De Eikenprocessierups
Je kunt het dit jaar niet meer missen, in bijna elke eik zitten ze: Eikenprocessierupsen.
En daar kunnen onze huisdieren ook last van hebben.
Wat is een Eikenprocessierups?
De eikenprocessierups is de rups van de eikenprocessievlinder, een nachtvlinder die sinds 1991 op
grote schaal in Brabant voorkomt. De rups heeft haren op zijn lijf die los laten en deze haren kunnen
voor problemen zorgen voor mensen en huisdieren.
De vlinder legt haar eitjes in de toppen van de eikenboom, daaruit komen in het voorjaar de rupsen
die samen een nest maken van vervellingshuidjes, uitwerpselen en haren. Deze zitten aan de
zuidkant van de boom. Vooral in bomen in parken en lanen maar dit jaar ook op vallend veel op
bomen in het bos. ’s Nachts gaan de rupsen opzoek naar eikenbladeren als voedsel en ze kruipen
dan in dichte rijen naast elkaar over de stam, ze lopen dus als het ware: in processie. Droge winters
en droge zomers zijn ideaal voor de rups die als pop in de bodem rond de eik overwinterd.
Wat is het gevaar van de eikenprocessierups?
Vanaf juni komen er op de huid van elke rups tienduizenden haren van 0,3 millimeter groot die aan
het einde een weerhaakje hebben. Als de haren van de rups loskomen worden ze door de wind of
regenwater meegenomen en zo komen ze op mensen en dieren terecht. De haren dringen de huid,
de slijmvliezen en de luchtwegen binnen en daar reageert het lichaam op.
Sommige mensen hebben alleen rode bultjes, jeuk en soms rode ogen wat vervelend is maar
uiteindelijk na een week of 2 weer wegtrekt. Andere mensen zijn gevoeliger en kunnen ernstigere
reacties zoals blaasjes op de huid, een loopneus, kortademigheid, moeilijk slikken, hoesten, kriebel in
de keel, dikke lippen, dikke tong, dikke oogleden, pijnlijke ogen en braken, duizeligheid of koorts
krijgen.
Huisdieren kunnen ook rode bultjes en jeuk krijgen maar hebben dat veel minder vaak dan mensen
omdat de huid beschermd wordt door hun vacht. Daarentegen kunnen ze de rupsen nog wel eens
opeten en dus hebben ze veel vaker dan mensen gezwollen lippen en tong, benauwdheid, hoesten,
braken, speekselen en moeite met slikken. In ernstige gevallen kunnen er zelfs blaren op de tong en
in de binnenkant van de mond ontstaan en in zeldzame gevallen kan de tong zelfs afsterven. Ook
wordt er bij huisdieren oogklachten, beschadiging van de ogen, diarree en koorts gezien.
Wat kan ik doen als er klachten zijn?
Bij huisdieren kunt u net als bij mensen, de huid goed wassen en daarna de bultjes beplakken met
stevig plakband. Als u het plakband verwijderd trekt u een deel van haren van de rups mee. (Let op,
ook de haren van uw huisdier kunnen meekomen en dat is vervelend).
Bij ernstige jeuk kunt u uzelf of uw huisdier verlichting geven door de huid in te smeren met
calendula of aloevera zalf. Let bij uw huisdier op dat hij deze er niet meteen af likt.
Ogen en de mond kunt u uit spoelen met lauw water of lenzenvloeistof.
Voorkom krabben; want in een ernstig geval krabt uw huisdier tot er een hotspot ontstaat of
beschadigd hij per ongeluk zijn ogen.
Is er sprake van pijnlijke ogen of ernstigere reacties neem dan voor uzelf contact op met de huisarts
en voor uw huisdier met de dierenarts. Deze kan een anti-allergie medicijn voorschrijven zoals

antihistaminica voor u en bv. apoquel voor uw hond. Bij ernstigere reacties moet soms uitgebreider
ingegrepen worden.
Vergeet ook niet de vacht van uw huisdier te wassen en ook kleding en kleedjes waar de haren van
de rups op zitten te wassen, bij voorkeur op 60C.
Wat kan ik doen om klachten te voorkomen?
Vermijd plekken met (besmette) eikenbomen of bedek uw huid met kleding. Laat uw hond aangelijnd
uit en voorkom dat hij rupsen van de grond eet. Spoel uw hond na de wandeling af met water.
Hoe kunnen de Eikenprocessierupsen worden bestreden?
Koolmezen en sluipwespen zijn de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Met mezenkastjes
bij de eik kan de komst van koolmezen worden gestimuleerd en met diverse wilde bloemen kunnen
sluipwespen worden getrokken.
Op grotere schaal kan in een vroeg stadium bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, maar dit kan ook
andere vlinder soorten aantasten.
Vaker worden de rupsen met een soort stofzuiger op gezogen en vervolgens verbrand.
In september gaan de rupsen verpoppen, maar de vervelende haartjes blijven nog jaren in de
omgeving.

Wist u dat de haren van de processierups in de vacht van uw huisdier kan blijven hangen? Als u uw
huisdier aanraakt kunt u alsnog in contact komen met deze haren en een reactie krijgen.

