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Persbericht voorkomen van klachten eikenprocessierups 
 
Eikenprocessierupsen hebben minuscule brandharen die hinder kunnen veroorzaken. In dit artikel 
zijn tips aangegeven hoe u kunt voorkomen dat u last krijgt van de brandharen en wat u kunt doen 
bij klachten.    
 
Klachten bij brandharen 
Elke eikenprocessierups heeft 600.000 minuscule brandharen die de dieren bij gevaar kunnen 
loslaten. De haren komen ook vrij bij de vervellingen van de rups. De brandharen leiden tot jeuk, 
roodheid en zwellingen van de huid (zie foto 1). Mentholzalf kan hiertegen verlichting geven. 
 
Ernstiger klachten kunnen optreden wanneer de brandharen in het hoornvlies van de ogen 
terechtkomen. U kunt proberen de ogen voorzichtig te spoelen met lauwwarm water. Ga in ieder 
geval niet wrijven, daarmee drukt u de haartjes nog verder het hoornvlies in, zodat ze nog lastiger te 
verwijderen zijn. Ga naar de huisarts als de overlast aan de ogen voortduurt. 
 
Brandharen kunnen ook in de slijmvliezen van de luchtwegen terechtkomen en dan leiden tot 
kriebelhoest, keelpijn of een loopneus. Probeer ook hier te spoelen met lauwwarm water.  
In ernstige gevallen (veel brandharen opgelopen, overgevoeligheid) kan besmetting met de 
brandharen leiden tot CARA-verschijnselen (benauwdheid), misselijkheid, zweten en braken. 
Een zeer beperkte groep mensen is dermate overgevoelig dat er een levensbedreigende shock kan 
optreden. Vaak zijn deze mensen ook overgevoelig voor insectensteken. Deze mensen dienen direct 
naar de eerste hulp te gaan nadat de eerste verschijnselen optreden.  
 
Klachten bij dieren 
Ook dieren kunnen last krijgen van de brandharen. Honden die in afgevallen of uitgewaaide 
rupsnesten bijten, kunnen zodanig gewond raken dat ze afgemaakt moeten worden. Bij paarden zijn 
huidzwellingen (zie foto 2) en oogontstekingen gemeld. 
 
Voorkom problemen 
De overlast is voor een belangrijk deel te beperken, door in de periode dat er eikenprocessierupsen 
met brandharen zijn (mei-juli) lanen met eiken zoveel mogelijk te mijden. Mocht dat niet mogelijk 
zijn, gebruik dan uw gezond verstand: 

• Mijd plaatsen waar waarschuwingsborden of -linten zijn geplaatst zoveel mogelijk; 
• Fiets of loop niet met korte mouwen in een laan met aangetaste eiken. Draag een dunne jas 

of blouse met lange mouwen, ook bij warme dagen; 
• Probeer bij stevige wind niet onder of nabij eiken te lopen of te fietsen; 
• Zet in eikenlanen en bij winderig weer een (zonne) bril op; 
• Zet bij winderig weer geen ramen open vlakbij eiken; 
• Laat kinderen niet onder eiken spelen; 
• Dek zandbakken onder of nabij eiken af; 
• Hang geen was te drogen onder of vlakbij eiken; 
• Gebruik geen bladblazer of gewone stofzuiger op eikenprocessierupsen, de brandharen gaan 

door de zakken heen en worden rond geblazen; 
• Laat uw hond niet uit in een laan met eiken en houd uw hond in deze periode aangelijnd; 
• Houd vee tenminste 250 m van eiken vandaan; 
• Verhoog de aantrekkelijkheid van je tuin voor de natuurlijke vijanden van 

eikenprocessierupsen. Dit zijn roofinsecten, zangvogels en vleermuizen.  
Roofinsecten krijgt u door meer bloeiende planten in te zaaien of te poten. Door meer 
struiken, klimop en mezenkastjes op te hangen krijgt u meer zangvogels in de tuin. Ook 
(stromend) water trekt veel vogels aan. Vleermuizen eten de eikenprocessievlinders. 



Vleermuizen houden zich op achter gevelbetimmeringen, luiken, dakspanten, dakpannen en 
in spouwmuren.  

 
Meer informatie 
Meer informatie over hoe te handelen bij klachten van eikenprocessierupsen is te vinden op de 
websites:  www.processierups.nu en www.thuisarts.nl  

 
 
Foto 1: huiduitslag als gevolg van besmetting met brandharen van eikenprocessierups  
(bron: Kenniscentrum processierups ©) 
 



 
 
Foto 2: paard met huidreactie door brandharen (bron: Linda Blous, GGD Brabant ©) 




