
Transmissiedag 2019 
 

Jorien van Pelt - Koops 
Arts infectieziektebestrijding  

Arts Maatschappij en Gezondheid io 

Een echte tekenvanger  
word je met de  

‘Badkamerhanger’ 



Achtergrond 



Achtergrond 

Erythema migrans per 100.000 inwoners 
 

10-14 
jaar 

Incidentie van tekenbeten 
(per leeftijdscategorie) 

Er zijn veel interventies ontwikkeld,  
maar welke blijft er hangen voor deze doelgroep? 



Aanleiding 

  
Tekenseizoen 2017 Tekenseizoen 2018 

Implementatie van 
interventie bij 

doelgroep 
 

Sociale Marketing 

 
Onderzoeken van attitude 

en motivatie  
 

Ontwikkeling van 
interventie  

 
Gedragsverandering bij 

groepen 
 Interventie 

Badkamerhanger 
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De 
badkamerhanger 

door 

Céline (11 jaar) 






Vraagstelling 

In hoeverre heeft de implementatie 
van de tekeninterventiemix met 

badkamerhanger effect op  
kennis en gedrag van Drentse 

kinderen met betrekking tot het 
controleren op tekenbeten in 

vergelijking tot een controlegroep 
waarbij kinderen worden 

voorgelicht met een  
standaard voorlichtingsfolder? 

 



Tijdlijn 
12  

Interventie 
scholen 

12  
Controle 
scholen 2018 

 
April 

 
Mei 

 
Juni 

 
Juli 

 
Augustus 

 
September  

 
Oktober  

 

Vooraankondiging  

- Vragenlijst (groep 7) 
- Gastles op school (IZB/JGZ) 
- Uitdelen badkamerhanger  
- Brief ouders 

- Vragenlijst (groep 7) 
- Gastles op school (IZB/JGZ) 
- Uitdelen informatiefolder 
- Brief ouders 

Vragenlijst badkamerhanger 
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Resultaten 

9 scholen 
N= 239 
 
 

9 scholen 
N= 267 
 
 

5 scholen 
N= 122 
 
 

6 scholen 
N= 161 
 
 



Resultaten 
controleergedrag 

92% 

Voor de zomer 

Ná de zomer 

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

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

88% 

93% 83% 

Interventie Controle 

Een effect van de badkamerhanger op kennis is niet aangetoond 
17% heeft minimaal 1 teek ontdekt 



Vraagstelling  antwoord?  

“In hoeverre heeft de implementatie van de tekeninterventiemix 
met badkamerhanger effect op kennis en gedrag van Drentse 
kinderen (10-12 jaar) met betrekking tot het controleren op 

tekenbeten in vergelijking tot een controlegroep waarbij kinderen 
worden voorgelicht met een standaard voorlichtingsfolder?” 

 
Dit onderzoek laat zien dat de badkamerhanger 

tekencontroleergedrag in stand houdt, daar waar het 
controleergedrag in de controlegroep na de zomer is afgenomen.  
 Een effect van de badkamerhanger op kennis is niet aangetoond 



De badkamerhanger: 
een interventie die blijft hangen 

Achterkant Voorkant 

Badkamerhanger versie 2019 



Met dank aan 

Participerende basisscholen 

Kinderen, leerkrachten, ouders 

 

Medewerkers GGD Drenthe, waaronder: 

Team Infectieziektebestrijding 

Afdeling jeugdgezondheidszorg 

Team communicatie 

Team epidemiologie 

Marc van Boven (design) 

 

NSPOH 

 

Vragen  

wijvallennietuitbomen.nl 



Vervolg 

- Voorbereiden voor tekenseizoen 2019: 
 - Verspreiden hanger in doelgroep (samenwerking JGZ) 
 - Gastlessen (samenwerking IVN)  
 - Week vd teek: item bij RTV Drenthe 
 - www.wijvallennietuitbomen.nl updaten 
- Delen van het ontwerp met anderen 

 
 

http://www.wijvallennietuitbomen.nl/


Vragenlijst ‘Badkamerhanger’ 
n=117 

 
- 50% van de kinderen geeft aan de 

badkamerhanger gebruikt te hebben 
 

- 26% vindt dat de badkamerhanger 
helpt om te denken aan tekencontrole 
 

- 54% denkt dat het andere kinderen 
helpt te denken aan tekencontrole  

 “ik controleer sowieso wel” 
 



Redenen om geen tekencontrole te doen 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Ik weet niet wat tekencontrole is

ik wil wel controleren maar denk er niet altijd aan

Ik weet niet precies wanneer tekencontrole nodig is

ik weet niet wat ik moet doen als ik een teek ontdek

tekencontrole kost mij teveel tijd

het is teveel gedoe

geen van deze antwoorden

Anders nl.

N 
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