Processierups
Tijdens de lente- en zomermaanden mei, juni, juli en augustus worden veel mensen geteisterd door
de processierups. Bomen worden kaalgevreten, mensen en dieren krijgen te maken met gezondheidsklachten zoals jeuk, uitslag, bultjes en in ernstige gevallen zelfs ademhalingsproblemen.

Wat is een processierups?

Klachten door de rups

De processierups of soms ook wel de eikenrups
genoemd zijn in feite de larven van nachtvlinders. Zij overwinteren voornamelijk in eikenbomen. Zij komen voort uit eitjes van deze nachtvlinders, die in de boomtoppen worden gelegd.
Wanneer de eitjes uitkomen vervellen de rupsen
een aantal keren en nestelen zich op een grote
tak of stam van de eikenboom. De nesten bestaan uit witte of grijzige spinsels van draden,
brandhaartjes (de haartjes die zich op de rups
bevinden), vervellingshuidjes en uitwerpselen.
De rupsen bewegen zich voort in lange rijen alsof
ze een soort ‘processie’ lopen vandaar ook de term
‘processierupsen’.

De brandhaartjes zijn de boosdoeners. Ze worden gemakkelijk door de wind verspreid tot wel
honderd meter van het nest vandaan. De haartjes
dringen dan de ogen, huid en luchtwegen binnen.
De klachten kunnen lijken op een andere allergische reactie, hooikoorts of een astma aanval.
Je kan last krijgen van huiduitslag, rode gezwollen ogen, loopneus, kriebel in de keel, hoesten
en kortademigheid. Bij ernstige reacties kunnen
mensen ook last krijgen van duizeligheid, koorts
en overgeven.

Hoe herkennen we dan processierups
uitslag?
Op de huid komt er een sterk jeukende uitslag
die bestaat uit rode, ronde bultjes of blaasjes die
kunnen samenvloeien. In principe kan deze uitslag
overal optreden, maar de meest voorkomende
plaatsen zijn de binnenzijde van de armen richting
de oksels, de hals, borst, buik en de rug. Opvallend
is dat de bultjes allemaal op elkaar lijken.

Behandeling?
De beste en meest effectieve behandeling is het
gebruik van een oraal antihistaminicum gecombineerd met een lokale kalmerende crème zoals
onze eigen anti-jeuk crème hierin zit een cortisone wat ontzwellend en jeukstillend werkt, een antihistaminica wat tegen de roodheid, zwelling en
jeuk werkt, lidocaïne tegen de pijn en menthol wat
verkoelend en dus ook jeukstillend werkt.

Wat kan je doen bij eerste contact?
Enkele tips:
1:

Niet krabben of wrijven, zo verspreid je de haren en wordt de jeuk erger.

2: Plakband: probeer de brandhaartjes op de huid
te strippen
3: Reinig de huid: was je met lauw water
4: Was je kleren op hoge temperatuur
5: Ga niet zelf aan de slag om een nest te verwijderen! Bel de gemeente of brandweer.
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