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31% van de 
panelleden komt 

door het Coronavirus 
minder buiten, 10% 

geeft juist aan vaker 
buiten te komen.

30%
heeft in de buurt van zijn/haar huis last van de eikenprocessierups

Overlast door eikenprocessierups

30%

22%

17%

16%

Wat doen panelleden om niet in aanraking te komen met de eikenprocessierups?

verblijft zo kort mogelijk op plekken waar eikenprocessierups is gesignaleerd

vermijdt plekken waar eikenprocessierups is gesignaleerd

trekt kleding met lange mouwen/lange pijpen aan

neemt een andere route

Wat is er in de buurt van panelleden gedaan om overlast te voorkomen?

vogelhuisjes 
geplaatst

bomen preventief 
behandeld

nesten 
weggezogen

de plek afgezet/ 
afzetlinten geplaatst

niets gedaan

40% van de panelleden 
doet niets om niet in 

aanraking te komen met 
de eikenprocessierups

50% 34% 28% 12% 16%



44%56%

<34 jaar

35-49 jaar

50-64 jaar

65-74 jaar

>75 jaar

Dit onderzoek naar de eikenprocessierups is 

gehouden onder het gezondheidspanel van de drie 

Brabantse GGD'en (n=9214). Qua samenstelling is dit 

panel niet representatief voor de hele regio. Om deze 

reden moeten de resultaten van dit onderzoek 

beschouwd worden als een indicatie voor wat  er leeft 

onder de doelgroep. 

8%

27%

22%

28%

15%

34% heeft dit jaar of vorig 
jaar klachten gehad

Panelleden met klachten van eikenprocessierups

98% had jeuk, bultjes 
en/of een rode huid

11% had last van rode 
gezwollen ogen

6% was kortademig

Welke klachten hebben 
panelleden gehad?

58% heeft huid ingesmeerd met 
verzachtende crème 

54% heeft de huid 
afgespoeld/gedoucht

29% heeft de haartjes 
verwijderd met plakband

Wat hebben panelleden gedaan 
om klachten te verlichten?

58% zocht op internet naar hulp 
bij klachten

90% is niet naar een zorgverlener 
gegaan met klachten
8% heeft huisarts bezocht
0,3% is naar huisartsenpost gegaan

Hebben panelleden hulp gezocht
bij de klachten?

Google

Thuisarts.nl

Processierups.nu

Nieuwssites

85%

45%

12%

12%

66%heeft dit jaar of vorig jaar 
(nog) geen klachten gehad

Panelleden zonder klachten van eikenprocessierups

Waar denken panelleden dat ze hulp zouden zoeken bij klachten?

nergens huisarts huisartsenpost

9% 63% 8%
op internet

Google

Thuisarts.nl

Processierups.nu

Nieuwssites
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