
Tele-ARENA 2022

Presentaties over maatregen tegen teken en met Boer en Verstand 

Dinsdag 5 april 2022

Ellen van Jaarsveld, Academische Werkplaats AMPHI

Judith Buitenhuis, GGD Twente 

Paulien Tolsma, GGD BZO

Tele-ARENA
(Telefonisch Aangenaam Refereren En Netwerken AMPHI)



Welkom bij Tele-ARENA

• Tele-ARENA = telefonische / online nascholing infectieziekten en 
onderzoek bij en voor GGD-en in AMPHI regio. 

• Accreditatie? 

• Verpleegkundigen – Kwaliteitsregister V&V Let op! Enkel invullen door 

verpleegkundigen die ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister V&V

• Artsen – AbSg Let op! Basisartsen en artsen die in opleiding zijn tot 

profielarts of tweede fase M&G komen niet in aanmerking voor 

accreditatie

Stuur een mail dat je Tele-ARENA van vandaag hebt gevolgd met 

Naam, Functie, GGD en BIG nummer naar: 

Loes.Papeleu-vanLeeuwen@radboudumc.nl
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Welkom bij Tele-ARENA

• Wensen en ideeën voor onderwerpen Tele-ARENA per mail naar Maartje 

Sijbers: Maartje.Sijbers@radboudumc.nl

• De presentatie + geluidsopname komt op de AMPHI site te staan. We gaan er 

vanuit dat je akkoord gaat met opname.

• We zijn benieuwd naar de deelnemers! Graag je naam, functie en                               

de GGD waar je werkzaam bent doorgeven via de Chatfunctie
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Programma vandaag

• 12.00 Opening en welkom

• Maatregelen tegen teken bij groeninrichting en -beheer

Judith Buitenhuis, GGD Twente

• Vragen / discussie

• Met Boer en Verstand: Hoe relevant en haalbaar zijn maatregelen ter preventie van zoönosen

in de veehouderij? Advisering waarin het oordeel van experts wordt meegewogen.

Paulien Tolsma, arts M&G profiel Infectieziektebestrijding, GGD BZO

• Vragen / discussie

• 13:00 Einde 
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Inhoud

◼ Aanleiding voor het project

◼ Methode en verloop

◼ Resultaat 

◼ Dilemma’s en conclusie



Aanleiding

◼ Toename van het aantal 

gerapporteerde tekenbeten

◼ Bestaande aandacht voor 

persoonlijke 

beschermingsmaatregelen

◼ Wetenschappelijk onderzoek met 

maatregelen voor groeninrichting 

en –beheer 



Methode: inventarisatie

◼ Inventarisatie van 

bestaande kennis en 

adviezen (nationaal en 

internationaal)

◼ Inventarisatie bij 

gemeenten, 

Staatsbosbeheer, 

natuurcamping en 

waterschap



Methode: doornemen wetenschappelijk onderzoek

◼ Selectie van maatregelen

➢ Meer dan 20 mogelijke effectief

◼ Beoordeling door expert-panel

➢ effectiviteit

◼ Beoordeling op 

toepasbaarheid tijdens een 

panelbijeenkomst met 

gemeente, waterschap en 

schriftelijke reactie van de 

natuurcamping.



Resultaat: Informatieblad met maatregelen

Toegankelijk maken van 

wetenschappelijke inzichten over 

preventie van tekenbeten voor 

GGD-medewerkers (IZB, MMK)

→advisering gemeenten, 

(natuur)campings, e.a. 



Maatregel 1: Voorlichting bezoekers in groen

◼ Bewust maken van belang van 

persoonlijke bescherming en controle 

van het lichaam op teken na bezoek

◼ Herhaling van de boodschap op 

specifieke locaties



Maatregel 2: Korthouden begroeiing

◼ Hoe? Korthouden begroeiing < 10 cm:

– Minder mogelijkheid tot overstappen op 

mensen

– Minder schaduw en vochtigheid

◼ Waar?

– Langs smalle bospaden

– Picknick-, recreatie en speelplekken in 

hoogrisicogebieden

– Niet zinvol bij gazons in parken (geen 

strooisellaag, zon)



Maatregel 3: Strooisellaag voorkomen of verwijderen

◼ Hoe? Plantenresten verwijderen of toepassen 

zand of verharding (tegels, grind, schelpen, 

boomschors): 

– Minder vochtig microklimaat

◼ Waar?

– Picknick-, recreatie en speelplekken in natuurgebieden 

of aan bosrand

– Verwijderen bestaande strooisellagen niet zinvol

– Aandachtspunt: schoonhouden/verversen van 

materialen



Maatregel 4: Reeën weren uit gebied

◼ Hoe? Reeën uitrasteren met omheining (ca. 1,8m):

– Hoe groter het aantal reeën in een gebied, hoe groter het 

aantal teken!

◼ Waar?

– Effectief in kleine gebieden met reeën:

• < 1 hectare

• Onderzoek naar gebieden tot 3 hectare 

– Bijvoorbeeld op natuurcampings

– Nadelen: kosten, belemmering andere dieren, 

natuurbeleving



Maatregel 5: ‘Sheep mopping’

◼ Hoe? Teken wegvangen uit gebied m.b.v. kudde 

schapen (evt. behandeld met bestrijdingsmiddel)

– Effectief om tijdelijk (enkele weken-maanden) 

tekenaantallen te verminderen

◼ Waar?

– Wandelpaden, beperkt open gebieden (campings, 

recreatiegebieden, speelplekken)

– Nadelen: uitwerpselen (niet voor alle terreinen geschikt), 

schaapherder nodig



Risico op een tekenbeet

Marieta Braks



Gastheren

Fedor Gassner



Dilemma’s en conclusie 

◼ Mate van wetenschappelijke onderbouwing van de 

maatregelen

➢ Risicoreductie niet te kwantificeren

➢ Sterk afhankelijk van het type gebied

◼ Proportionaliteit en andere belangen 

➢ Biodiversiteit, natuurbeleving, klimaatadaptatie

Conclusie

5 Effectieve en toepasbare maatregelen die GGD 

medewerkers kunnen gebruiken in de advisering 

naar gemeenten.



Vragen?

Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het RIVM/CIb

regiobudget.

Projectgroep: Kirsten Wevers, Judith Buitenhuis, Jennie Odink

Met dank aan: AMPHI, Marieta Braks, Fedor Gassner, Helen Esser, Toos Waegemaekers, Magdalena van den 

Berg en deelnemende organisaties. 



Met Boer en Verstand: 

hoe relevant en haalbaar zijn maatregelen ter 
preventie van zoönosen in de veehouderij?

Advisering waarin het oordeel van experts wordt meegewogen.

Projectgroep:

Paulien Tolsma, arts M&G, Infectieziektebestrijding, GGD Brabant-Zuidoost, projectleider

Sandra van Dam, Infectieziekten epidemioloog GGD Hart voor Brabant

Arthur Rijkers, onderzoeker Gezondheid en Veiligheid GGD West-Brabant

Tele-ARENA 5 april 2022



De dia’s van deze presentatie 

volgen binnenkort



Bedankt voor deelname aan de Tele-ARENA

• Aankondiging: donderdagmiddag 23 juni Live ARENA

• Accreditatie? 

• Verpleegkundigen – Kwaliteitsregister V&V Let op! enkel invullen door 

verpleegkundigen die ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister V&V

• Artsen – AbSg Let op! Artsen die in opleiding zijn tot profielarts komen 

niet in aanmerking voor accreditatie

Stuur een mail dat je Tele-ARENA van vandaag  hebt gevolgd met 

Naam, Functie, GGD en BIG nummer naar: 

Loes.Papeleu-vanLeeuwen@radboudumc.nl
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