
Een echte tekenvanger word je met de badkamerhanger

1. Aanleiding

Kinderen van 10-14 jaar worden vaak 
getroffen door erythema migrans na een 
tekenbeet. In 2017 onderzocht GGD 
Drenthe, aan de hand van sociale 
marketing, hoe controle op tekenbeten 
gestimuleerd kan worden. Het resultaat: 
de badkamerhanger. Effectief? U leest het hier. 

2. Vraagstelling

In hoeverre heeft de implementatie van de 
tekeninterventiemix met badkamerhanger effect op 
de kennis en gedrag van kinderen met betrekking tot 
het controleren op tekenbeten in vergelijking tot een 
controlegroep waarbij kinderen worden voorgelicht 
met een standaard voorlichtingsfolder? 

3. Methoden 
Kwantitatief gestructureerde vragenlijsten: 
pre-test/posttest opzet.

4. Resultaten 

5. Conclusie en aanbeveling
Dit onderzoek laat zien dat de kinderen die de badkamerhanger kregen na de zomer vaker controleren op 
tekenbeten dan kinderen die de informatiefolder kregen. De toepassing van de badkamerhanger lijkt een 
effectieve interventie om kinderen te laten denken aan tekencontrole en het verdient dan ook aanbeveling deze 
te verspreiden in de doelgroep. Een effect van de badkamerhanger op kennis is niet aangetoond. 

Vervolg
Inzetten van de badkamerhanger in Drenthe: het opstellen van een werkwijze voor verspreiden in de doelgroep via scholen in 
samenwerking met jeugdgezondheidzorg (seizoen 2019). Daarnaast het landelijk onder de aandacht brengen van de 
badkamerhanger. 
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Sociale Marketing is:

Onderzoeken van attitude en 
motivatie 

Ontwikkeling van interventie 

Gedragsverandering bij 
groepen

Tijdlijn

Interventie-

school

Controle-

school 
Niet alle vragen 

goed
157 (66%) 166 (62%)

Wel alle vragen 

goed
82 (34%) 101 (38%)

zomer

Niet alle vragen 

goed
71 (58%) 108 (67%)

Wel alle vragen 

goed
51 (42%) 53 (33%)

OR = 0,9
(p=0,41)

OR = 1,4
(p=0,13)

Interventie-

school

Controle-

school 
Geen 

tekencontrole 18 (8%) 33 (12%)

Wel 

tekencontrole 221 (92%) 233 (88%)

zomer
Geen 

tekencontrole 9 (7%) 28 (17%)

Wel 

tekencontrole 113 (93%) 133 (83%)

OR = 1,7
(p=0,07)

OR = 2,6
(p=0,01)

ControleergedragKennis

Aantal gevonden teken (zomer 2018)

Gemiddeld heeft 17% van de kinderen minimaal 1 teek ontdekt

50% heeft de badkamerhanger gebruikt 
26% geeft aan dat de badkamerhanger 
helpt om te denken aan tekencontrole
54% geeft aan dat de badkamerhanger 
helpt anderen te laten denken aan 
tekencontrole

Aantal teken 
Interventie-
school (%) 

N=122

Controle-
school (%) 

N=161
Geen 82 86

1 12 11
2 4 2

3 of meer 2 1

Badkamerhanger 2019

Badkamerhanger

Evaluatie design badkamerhanger
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