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Wat voegt de studie toe aan bestaande kennis? 

 Mensen ervaren gezondheidsklachten door de eikenprocessierups. Niet 
vastgesteld is hoeveel gezondheidsproblemen de rups veroorzaakt.  

 De GGD-gezondheidsmonitor lijkt een reëler beeld van de 
gezondheidsdruk te geven dan NIVEL-peilstations van huisartsen. 

 Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag hoe groot de noodzaak 
tot bestrijden van de eikenprocessierupsen is. 
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REGISTRATIE GEZONDHEIDS-

KLACHTEN DOOR EIKENPRO-

CESRUPS BIJ HUISARTSEN 



Milieu en Gezondheid bij GGD’en  

De GGD levert een bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving voor 

iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. De belangrijkste 

speerpunten zijn ‘een gezonde leefomgeving’ en ‘een gezond binnenmilieu’. 

De afdeling Milieu en Gezondheid geeft onderbouwde gezondheidsadviezen 

voor beleid over milieugerelateerde onderwerpen. Als onafhankelijke partij 

denkt de GGD graag met de gemeente mee. 
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Samenvatting van onderzoek  
Het doel van het onderzoek is inzicht verwerven in de incidentie en trends van het aantal mensen dat zich 

bij de huisarts meldt met (huid)klachten, veroorzaakt door de brandharen van de eikenprocessierups 

(EPR) (periode 2012-2014). Hiertoe is gebruikgemaakt van de NIVEL-peilstations bij huisartsen, verspreid 

over Nederland. Hieruit blijkt dat het aantal EPR-gerelateerde klachten voor Nederland geschat wordt op 

1700 tot 2500. Om zicht te krijgen op de plaagdruk is een vragenlijst verstuurd aan alle gemeenten met 

een peilstation. Daarnaast zijn in 2012 twee vragen opgenomen in de GGD-gezondheidsmonitor  voor 

volwassenen in Overijssel (19 jaar en ouder). Hieruit blijkt dat in 2012 ruim 12.000 Overijsselse inwoners 

aangeven naar de huisarts te zijn geweest met gezondheidsklachten door de EPR. Er is een indicatie dat 

de EPR een verhoogd beroep kan doen op de lokale gezondheidszorg en dat dit afhankelijk is van de 

lokale plaagdruk, de bekendheid en ervaring met de rups. 

Link naar onderzoeksrapport  
Landelijke registratie gezondheidsklachten eikenprocessierups (EPR) bij huisartspraktijken. 

http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/lopende_projecten/langlopende_projecten/eiken

processierups  

 

Contactgegevens onderzoeker  
Aletta Zijlstra, GGD IJsselland en GGD Twente 

a.zijlstra@ggdijsselland.nl  

0900 - 277 77 77 

 

 

 

 

Aanbevelingen 
Gemeente 

 Blijf het vóórkomen en de verspreiding van de eikenprocessierups (EPR) monitoren.  

 Bestrijden blijft noodzakelijk. Het doel van het bestrijden is het beheersbaar houden van de 

hinder en niet het ‘wegbestrijden’ van de EPR. 

 Stem af met de GGD over de voorlichting over de gezondheidsrisico’s van de EPR aan 

inwoners en recreanten. 
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 Geef voorlichting aan inwoners om de bekendheid van de EPR en mogelijke klachten door de 

EPR te vergroten. Dit is noodzakelijk om overlast en het optreden van klachten te voorkomen. 

 Adviseer gemeenten de EPR te bestrijden op plaatsen waar veel mensen blootgesteld worden. 

 Maak gebruik van de GGD-gezondheidsmonitor of een (online) inwonerspeiling om in beeld te 

krijgen hoeveel inwoners EPR-gerelateerde klachten hebben en/of naar de huisarts gaan met 

deze klachten. Zo krijgen we meer zicht op incidentie en trends. Mogelijk geeft dit ook inzicht in 

de relatie tussen plaagdruk en het aantal mensen met klachten.   
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