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Landelijk Tekenbetenonderzoek 
Met deze nieuwsbrief willen wij alle huisartsen die meewerken 
aan het Landelijk Tekenbetenonderzoek informeren over de stand 
van zaken van het onderzoek.etenonderzoek.

In het kaartje hiernaast ziet u de verspreiding 

van deelnemende huisartsen in Nederland. Aan 

het onderzoek werken 161 huisartsen mee uit 

verschillende regio’s met verhoogde kans op 

tekenbeten in Nederland. Hiervan werken 60 

huisartsen in de provincies Groningen, Friesland 

en Drenthe, waar het Landelijk Tekenbetenonder-

zoek geïntensiveerd wordt uitgevoerd in samen-

werking met de GGD’en van deze noordelijke 

provincies. 

Sinds de start van het onderzoek begin mei, zijn er 

180 deelnemers in het onderzoek geïncludeerd. 

Hiervan hebben 2 deelnemers (1%) zowel een 

erythema migrans als een ingestuurde teek (zie 

cirkeldiagram). 54 deelnemers (30%) hebben 

alleen een erythema migrans. Bij 124 deelne-

mers (69%) werd alleen een teek ingestuurd. 

Helaas hebben wij enkele tientallen deelnemers 

moeten excluderen uit het onderzoek omdat deze 

patiënten niet voldeden aan de inclusiecriteria. 

In de meeste gevallen waren deelnemers niet 

geschikt voor het onderzoek omdat ze noch een 

erythema migrans noch een teek hadden om op 

te sturen.

Figuur boven:  Verspreiding van huisartsen in het 

Landelijk Tekenbetenonderzoek.

Figuur onder:  Cirkeldiagram van de verdeling van 

deelnemers met een erythema migrans, een inge-

zonden tekenbeet of beide.
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Tekenbetenonder-
zoek in Noord 
Nederland
De samenwerking tussen het RIVM en de GGD’en 

van Drenthe, Friesland en Groningen heeft als 

doel de huisartsen in deze regio intensiever te 

betrekken bij het Landelijk Tekenbetenonder-

zoek. In het noorden van Nederland is het aantal 

huisartsconsulten voor tekenbeet of erythema 

migrans relatief hoog. De huisartsen blijken 

zeer bereidwillig om mee te werken aan het 

onderzoek. Voor hen is van belang meer inzicht 

te krijgen in de risico’s in het eigen gebied. 

De genoemde GGD’en onderzoeken tevens de 

bekendheid bij het publiek met het risico van 

tekenbeten, erythema migrans en de ziekte van 

Lyme en de wijze waarop deze informatie wordt 

verkregen. De onderzoekresultaten zijn van 

belang voor de wijze van voorlichting van het 

publiek en voor verdere preventieactiviteiten. 

Aandachtspuntjes…
• Het gestelde maximum van één deelnemer per 

week wordt opgeheven.

• Registratie van telefonische consulten op de  

blauwe turfkaart zou bijdragen aan het verkrij-

gen van inzicht in het seizoensverloop van 

huisartsconsulten voor tekenbeten. Indien u ook 

de telefonische consulten registreert of gaat regi-

streren naar aanleiding van deze nieuwsbrief, 

wilt u dan door middel van een korte opmerking 

op de turfkaart aangeven vanaf welke datum u 

de telefonische consulten erbij registreert?

• Het RIVM en de Wageningen Universiteit 

worden regelmatig benaderd met het verzoek 

om teken te onderzoeken op aanwezigheid van 

Borrelia. Het RIVM test echter geen teken voor 

andere dan wetenschappelijke doeleinden, 

onder andere omdat de diagnostische waarde 

voor de patiënt nog vrijwel onbekend is. Door 

middel van het Landelijk Tekenbetenonderzoek 

proberen wij hier inzicht in te verkrijgen.

• Sommige teken ontvangen wij zonder alcohol 

in het tekenbuisje. Voor de conservering van 

de teek is het echter van belang dat u altijd een 

beetje alcohol in het buisje met de teek toevoegt. 

• Los van het Landelijk Tekenbetenonderzoek biedt 

het RIVM sinds maart 2007 materialen aan voor 

de nieuwe landelijke publiekscampagne “Een 

teek? Pak ‘m beet!”. Voor brochures en ander 

voorlichtingsmateriaal van deze campagne kunt 

u informeren bij uw GGD.

Onbeperkt aantal deelnemers toegestaan
Eind juni hadden wij verwacht circa 350 deelnemers in het onderzoek te hebben, u ziet in deze 

nieuwsbrief dat dit niet is gehaald. Daarom heffen we de beperking van maximaal één deelnemer per 

week op. U mag dus vanaf nu meerdere patiënten per week aan het onderzoek laten deelnemen. 

Maar, we zeggen het nadrukkelijk: u hoeft niet meerder patiënten per week te includeren.

Deze aanpassing in de studieopzet kan leiden tot enige vertraging in de aanvulling van onderzoeks-

pakketten naar de huisartsen toe. Het kan gebeuren dat wij op het RIVM uw behoefte aan nieuwe 

onderzoekspakketten niet snel genoeg opmerken, door de vertraging bij de post. Als u een grote 

hoeveelheid patiënten per week includeert, en snel behoefte heeft aan nieuwe onderzoekspakketten, 

is het handig om per telefoon of e-mail contact met ons op te nemen. 

Voor informatie
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over 

het Landelijk Tekenbetenonderzoek, dan kunt u 

contact opnemen met de onderzoekers op het 

RIVM, of met de onderzoekers van GGD Drenthe:

• Mw. Ir. Agnetha Hofhuis, tel. 030 - 2742268 

agnetha.hofhuis@rivm.nl

• Dhr. Dr. Wilfrid van Pelt, tel. 030 - 2743560 

w.van.pelt@rivm.nl

• Dhr. Drs. Jaap Tiessen, tel. 0592 - 306356 

j.j.tiessen@ggddrenthe.nl


