tekenpopulaties in de 
natuur te beheersen en er geen vaccin beschikbaar is, moeten we vertrouwen op gezond-
heidsvoorlichting om tekenbeten en LB te voorkomen. Dit proefschrift gaat over onderzoek 
gedaan naar de kennis, de attitude en het gedrag van volwassenen en schoolkinderen ten 
aanzien van de preventie van tekenbeten en LB in Nederland. Daarnaast bevat het onder-
zoek naar de effecten van een folder, een film, een serious game en een applicatie voor de 
mobiele telefoon over teken en LB op het gedrag en andere gerelateerde determinanten van 
volwassenen en kinderen.

PER HOOFDSTUK
In HOOFDSTUK 2 is de kennis, attitude en het gedrag van volwassenen ten aanzien van de 
preventie van teken en LB onderzocht. Van een representatief internetpanel had ongeveer 
eenderde van de respondenten (35% ) goede kennis over teken en LB: zij beantwoordden 
minstens 4 van de 5 vragen goed. De meerderheid ( 95%) van de respondenten vond  LB 
een (zeer) ernstige ziekte, en een minderheid (36%) achtte zichzelf (zeer) vatbaar om LB te 
krijgen. De respondenten waren meer bereid om een tekencontrole te doen en indien van 
toepassing een teek te verwijderen na een verblijf in de natuur, dan om beschermende kle-
ding te dragen of insectenwerende middelen te gebruiken. Het percentage respondenten 
dat preventieve maatregelen nam, varieerde van 6% voor het gebruik van insectenwerende 
middelen tot 37% voor het dragen van beschermende kleding. Personen die zelf een teken-
beet meegemaakt hadden, meer kennis hadden of een gematigde tot grote angst hadden 
voor teken en LB, deden significant vaker een tekencontrole. Respondenten die significant 
vaker beschermende kleding droegen, hadden meer kennis over teken en LB, meer angst 
voor teken en LB, vertrouwden meer op het effect van beschermende kleding en waren va-
ker werkloos/gepensioneerd. In de toekomst moeten programma’s ter preventie van teken 
en LB zich richten op het vergroten van de kennis over teken en LB, het beïnvloeden van de 
perceptie en het positieve effect van preventieve maatregelen.  

HOOFDSTUK 3 beschrijft een vergelijkbare studie als hoofdstuk 2, maar dan onder schoolkin-
deren. In totaal deden 1447 schoolkinderen tussen de 9 en 13 jaar van veertig basisscholen 
verspreid over het land mee aan het onderzoek. De meerderheid van de kinderen (70%) be-
antwoordde ten minste zes van de zeven kennisvragen over teken en LB correct. De overgrote 
meerderheid van de kinderen (93%) vond een tekencontrole heel of een beetje belangrijk.  
Slechts  18% van de kinderen werd routinematig op teken gecontroleerd door hun ouders of 
verzorgers. Kinderen die meer kennis hadden over teken en LB  en kinderen die iemand ken-
den met LB, werden vaker gecontroleerd door hun ouders. Kinderen die in bosrijke gebieden 
wonen, werden vaker gecontroleerd. Het lijkt zinvol om voorlichting over teken en LB ook 
specifiek op kinderen te richten. 

HOOFDSTUK 4 is gericht op de identificatie van risicogroepen voor tekenbeten en LB en de 
profilering van deze risicogroepen. Hiervoor is een diepgaande, kwalitatieve aanpak gehan-
teerd, grotendeels bestaand uit diepte-interviews. Een dergelijke aanpak is er niet zozeer 
op gericht om generaliseerbare uitspraken te doen over menselijk gedrag in het algemeen, 
maar is geschikt om subgroepen te identificeren binnen een populatie, en om de verschil-
lende beweegredenen voor menselijk gedrag te achterhalen. Met deze profielen en inzicht in 
hun beweegredenen kunnen gezondheidsorganisaties hun communicatie afstemmen op de 
karakteristieken van deze risicogroepen, bijvoorbeeld door alleen preventieve adviezen te 
propageren die hoogstwaarschijnlijk zullen worden opgevolgd door de risicogroep. 
Er konden  twee risicogroepen nader worden onderscheiden: ‘Natuurliefhebbers’ die wel 
of niet controleren op tekenbeten, en ‘Ouders’ die hun kinderen wel of niet controleren op 
tekenbeten. Elke groep had een eigen houding ten opzichte van teken en LB en vertoonde 
bijhorend gedrag. Het hebben van (indirecte) ervaring met tekenbeten en/of LB bleek de be-
langrijkste voorspeller te zijn van het opvolgen van preventief advies. Voorlichting moet zich 
richten op het stimuleren van controleren op tekenbeten in plaats van het voorkomen van 
tekenbeten. De profielen van de risicogroepen kunnen worden gebruikt om voorlichtings-
interventies te ontwikkelen die burgers helpen met het omgaan met teken en tekenbeten.

HOOFDSTUK 5 gaat over de wensen en eisen die gebruikers hebben ten aanzien van een ap-
plicatie voor de mobiele telefoon met betrekking tot maatregelen ter preventie van teken en 
LB. Allereerst zijn organisatorische stakeholders en eindgebruikers geïdentificeerd. Daarna 
is een focusgroepdiscussie gehouden met deze stakeholders en 25 diepte-interviews met de 
eindgebruikers. Hieruit bleek dat de mobiele app allereerst gebruikers moet motiveren om 
zichzelf  te controleren op teken na een bezoek aan een risicogebied. De app moet ook een 
tekenradar bevatten zodat gebruikers kunnen zien waar de teken actief zijn. Verder wilde 
men een herinnering kunnen instellen dat men zich moet controleren op teken na een be-
zoek aan de natuur en een mogelijkheid om een tekenbeet te documenteren. De ervaringen 
met dit onderzoek bevestigen het belang van een zorgvuldige inventarisering van de wensen 
en eisen van de eindgebruikers en hun context van het gebruik ten behoeve van het op maat 
maken van adviezen over preventie. 

Om de Nederlandse bevolking te informeren over de maatregelen ter preventie van teken-
beten en LB is een folder en een film ontwikkeld. Het doel van de studie in HOOFDSTUK 6 
was om te evalueren wat het effect van deze twee verlichtingsproducten, op het gebied van 
kennis, ervaren ernst en gevoeligheid, eigen-effectiviteit, respons effectiviteit, intentie en 
gedrag was. Daarnaast is onderzocht of het publiek de folder en de film waardeerde. 

1677 respondenten (vanaf 18 jaar) van een representatief internetpanel deden mee aan het 
onderzoek. Alle respondenten bleken na de interventies een goede kennis te hebben van 
teken en LB. Zowel respondenten die de film zagen als respondenten die de folder kregen, 
wisten meer over teken en LB dan de respondenten in de controlegroep, en ze waren beter 
op de hoogte van de juiste preventiemaatregelen. Bovendien hadden zij een grotere intentie 
om in de toekomst preventieve maatregelen te nemen, dan de respondenten in de contro-
legroep. Hoewel de respondenten zowel de folder als de film goed waardeerden, vonden ze 
de 5-minuten-film te lang duren. Er kon geen lang termijneffect worden aangetoond van de 
folder of de film. Deze resultaten tonen aan dat zowel de folder als de film gewaardeerde als 
effectieve verlichtingsproducten zijn om de kennis over teken en LB, de eigen-effectiviteit en 
de intentie tot het nemen van preventieve maatregelen te vergroten. Echter om effecten op 
de lange termijn te bereiken, is meer actie nodig. 

Kinderen zijn een risicogroep voor tekenbeten en LB. Aangezien het RIVM tot nu toe geen 
voorlichtingsproducten had speciaal gericht op kinderen, is een online serious video game 
ontwikkeld. HOOFDSTUK 7 beschrijft een studie waarin het effect van een folder over teken 
en LB wordt vergeleken met het effect van deze game onder schoolkinderen. In totaal deden 
887 schoolkinderen tussen de negen en dertien jaar van 25 basisscholen mee. De leerlingen 
werden per klas verdeeld over de drie interventiegroepen: ‘game’ (22.4%), ‘folder’ (35.6%) 
of controle (41.9%). Voorafgaand en onmiddellijk na de interventie vulden de kinderen een 
korte vragenlijst in. De kennis over teken en LB nam in alle groepen toe. De kinderen die de 
game hadden gespeeld, waren net als de kinderen in de controlegroep vaker gecontroleerd 
door hun ouders/verzorgers, dan de kinderen die de folder kregen. Dit wijst erop dat er spra-
ke lijkt te zijn van een zogenaamd ‘mere measurement effect’, een blootstellingseffect enkel 
door het invullen van een vragenlijst. 
Aangezien de game niet overwegend een beter effect had dan de folder of de controle, moet 
de game worden gezien als een aanvulling op andere producten in een voorlichtingspro-
gramma over teken en LB gericht op kinderen. 

Om de Nederlandse bevolking te informeren over de risico’s van teken en hen te motiveren 
een tekencontrole te doen als ze in de natuur zijn geweest, en indien van toepassing de teek 
zo snel mogelijk te verwijderen, is op basis van de studies in hoofdstuk 2, 4 en 5 een app(li-
catie) voor de mobiele telefoon ontwikkeld, genaamd: Tekenbeet. HOOFDSTUK 8 beschrijft 
een studie naar het effect van de applicatie ‘Tekenbeet’ op het gedrag van volwassenen ten 
aanzien van teken en LB. Data over het gebruik van de app zijn uit Google Analytics gehaald. 
Daarnaast is een enquête gehouden onder de Nederlandse bevolking (vanaf 18 jaar) over het 
gebruik, de waardering en het effect van de app. 
Uit de gegevens van Google Analytics bleek dat de app bijna 50.000 keer is gedownload in de 
twintig maanden na de lancering in april 2014. De tekenradar en het tekendagboek waren de 
meest bekeken onderdelen van de app. 

Er deden 554 respondenten mee aan de online enquête, waarvan er 238 ook een tweede keer 
deelnamen. De enquête bestond uit vragen over het gebruik van de app, wat mensen weten 
over teken en Lyme en hoe ze omgaan met (de preventie van) tekenbeten. De gemiddelde 
tevredenheidsscore was  7.44 (op een schaal van 1-10), 90.9% van de respondenten gaf aan 
de app aan anderen aan te bevelen. Respondenten die de app hadden gedownload (n=243) 
hadden gemiddeld een hogere kennisscore  en een grotere intentie om preventieve maatre-
gelen te nemen dan respondenten die de app niet hadden gedownload (= 311).
Op basis van deze studie kan worden geconcludeerd dat de app ‘Tekenbeet’ vaak wordt ge-
bruikt, goed wordt gewaardeerd en effectief is om de kennis over teken en de preventie van 
tekenbeten te vergroten. Het is een nuttige aanvulling op de andere verlichtingsproducten, 
en vergroot de eigen-effectiviteit tot het nemen van preventieve maatregelen (controleren 
op en verwijderen van teken). Bovendien vergroot de app de intentie tot het treffen van 
preventieve maatregelen. Deze effecten blijven niet bestaan over langere tijd. Echter een 
van de voordelen van mobiele technologie is dat deze kan worden gebruikt wanneer en waar 
het nodig, wat mogelijk kan bijdragen aan een langdurig effect. Het gebruik van applicaties 
voor de mobiele telefoon is populair. De app ‘Tekenbeet’ past binnen deze trend en biedt 
een modern alternatief voor meer traditionele voorlichtingsmiddelen, zoals een folder of 
informatie op een website. 

HOOFDSTUK 9 beschrijft een literatuurstudie naar interventiestudies op het terrein van te-
ken en LB, uitgevoerd tussen 1995 en mei 2015. In 2012 publiceerde Mowbray een zelfde lite-
ratuurstudie over de periode 1995 tot 2010. Helaas zijn in deze literatuurstudie niet meer stu-
dies geïncludeerd dan Mowbray deed in 2010. Daarom wordt opnieuw de alarmklok geluid, 
net als Mowbray een aantal jaren geleden deed. Zolang er geen effectieve maatregelen zijn 
om de tekenpopulatie in de natuur onder controle te krijgen en er geen vaccin beschikbaar 
is, kan alleen worden vertrouwd op voorlichting en communicatie over maatregelen ter pre-
ventie van teken en LB. Dit is een oproep aan onderzoekers en subsidiegevers om prioriteit 
te geven aan onderzoek naar public health interventies ten aanzien van teken en LB, want 
zoals Benjamin Franklin zei: “Voorkomen is beter dan genezen”. 

Tot slot worden in HOOFDSTUK 10 de bevindingen van alle onderzoeken in dit proefschrift 
besproken en geïntegreerd vanuit een theoretisch en een methodologisch perspectief. Te-
vens worden de implicaties ervan voor de praktijk, het beleid en toekomstig onderzoek op 
een rijtje gezet. 
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WAAR GAAT HET PROEFSCHRIFT OVER?
Lyme borreliosis (LB) is de meest gerapporteerde teekgerelateerde infectieziekte in Europa 
en Noord-Amerika. Zolang er geen effectieve maatregelen bestaan om tekenpopulaties in de 
natuur te beheersen en er geen vaccin beschikbaar is, moeten we vertrouwen op gezond-
heidsvoorlichting om tekenbeten en LB te voorkomen. Dit proefschrift gaat over onderzoek 
gedaan naar de kennis, de attitude en het gedrag van volwassenen en schoolkinderen ten 
aanzien van de preventie van tekenbeten en LB in Nederland. Daarnaast bevat het onder-
zoek naar de effecten van een folder, een film, een serious game en een applicatie voor de 
mobiele telefoon over teken en LB op het gedrag en andere gerelateerde determinanten van 
volwassenen en kinderen.

PER HOOFDSTUK
In HOOFDSTUK 2 is de kennis, attitude en het gedrag van volwassenen ten aanzien van de 
preventie van teken en LB onderzocht. Van een representatief internetpanel had ongeveer 
eenderde van de respondenten (35% ) goede kennis over teken en LB: zij beantwoordden 
minstens 4 van de 5 vragen goed. De meerderheid ( 95%) van de respondenten vond  LB 
een (zeer) ernstige ziekte, en een minderheid (36%) achtte zichzelf (zeer) vatbaar om LB te 
krijgen. De respondenten waren meer bereid om een tekencontrole te doen en indien van 
toepassing een teek te verwijderen na een verblijf in de natuur, dan om beschermende kle-
ding te dragen of insectenwerende middelen te gebruiken. Het percentage respondenten 
dat preventieve maatregelen nam, varieerde van 6% voor het gebruik van insectenwerende 
middelen tot 37% voor het dragen van beschermende kleding. Personen die zelf een teken-
beet meegemaakt hadden, meer kennis hadden of een gematigde tot grote angst hadden 
voor teken en LB, deden significant vaker een tekencontrole. Respondenten die significant 
vaker beschermende kleding droegen, hadden meer kennis over teken en LB, meer angst 
voor teken en LB, vertrouwden meer op het effect van beschermende kleding en waren va-
ker werkloos/gepensioneerd. In de toekomst moeten programma’s ter preventie van teken 
en LB zich richten op het vergroten van de kennis over teken en LB, het beïnvloeden van de 
perceptie en het positieve effect van preventieve maatregelen.  

HOOFDSTUK 3 beschrijft een vergelijkbare studie als hoofdstuk 2, maar dan onder schoolkin-
deren. In totaal deden 1447 schoolkinderen tussen de 9 en 13 jaar van veertig basisscholen 
verspreid over het land mee aan het onderzoek. De meerderheid van de kinderen (70%) be-
antwoordde ten minste zes van de zeven kennisvragen over teken en LB correct. De overgrote 
meerderheid van de kinderen (93%) vond een tekencontrole heel of een beetje belangrijk.  
Slechts  18% van de kinderen werd routinematig op teken gecontroleerd door hun ouders of 
verzorgers. Kinderen die meer kennis hadden over teken en LB  en kinderen die iemand ken-
den met LB, werden vaker gecontroleerd door hun ouders. Kinderen die in bosrijke gebieden 
wonen, werden vaker gecontroleerd. Het lijkt zinvol om voorlichting over teken en LB ook 
specifiek op kinderen te richten. 

HOOFDSTUK 4 is gericht op de identificatie van risicogroepen voor tekenbeten en LB en de 
profilering van deze risicogroepen. Hiervoor is een diepgaande, kwalitatieve aanpak gehan-
teerd, grotendeels bestaand uit diepte-interviews. Een dergelijke aanpak is er niet zozeer 
op gericht om generaliseerbare uitspraken te doen over menselijk gedrag in het algemeen, 
maar is geschikt om subgroepen te identificeren binnen een populatie, en om de verschil-
lende beweegredenen voor menselijk gedrag te achterhalen. Met deze profielen en inzicht in 
hun beweegredenen kunnen gezondheidsorganisaties hun communicatie afstemmen op de 
karakteristieken van deze risicogroepen, bijvoorbeeld door alleen preventieve adviezen te 
propageren die hoogstwaarschijnlijk zullen worden opgevolgd door de risicogroep. 
Er konden  twee risicogroepen nader worden onderscheiden: ‘Natuurliefhebbers’ die wel 
of niet controleren op tekenbeten, en ‘Ouders’ die hun kinderen wel of niet controleren op 
tekenbeten. Elke groep had een eigen houding ten opzichte van teken en LB en vertoonde 
bijhorend gedrag. Het hebben van (indirecte) ervaring met tekenbeten en/of LB bleek de be-
langrijkste voorspeller te zijn van het opvolgen van preventief advies. Voorlichting moet zich 
richten op het stimuleren van controleren op tekenbeten in plaats van het voorkomen van 
tekenbeten. De profielen van de risicogroepen kunnen worden gebruikt om voorlichtings-
interventies te ontwikkelen die burgers helpen met het omgaan met teken en tekenbeten.

HOOFDSTUK 5 gaat over de wensen en eisen die gebruikers hebben ten aanzien van een ap-
plicatie voor de mobiele telefoon met betrekking tot maatregelen ter preventie van teken en 
LB. Allereerst zijn organisatorische stakeholders en eindgebruikers geïdentificeerd. Daarna 
is een focusgroepdiscussie gehouden met deze stakeholders en 25 diepte-interviews met de 
eindgebruikers. Hieruit bleek dat de mobiele app allereerst gebruikers moet motiveren om 
zichzelf  te controleren op teken na een bezoek aan een risicogebied. De app moet ook een 
tekenradar bevatten zodat gebruikers kunnen zien waar de teken actief zijn. Verder wilde 
men een herinnering kunnen instellen dat men zich moet controleren op teken na een be-
zoek aan de natuur en een mogelijkheid om een tekenbeet te documenteren. De ervaringen 
met dit onderzoek bevestigen het belang van een zorgvuldige inventarisering van de wensen 
en eisen van de eindgebruikers en hun context van het gebruik ten behoeve van het op maat 
maken van adviezen over preventie. 

Om de Nederlandse bevolking te informeren over de maatregelen ter preventie van teken-
beten en LB is een folder en een film ontwikkeld. Het doel van de studie in HOOFDSTUK 6 
was om te evalueren wat het effect van deze twee verlichtingsproducten, op het gebied van 
kennis, ervaren ernst en gevoeligheid, eigen-effectiviteit, respons effectiviteit, intentie en 
gedrag was. Daarnaast is onderzocht of het publiek de folder en de film waardeerde. 

1677 respondenten (vanaf 18 jaar) van een representatief internetpanel deden mee aan het 
onderzoek. Alle respondenten bleken na de interventies een goede kennis te hebben van 
teken en LB. Zowel respondenten die de film zagen als respondenten die de folder kregen, 
wisten meer over teken en LB dan de respondenten in de controlegroep, en ze waren beter 
op de hoogte van de juiste preventiemaatregelen. Bovendien hadden zij een grotere intentie 
om in de toekomst preventieve maatregelen te nemen, dan de respondenten in de contro-
legroep. Hoewel de respondenten zowel de folder als de film goed waardeerden, vonden ze 
de 5-minuten-film te lang duren. Er kon geen lang termijneffect worden aangetoond van de 
folder of de film. Deze resultaten tonen aan dat zowel de folder als de film gewaardeerde als 
effectieve verlichtingsproducten zijn om de kennis over teken en LB, de eigen-effectiviteit en 
de intentie tot het nemen van preventieve maatregelen te vergroten. Echter om effecten op 
de lange termijn te bereiken, is meer actie nodig. 

Kinderen zijn een risicogroep voor tekenbeten en LB. Aangezien het RIVM tot nu toe geen 
voorlichtingsproducten had speciaal gericht op kinderen, is een online serious video game 
ontwikkeld. HOOFDSTUK 7 beschrijft een studie waarin het effect van een folder over teken 
en LB wordt vergeleken met het effect van deze game onder schoolkinderen. In totaal deden 
887 schoolkinderen tussen de negen en dertien jaar van 25 basisscholen mee. De leerlingen 
werden per klas verdeeld over de drie interventiegroepen: ‘game’ (22.4%), ‘folder’ (35.6%) 
of controle (41.9%). Voorafgaand en onmiddellijk na de interventie vulden de kinderen een 
korte vragenlijst in. De kennis over teken en LB nam in alle groepen toe. De kinderen die de 
game hadden gespeeld, waren net als de kinderen in de controlegroep vaker gecontroleerd 
door hun ouders/verzorgers, dan de kinderen die de folder kregen. Dit wijst erop dat er spra-
ke lijkt te zijn van een zogenaamd ‘mere measurement effect’, een blootstellingseffect enkel 
door het invullen van een vragenlijst. 
Aangezien de game niet overwegend een beter effect had dan de folder of de controle, moet 
de game worden gezien als een aanvulling op andere producten in een voorlichtingspro-
gramma over teken en LB gericht op kinderen. 

Om de Nederlandse bevolking te informeren over de risico’s van teken en hen te motiveren 
een tekencontrole te doen als ze in de natuur zijn geweest, en indien van toepassing de teek 
zo snel mogelijk te verwijderen, is op basis van de studies in hoofdstuk 2, 4 en 5 een app(li-
catie) voor de mobiele telefoon ontwikkeld, genaamd: Tekenbeet. HOOFDSTUK 8 beschrijft 
een studie naar het effect van de applicatie ‘Tekenbeet’ op het gedrag van volwassenen ten 
aanzien van teken en LB. Data over het gebruik van de app zijn uit Google Analytics gehaald. 
Daarnaast is een enquête gehouden onder de Nederlandse bevolking (vanaf 18 jaar) over het 
gebruik, de waardering en het effect van de app. 
Uit de gegevens van Google Analytics bleek dat de app bijna 50.000 keer is gedownload in de 
twintig maanden na de lancering in april 2014. De tekenradar en het tekendagboek waren de 
meest bekeken onderdelen van de app. 

Er deden 554 respondenten mee aan de online enquête, waarvan er 238 ook een tweede keer 
deelnamen. De enquête bestond uit vragen over het gebruik van de app, wat mensen weten 
over teken en Lyme en hoe ze omgaan met (de preventie van) tekenbeten. De gemiddelde 
tevredenheidsscore was  7.44 (op een schaal van 1-10), 90.9% van de respondenten gaf aan 
de app aan anderen aan te bevelen. Respondenten die de app hadden gedownload (n=243) 
hadden gemiddeld een hogere kennisscore  en een grotere intentie om preventieve maatre-
gelen te nemen dan respondenten die de app niet hadden gedownload (= 311).
Op basis van deze studie kan worden geconcludeerd dat de app ‘Tekenbeet’ vaak wordt ge-
bruikt, goed wordt gewaardeerd en effectief is om de kennis over teken en de preventie van 
tekenbeten te vergroten. Het is een nuttige aanvulling op de andere verlichtingsproducten, 
en vergroot de eigen-effectiviteit tot het nemen van preventieve maatregelen (controleren 
op en verwijderen van teken). Bovendien vergroot de app de intentie tot het treffen van 
preventieve maatregelen. Deze effecten blijven niet bestaan over langere tijd. Echter een 
van de voordelen van mobiele technologie is dat deze kan worden gebruikt wanneer en waar 
het nodig, wat mogelijk kan bijdragen aan een langdurig effect. Het gebruik van applicaties 
voor de mobiele telefoon is populair. De app ‘Tekenbeet’ past binnen deze trend en biedt 
een modern alternatief voor meer traditionele voorlichtingsmiddelen, zoals een folder of 
informatie op een website. 

HOOFDSTUK 9 beschrijft een literatuurstudie naar interventiestudies op het terrein van te-
ken en LB, uitgevoerd tussen 1995 en mei 2015. In 2012 publiceerde Mowbray een zelfde lite-
ratuurstudie over de periode 1995 tot 2010. Helaas zijn in deze literatuurstudie niet meer stu-
dies geïncludeerd dan Mowbray deed in 2010. Daarom wordt opnieuw de alarmklok geluid, 
net als Mowbray een aantal jaren geleden deed. Zolang er geen effectieve maatregelen zijn 
om de tekenpopulatie in de natuur onder controle te krijgen en er geen vaccin beschikbaar 
is, kan alleen worden vertrouwd op voorlichting en communicatie over maatregelen ter pre-
ventie van teken en LB. Dit is een oproep aan onderzoekers en subsidiegevers om prioriteit 
te geven aan onderzoek naar public health interventies ten aanzien van teken en LB, want 
zoals Benjamin Franklin zei: “Voorkomen is beter dan genezen”. 

Tot slot worden in HOOFDSTUK 10 de bevindingen van alle onderzoeken in dit proefschrift 
besproken en geïntegreerd vanuit een theoretisch en een methodologisch perspectief. Te-
vens worden de implicaties ervan voor de praktijk, het beleid en toekomstig onderzoek op 
een rijtje gezet. 
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WAAR GAAT HET PROEFSCHRIFT OVER?
Lyme borreliosis (LB) is de meest gerapporteerde teekgerelateerde infectieziekte in Europa 
en Noord-Amerika. Zolang er geen effectieve maatregelen bestaan om tekenpopulaties in de 
natuur te beheersen en er geen vaccin beschikbaar is, moeten we vertrouwen op gezond-
heidsvoorlichting om tekenbeten en LB te voorkomen. Dit proefschrift gaat over onderzoek 
gedaan naar de kennis, de attitude en het gedrag van volwassenen en schoolkinderen ten 
aanzien van de preventie van tekenbeten en LB in Nederland. Daarnaast bevat het onder-
zoek naar de effecten van een folder, een film, een serious game en een applicatie voor de 
mobiele telefoon over teken en LB op het gedrag en andere gerelateerde determinanten van 
volwassenen en kinderen.

PER HOOFDSTUK
In HOOFDSTUK 2 is de kennis, attitude en het gedrag van volwassenen ten aanzien van de 
preventie van teken en LB onderzocht. Van een representatief internetpanel had ongeveer 
eenderde van de respondenten (35% ) goede kennis over teken en LB: zij beantwoordden 
minstens 4 van de 5 vragen goed. De meerderheid ( 95%) van de respondenten vond  LB 
een (zeer) ernstige ziekte, en een minderheid (36%) achtte zichzelf (zeer) vatbaar om LB te 
krijgen. De respondenten waren meer bereid om een tekencontrole te doen en indien van 
toepassing een teek te verwijderen na een verblijf in de natuur, dan om beschermende kle-
ding te dragen of insectenwerende middelen te gebruiken. Het percentage respondenten 
dat preventieve maatregelen nam, varieerde van 6% voor het gebruik van insectenwerende 
middelen tot 37% voor het dragen van beschermende kleding. Personen die zelf een teken-
beet meegemaakt hadden, meer kennis hadden of een gematigde tot grote angst hadden 
voor teken en LB, deden significant vaker een tekencontrole. Respondenten die significant 
vaker beschermende kleding droegen, hadden meer kennis over teken en LB, meer angst 
voor teken en LB, vertrouwden meer op het effect van beschermende kleding en waren va-
ker werkloos/gepensioneerd. In de toekomst moeten programma’s ter preventie van teken 
en LB zich richten op het vergroten van de kennis over teken en LB, het beïnvloeden van de 
perceptie en het positieve effect van preventieve maatregelen.  

HOOFDSTUK 3 beschrijft een vergelijkbare studie als hoofdstuk 2, maar dan onder schoolkin-
deren. In totaal deden 1447 schoolkinderen tussen de 9 en 13 jaar van veertig basisscholen 
verspreid over het land mee aan het onderzoek. De meerderheid van de kinderen (70%) be-
antwoordde ten minste zes van de zeven kennisvragen over teken en LB correct. De overgrote 
meerderheid van de kinderen (93%) vond een tekencontrole heel of een beetje belangrijk.  
Slechts  18% van de kinderen werd routinematig op teken gecontroleerd door hun ouders of 
verzorgers. Kinderen die meer kennis hadden over teken en LB  en kinderen die iemand ken-
den met LB, werden vaker gecontroleerd door hun ouders. Kinderen die in bosrijke gebieden 
wonen, werden vaker gecontroleerd. Het lijkt zinvol om voorlichting over teken en LB ook 
specifiek op kinderen te richten. 

HOOFDSTUK 4 is gericht op de identificatie van risicogroepen voor tekenbeten en LB en de 
profilering van deze risicogroepen. Hiervoor is een diepgaande, kwalitatieve aanpak gehan-
teerd, grotendeels bestaand uit diepte-interviews. Een dergelijke aanpak is er niet zozeer 
op gericht om generaliseerbare uitspraken te doen over menselijk gedrag in het algemeen, 
maar is geschikt om subgroepen te identificeren binnen een populatie, en om de verschil-
lende beweegredenen voor menselijk gedrag te achterhalen. Met deze profielen en inzicht in 
hun beweegredenen kunnen gezondheidsorganisaties hun communicatie afstemmen op de 
karakteristieken van deze risicogroepen, bijvoorbeeld door alleen preventieve adviezen te 
propageren die hoogstwaarschijnlijk zullen worden opgevolgd door de risicogroep. 
Er konden  twee risicogroepen nader worden onderscheiden: ‘Natuurliefhebbers’ die wel 
of niet controleren op tekenbeten, en ‘Ouders’ die hun kinderen wel of niet controleren op 
tekenbeten. Elke groep had een eigen houding ten opzichte van teken en LB en vertoonde 
bijhorend gedrag. Het hebben van (indirecte) ervaring met tekenbeten en/of LB bleek de be-
langrijkste voorspeller te zijn van het opvolgen van preventief advies. Voorlichting moet zich 
richten op het stimuleren van controleren op tekenbeten in plaats van het voorkomen van 
tekenbeten. De profielen van de risicogroepen kunnen worden gebruikt om voorlichtings-
interventies te ontwikkelen die burgers helpen met het omgaan met teken en tekenbeten.

HOOFDSTUK 5 gaat over de wensen en eisen die gebruikers hebben ten aanzien van een ap-
plicatie voor de mobiele telefoon met betrekking tot maatregelen ter preventie van teken en 
LB. Allereerst zijn organisatorische stakeholders en eindgebruikers geïdentificeerd. Daarna 
is een focusgroepdiscussie gehouden met deze stakeholders en 25 diepte-interviews met de 
eindgebruikers. Hieruit bleek dat de mobiele app allereerst gebruikers moet motiveren om 
zichzelf  te controleren op teken na een bezoek aan een risicogebied. De app moet ook een 
tekenradar bevatten zodat gebruikers kunnen zien waar de teken actief zijn. Verder wilde 
men een herinnering kunnen instellen dat men zich moet controleren op teken na een be-
zoek aan de natuur en een mogelijkheid om een tekenbeet te documenteren. De ervaringen 
met dit onderzoek bevestigen het belang van een zorgvuldige inventarisering van de wensen 
en eisen van de eindgebruikers en hun context van het gebruik ten behoeve van het op maat 
maken van adviezen over preventie. 

Om de Nederlandse bevolking te informeren over de maatregelen ter preventie van teken-
beten en LB is een folder en een film ontwikkeld. Het doel van de studie in HOOFDSTUK 6 
was om te evalueren wat het effect van deze twee verlichtingsproducten, op het gebied van 
kennis, ervaren ernst en gevoeligheid, eigen-effectiviteit, respons effectiviteit, intentie en 
gedrag was. Daarnaast is onderzocht of het publiek de folder en de film waardeerde. 

1677 respondenten (vanaf 18 jaar) van een representatief internetpanel deden mee aan het 
onderzoek. Alle respondenten bleken na de interventies een goede kennis te hebben van 
teken en LB. Zowel respondenten die de film zagen als respondenten die de folder kregen, 
wisten meer over teken en LB dan de respondenten in de controlegroep, en ze waren beter 
op de hoogte van de juiste preventiemaatregelen. Bovendien hadden zij een grotere intentie 
om in de toekomst preventieve maatregelen te nemen, dan de respondenten in de contro-
legroep. Hoewel de respondenten zowel de folder als de film goed waardeerden, vonden ze 
de 5-minuten-film te lang duren. Er kon geen lang termijneffect worden aangetoond van de 
folder of de film. Deze resultaten tonen aan dat zowel de folder als de film gewaardeerde als 
effectieve verlichtingsproducten zijn om de kennis over teken en LB, de eigen-effectiviteit en 
de intentie tot het nemen van preventieve maatregelen te vergroten. Echter om effecten op 
de lange termijn te bereiken, is meer actie nodig. 

Kinderen zijn een risicogroep voor tekenbeten en LB. Aangezien het RIVM tot nu toe geen 
voorlichtingsproducten had speciaal gericht op kinderen, is een online serious video game 
ontwikkeld. HOOFDSTUK 7 beschrijft een studie waarin het effect van een folder over teken 
en LB wordt vergeleken met het effect van deze game onder schoolkinderen. In totaal deden 
887 schoolkinderen tussen de negen en dertien jaar van 25 basisscholen mee. De leerlingen 
werden per klas verdeeld over de drie interventiegroepen: ‘game’ (22.4%), ‘folder’ (35.6%) 
of controle (41.9%). Voorafgaand en onmiddellijk na de interventie vulden de kinderen een 
korte vragenlijst in. De kennis over teken en LB nam in alle groepen toe. De kinderen die de 
game hadden gespeeld, waren net als de kinderen in de controlegroep vaker gecontroleerd 
door hun ouders/verzorgers, dan de kinderen die de folder kregen. Dit wijst erop dat er spra-
ke lijkt te zijn van een zogenaamd ‘mere measurement effect’, een blootstellingseffect enkel 
door het invullen van een vragenlijst. 
Aangezien de game niet overwegend een beter effect had dan de folder of de controle, moet 
de game worden gezien als een aanvulling op andere producten in een voorlichtingspro-
gramma over teken en LB gericht op kinderen. 

Om de Nederlandse bevolking te informeren over de risico’s van teken en hen te motiveren 
een tekencontrole te doen als ze in de natuur zijn geweest, en indien van toepassing de teek 
zo snel mogelijk te verwijderen, is op basis van de studies in hoofdstuk 2, 4 en 5 een app(li-
catie) voor de mobiele telefoon ontwikkeld, genaamd: Tekenbeet. HOOFDSTUK 8 beschrijft 
een studie naar het effect van de applicatie ‘Tekenbeet’ op het gedrag van volwassenen ten 
aanzien van teken en LB. Data over het gebruik van de app zijn uit Google Analytics gehaald. 
Daarnaast is een enquête gehouden onder de Nederlandse bevolking (vanaf 18 jaar) over het 
gebruik, de waardering en het effect van de app. 
Uit de gegevens van Google Analytics bleek dat de app bijna 50.000 keer is gedownload in de 
twintig maanden na de lancering in april 2014. De tekenradar en het tekendagboek waren de 
meest bekeken onderdelen van de app. 

Er deden 554 respondenten mee aan de online enquête, waarvan er 238 ook een tweede keer 
deelnamen. De enquête bestond uit vragen over het gebruik van de app, wat mensen weten 
over teken en Lyme en hoe ze omgaan met (de preventie van) tekenbeten. De gemiddelde 
tevredenheidsscore was  7.44 (op een schaal van 1-10), 90.9% van de respondenten gaf aan 
de app aan anderen aan te bevelen. Respondenten die de app hadden gedownload (n=243) 
hadden gemiddeld een hogere kennisscore  en een grotere intentie om preventieve maatre-
gelen te nemen dan respondenten die de app niet hadden gedownload (= 311).
Op basis van deze studie kan worden geconcludeerd dat de app ‘Tekenbeet’ vaak wordt ge-
bruikt, goed wordt gewaardeerd en effectief is om de kennis over teken en de preventie van 
tekenbeten te vergroten. Het is een nuttige aanvulling op de andere verlichtingsproducten, 
en vergroot de eigen-effectiviteit tot het nemen van preventieve maatregelen (controleren 
op en verwijderen van teken). Bovendien vergroot de app de intentie tot het treffen van 
preventieve maatregelen. Deze effecten blijven niet bestaan over langere tijd. Echter een 
van de voordelen van mobiele technologie is dat deze kan worden gebruikt wanneer en waar 
het nodig, wat mogelijk kan bijdragen aan een langdurig effect. Het gebruik van applicaties 
voor de mobiele telefoon is populair. De app ‘Tekenbeet’ past binnen deze trend en biedt 
een modern alternatief voor meer traditionele voorlichtingsmiddelen, zoals een folder of 
informatie op een website. 

HOOFDSTUK 9 beschrijft een literatuurstudie naar interventiestudies op het terrein van te-
ken en LB, uitgevoerd tussen 1995 en mei 2015. In 2012 publiceerde Mowbray een zelfde lite-
ratuurstudie over de periode 1995 tot 2010. Helaas zijn in deze literatuurstudie niet meer stu-
dies geïncludeerd dan Mowbray deed in 2010. Daarom wordt opnieuw de alarmklok geluid, 
net als Mowbray een aantal jaren geleden deed. Zolang er geen effectieve maatregelen zijn 
om de tekenpopulatie in de natuur onder controle te krijgen en er geen vaccin beschikbaar 
is, kan alleen worden vertrouwd op voorlichting en communicatie over maatregelen ter pre-
ventie van teken en LB. Dit is een oproep aan onderzoekers en subsidiegevers om prioriteit 
te geven aan onderzoek naar public health interventies ten aanzien van teken en LB, want 
zoals Benjamin Franklin zei: “Voorkomen is beter dan genezen”. 

Tot slot worden in HOOFDSTUK 10 de bevindingen van alle onderzoeken in dit proefschrift 
besproken en geïntegreerd vanuit een theoretisch en een methodologisch perspectief. Te-
vens worden de implicaties ervan voor de praktijk, het beleid en toekomstig onderzoek op 
een rijtje gezet. 
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