
 

 
 

  
 

 

GGD Gelderland-Midden is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
 

Bezoekadres Postadres  
Eusebiusbuitensingel 43 Postbus 5364 Telefoon 0800 8446000 
6828 HZ Arnhem 6802 EJ  Arnhem www.vggm.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 

Nu het weer zonniger en warmer wordt, kunnen we weer te maken krijgen met de seizoensgebonden 
gezondheidsrisico’s van de teek, de eikenprocessierups en zwemwaterkwaliteit. Daarom wil ik u graag 
hierover informeren en u attenderen op de beschikbare publieksfolders, informatieposter en websites 
voor uw klanten. 

Teken 
Deze week t/m 17 april is het Week van de Teek. 
Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. Ze leven in hoog gras en struikgewas en tussen 
bladeren. Teken lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet met de Lyme-bacterie 
die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als een teek lang op de huid zit, bestaat de kans dat hij 
deze bacterie overbrengt. Het meest voorkomende signaal van de ziekte van Lyme is een rode of 
blauwachtige, ringvormige vlek op de plaats van de tekenbeet. Soms kunnen mensen besmet raken 
zonder dat ze een rode ring hebben gezien.  

Belangrijk is het voorkómen van tekenbeten en indien men toch gebeten is de teek zo snel mogelijk te 
verwijderen. Op de website van VGGM, www.vggm.nl/teken kunt u informatie vinden over teken en de 
ziekte van Lyme. Hier is een folder over teken en de ziekte van Lyme te downloaden en zijn links te 
vinden naar Tekenradar.nl en de gratis App over teken. 

De eikenprocessierups 
Eind april/begin mei komen de eerste rupsen uit hun eitjes. De brandharen van de rups beginnen zich 
vanaf half mei te ontwikkelen en kunnen tot en met half september voor overlast zorgen. Na contact 
met de brandharen kunnen gezondheidsklachten ontstaan zoals enorme jeuk, een pijnlijke huid, 
ademhalingsproblemen en oogontsteking. Juist jonge kinderen vormen hierbij een kwetsbare groep, 
die nog niet toegankelijk is voor adviezen om contact met deze brandharen zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Ter informatie is de publieksfolder over de eikenprocessierups bijgevoegd. Indien u meer folders of 
posters wenst te ontvangen, dan kunt u deze gratis bij ons bestellen, zolang de voorraad strekt. 
Bestellen kan via onze website, www.vggm.nl/eikenprocessierups. De publieksfolder is ook digitaal 
beschikbaar op onze website.  
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Zwemwaterkwaliteit 
Op officieel aangewezen zwemwaterlocaties houdt de provincie de waterkwaliteit en de fysieke 
veiligheid in de gaten. Dit  zwemwater moet voldoen aan de wettelijke normen en wordt daarop 
gecontroleerd. Bij een te groot risico voor de gezondheid kan de provincie een negatief zwemadvies 
geven of waarschuwingsborden plaatsen. Actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater 
wordt gegeven op www.zwemwater.nl. Via deze website kunnen klachten over de veiligheid, hygiëne 
of waterkwaliteit van een zwemplas doorgegeven worden. De folder 'Zwemplaatsen in Gelderland' met 
alle aangewezen zwemlocaties is niet meer in gebruik. 

Publieksinformatie 
Het advies voor het gebruik van het folder- en informatiemateriaal is:  
- Verwijder gedateerd folder- en informatiemateriaal. 
- Zet foldermateriaal bij deuren, op balies of in folderrekken. 
 
Wat doet de GGD? 
Beantwoorden van vragen en het geven van informatie over teken, eikenprocessierupsen en 
zwemwater in relatie tot gezondheid en gezondheidsklachten. 
- Zo nodig doorverwijzen van burgers met gezondheidsklachten naar de huisarts. 
- Verstrekken van folders over teken en eikenprocessierups, o.a. aan huisartsen, apotheken, 

scholen en kinderdagverblijven. 
- Verwijzen van mensen met vragen over de aanwezigheid en bestrijding van de 

eikenprocessierups naar de gemeente. 
- Verwijzen van mensen met vragen over zwemwater en zwemwaterkwaliteit naar de provincie 

Gelderland. 
 
Vragen en informatie: 
- Voor vragen en aanvullende informatie over teken kunt u contact opnemen met het Meldpunt 

Infectieziekten. Telefoon: 088 - 355 5493 of via mail: infectieziekten@vggm.nl. 
- Voor vragen en aanvullende informatie over eikenprocessierupsen en zwemwaterkwaliteit kunt u 

contact opnemen met het team Milieu en Gezondheid. Telefoon: 088 - 355 6300 of via mail: 
milieu-en-gezondheid@vggm.nl. 

- Uiteraard kunt u ouders met gezondheidsvragen naar GGD Gelderland-Midden doorverwijzen. 
 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ype Schat 

directeur Publieke Gezondheid 

 

i.a.a.:   DIV, MMK 
 

Bijlage: Publieksfolder Eikenprocessierups (RIVM) 
 


