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De brandharen van de eikenprocessierups hebben in 2019 veel gezondheidsklachten 
veroorzaakt. Het Nivel heeft de cijfers omtrent deze klachten op een rijtje gezet, met 
gebruikmaking van gegevens van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties 
Eerste Lijn. We hebben hierbij onderscheid gemaakt in leeftijdsgroepen en provincies. 
Daarnaast hebben we de cijfers van 2019 vergeleken met die van eerdere jaren.  

Grote overlast door brandharen van de eikenprocessierupsen 
Ieder voorjaar zorgt de eikenprocessierups voor ongemak voor zowel mensen als ook dieren die in 

aanraking komen met de brandharen van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups leeft en 

beweegt in dichte populaties in gebieden met voornamelijk eikenbomen en komt op dit moment in 

het hele land voor. In de zomer van 2019 werd in mediaberichtgeving gesproken over grote overlast 

van de eikenprocessierups. Blootstelling aan de brandharen gaat gepaard met allerlei huid-, oog- en 

ademhalingsklachten. Naast vervelende jeuk en bultjes gaan de klachten vaak gepaard met roodheid 

en pijn. Het is zelfs denkbaar dat er in sommige gevallen sprake is van blijvende gezondheidsschade. 

 

Vooral veel huidproblemen 
We hebben gekeken naar mensen die de huisarts raadpleegden vanwege problemen met de huid, 

ogen of allergische klachten. Huisartsen kunnen deze klachten ook geregistreerd hebben onder een 

algemene code voor allerlei ‘schadelijke gevolgen van omgevingsfactoren’. Gedetailleerde grafieken 

staan in de bijlage die hierachter in opgenomen. 

 

Figuur 1. Wekelijks aantal personen dat de huisarts heeft geconsulteerd voor jeuk, 2016 - 2019 
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Met name in week 26, de laatste week van juni, was landelijk een duidelijke toename waarneembaar 

bij huidklachten. Deze toename was te zien in alle leeftijdsgroepen en wijkt duidelijk af van 

voorgaande jaren. Er was geen duidelijke piek voor hooikoorts/allergische rhinitis in week 26. De 

problemen door schadelijke gevolgen van omgevingsfactoren zijn lastig te duiden. In de winter 

betreft het vooral kou (winterhanden en –tenen) en in de zomer hitte (zonnesteek). Ook bij deze 

diagnose is een verheffing te zien in week 26, mogelijk gerelateerd aan klachten veroorzaakt door de 

brandharen van de eikenprocessierupsen. Een tweede piek in week 30 was tijdens een hittegolf, toen 

de huisartsen relatief veel jonge kinderen met hitte-gerelateerde klachten zagen.  

 

Regionale verschillen 
De piek in week 26 in 2019 voor huidklachten (jeuk, bultjes en roodheid en in minder mate pijn) was 

te zien in meerdere provincies: 

 pijn/gevoeligheid van de huid : Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland en Zeeland (in Drenthe lopen de 

gezondheidsproblemen nog wat langer door) 

 pruritus/jeuk: Overijssel, Noord-Brabant, Drenthe en Utrecht 

 lokale roodheid/erytheem: Noord-Brabant , Gelderland, Utrecht, Overijssel, en Drenthe  

 urticaria/netelroos: Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant 

 

Het aantal deelnemende huisartsenpraktijken verschilt per provincie. Nivel Zorgregistraties Eerste 

Lijn is minder goed vertegenwoordigd in Zeeland en Groningen, waardoor de resultaten voor die 

provincies minder betrouwbaar zijn. 

 

Conclusie 
Eind juni/begin juli 2019 was er in meerdere provincies sprake van een duidelijk waarneembare 

toename in bij huisartsen gemelde gezondheidsproblemen, met een duidelijke piek in week 26. Deze 

toename past heel goed bij de berichtgeving over de ernst van de overlast door de brandharen van 

de eikenprocessierups in vergelijking met eerdere jaren. Een geslaagde bestrijding zal gepaard gaan 

met een afname van klachten. Middels monitoring van gezondheidsproblemen zoals gepresenteerd 

aan huisartsen, kan dit inzichtelijk worden gemaakt.  
 

Surveillance van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 

De surveillance van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een wekelijkse rapportage over symptomen en aandoeningen 

in de Nederlandse bevolking op basis van – geanonimiseerde – gegevens uit elektronische medische dossiers van 

deelnemende huisartsenpraktijken. De cijfers worden berekend als het aantal personen dat de huisarts in die week 

heeft geraadpleegd voor bepaalde symptomen of aandoeningen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven 

patiënten in de praktijk (prevalentie cijfers).  

 

Gezondheidsproblemen die mogelijk gerelateerd zijn aan blootstelling aan brandharen van eikenprocessierupsen, 

zoals gepresenteerd aan huisartsen, zijn in kaart gebracht (met tussen haakjes de ICPC-code): 

 Pijn/gevoeligheid van de huid (S01) 

 Pruritus/jeuk (S02) 

 Lokale roodheid van de huis (S06) 

 Andere symptomen huid (S29) 

 Urticaria (S98) 

 Schadelijk gevolg fysische factor [ex. akoestisch letsel/lawaaidoofheid] (A88) 

 Andere infectie/ontsteking oog/adnexen (F73) 

 Hooikoorts/allergische rhinitis (R97) 

 

Deze diagnosecodes zijn gebaseerd op eerder onderzoek (2012 t/m 2014) naar gezondheidsklachten gerelateerd aan 
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de brandharen van de eikenprocessierupsen in de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (Zijlstra AG, 

Donker G, Krol W, De Wolf J. Landelijke registratie gezondheidsklachten eikenprocessierups (EPR) bij 

huisartspraktijken. Eindrapportage. Zwolle, 2015, Academische werkplaats Milieu en Gezondheid) en informatie van 

het NHG (https://www.thuisarts.nl/eikenprocessierups/ik-heb-klachten-door-eikenprocessierups en persoonlijke 

communicatie met het NHG). 

 

De surveillance cijfers van Nivel Zorgregistraties zijn bedoeld voor de signalering van (infectie-) ziekten in de 

algemene bevolking. Er wordt wekelijks gerapporteerd over symptomen en aandoeningen in de Nederlandse 

bevolking op basis van – geanonimiseerde – gegevens uit elektronische medische dossiers van huisartsenpraktijken. 

De cijfers worden berekend als het aantal personen dat de huisarts in die week heeft geraadpleegd voor bepaalde 

symptomen of aandoeningen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk (prevalentie 

cijfers). De gegevens zijn afkomstig van ca. 300 deelnemende huisartsenpraktijken met ongeveer 1,3 miljoen 

ingeschreven patiënten (8% van de Nederlandse bevolking). 

Meer weten? 

U vindt deze publicatie en alle andere Nivel-publicaties op www.nivel.nl/publicaties. 

Meer informatie over de surveillance staat op: www.nivel.nl\surveillance. 

Gegevens van Nivel Zorgregistraties zijn op aanvraag beschikbaar: nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-

lijn/gegevens-aanvragen. 

Titelgegevens van deze publicatie 

De gegevens uit deze publicatie mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: M. Hooiveld, H. Jans & M. 

Dückers. Huisartsenbezoek door eikenprocessierups: een terugblik op gezondheidsproblemen. Utrecht: Nivel, 2019. 

https://www.thuisarts.nl/eikenprocessierups/ik-heb-klachten-door-eikenprocessierups
http://www.nivel.nl/publicaties
http://www.nivel.nl/surveillance
https://nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gegevens-aanvragen
https://nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gegevens-aanvragen
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Bijlage 
Gedetailleerde cijfers huisartsenbezoeken voor gezondheids-
klachten mogelijk gerelateerd aan eikenprocessierupsen 

Presentatie van wekelijks aantal personen dat de huisarts heeft geraadpleegd voor symptomen 

gerelateerd aan gezondheidsklachten door de brandharen van eikenprocessierupsen. De cijfers 

worden uitgedrukt per 100.000 inwoners. Let op: de y-assen van de grafieken verschillen. 

 

 

Pijn/gevoeligheid huid 
(S01) 
 
alle leeftijden 
heel Nederland 
 
 
 

 

Pijn/gevoeligheid huid 
(S01) 
 
naar leeftijd 
heel Nederland 
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Pijn/gevoeligheid huid 
(S01) 
 
alle leeftijden 
naar provincie 
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Pruritus/jeuk huid 
(S02) 
 
alle leeftijden 
heel Nederland 
 

 

Pruritus/jeuk huid 
(S02) 
 
naar leeftijd 
heel Nederland 
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Pruritus/jeuk huid 
(S02) 
 
alle leeftijden 
naar provincie 
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Lokale 
roodheid/erytheem huid 
(S06) 
 
alle leeftijden 
heel Nederland 
 

 

Lokale roodheid/ 
erytheem huid 
(S06) 
 
naar leeftijd 
heel Nederland 
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Lokale roodheid/ 
erytheem huid 
(S06) 
 
alle leeftijden 
naar provincie 
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Andere symptomen/ 
klachten huid/subcutis 
(S29) 
 
alle leeftijden 
heel Nederland 
 

 

Andere symptomen/ 
klachten huid/subcutis 
(S29) 
 
naar leeftijd 
heel Nederland 
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Andere symptomen/ 
klachten huid/subcutis 
(S29) 
 
alle leeftijden 
naar provincie 
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Urticaria 
(S98) 
 
alle leeftijden 
heel Nederland 
 

 

Urticaria 
(S98) 
 
naar leeftijd 
heel Nederland 
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Urticaria 
(S98) 
 
alle leeftijden 
naar provincie 
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Schadelijk gevolg fysische 
factor [ex. akoestisch 
letsel/lawaaidoofheid] 
(A88) 
 
alle leeftijden 
heel Nederland 
 

 

Schadelijk gevolg fysische 
factor [ex. akoestisch 
letsel/lawaaidoofheid] 
(A88) 
 
naar leeftijd 
heel Nederland 
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Schadelijk gevolg fysische 
factor [ex. akoestisch 
letsel/lawaaidoofheid] 
(A88) 
 
alle leeftijden 
naar provincie 
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Andere infectie/ 
ontsteking oog/adnexen 
(F73) 
 
alle leeftijden 
heel Nederland 
 

 

Andere infectie/ 
ontsteking oog/adnexen 
(F73) 
 
naar leeftijd 
heel Nederland 
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Andere infectie/ 
ontsteking oog/adnexen 
(F73) 
 
alle leeftijden 
naar provincie 
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Hooikoorts/allergische 
rhinitis 
(R97) 
 
alle leeftijden 
heel Nederland 
 

 

Hooikoorts/allergische 
rhinitis 
(R97) 
 
naar leeftijd 
heel Nederland 
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Hooikoorts/allergische 
rhinitis 
(R97) 
 
alle leeftijden 
naar provincie 
 

 

 


