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Voorwoord	en	dankwoord	
De	Europese	Gedragscode	is	gebaseerd	op	de	derde	editie	van	de	Australische	Code	of	Practice	
for	the	Control	of	Bedbug	Infestations	in	Australia	(www.bedbug.org.au).	Het	comité	van	de	Bed	
Bug	Foundation	wil	oprechte	dank	en	waardering	uiten	aan	Stephen	Doggett	en	de	Australian	
Environmental	Pest	Management	Association	voor	hun	visie	en	voor	het	toestaan	van	het	delen	
van	 hun	 document.	 Bedwantsen	 vormen	 een	 wereldwijd	 probleem	 en	 we	 moeten	 er	 voor	
zorgen	 dat	 er	 wereldwijde	 normen	 worden	 gecreëerd	 die	 zijn	 gebaseerd	 op	 gedeelde	 en	
soortgelijke	standpunten	ten	opzichte	van	uitroeiing	en	best	practice.	

Het	comité	wil	ook	graag	allen	bedanken	die	de	 tijd	genomen	hebben	om	het	document	eind	
2012	te	lezen	en	te	voorzien	van	commentaar.	De	Bed	Bug	Foundation	was	overweldigd	door	
de	 openlijke	 feedback	 en	 heeft	 het	 gevoel	 dat	 de	 Gedragscode	 hier	 enorm	 van	 heeft	
geprofiteerd.		

Dit	is	de	tweede	versie	van	de	Gedragscode	en	de	eerste	in	het	Nederlands.	De	Gedragscode	zal	
periodiek	 verder	 worden	 beoordeeld	 om	 te	 verzekeren	 dat	 de	 meest	 recente	
onderzoeksontwikkelingen	 en	 beheertechnologiën	 voor	 bedwantsbestrijding	 erin	 zijn	
opgenomen.	De	versies	die	grote	veranderingen	bevatten	worden	ter	beoordeling	en	advisering	
beschikbaar	gesteld.	Kleine	veranderingen	worden	na	beoordeling	van	de	Senate	Working	Party	
(www.bedbugfoundation.org/senate)	doorgevoerd.	

In	tegenstelling	tot	de	vorige	editie,	richt	de	tweede	versie	van	de	Gedragscode	zich	enkel	op	de	
bestrijdingstechnici	(BT’ers),	met	als	doel	het	voorzien	in	het	meest	up-to-date	advies	voor	de	
behandeling	van	bedwantsen.	De	tweede	versie	beschrijft	ook	de	belangrijkste	aspecten	van	de	
biologie	 en	 het	 gedrag	 van	 bedwantsen;	 kennis	 hiervan	 is	 cruciaal	 om	 over	
bestrijdingsstrategieën	 te	 informeren.	 Documenten	 die	 speciaal	 zijn	 opgesteld	 voor	
woningeigenaren	 en	 verhuurders	 van	 accommodaties	 zullen	 in	 de	 loop	 van	 tijd	 beschikbaar	
worden	gesteld	op	de	Bed	Bug	Foundation-website	(www.bedbugfoundation.org).		

Deze	 versie	 van	 de	 Gedragscode	 is	 speciaal	 op	maat	 gemaakt	 voor	 BT’ers	 in	 Nederland.	 De	
Gedragscode	 is	ook	beschikbaar	gesteld	 in	de	meeste	andere	Europese	 talen,	met	 informatie,	
regels	en	wetgeving	specifiek	voor	het	betreffende	land.	

Suggesties	voor	de	verbetering	van	de	tweede	versie	van	de	Gedragscode	dienen	ingediend	te	
worden	 via	 www.bedbugfoundation.org/feedback	 of	 per	 e-mail	 verzonden	 te	 worden	 aan	
info@bedbugfoundation.org.		

 
©	2013.	Het	auteursrecht	van	deze	publicatie	ligt	bij	de	Bed	Bug	Foundation	en	het	Department	of	Medical	Entomology,	Institute	for	Clinical	
Pathology	&	Medical	Research,	Sydney.	Het	vermenigvuldigen	van	delen	van	deze	publicatie	in	enige	vorm	of	op	enige	manier,	hetzij	elektronisch,	
mechanisch,	door	fotokopiëren,	opnemen	of	andere	wijze,	is	niet	toegestaan	zonder	voorafgaande	toestemming	van	de	auteursrechthebbende.	
Echter,	toestemming	om	het	document	of	delen	ervan	te	vermenigvuldigen	wordt	verleend	onder	de	volgende	voorwaarden:	(i)	het	document	wordt	
vermenigvuldigd	in	zijn	originele	verschijning;	(ii)	het	vermenigvuldigen	dient	geen	financieel	doel;	(iii)	deze	auteursrechtelijke	vermelding	wordt	
opgenomen	in	de	reproductie.	
	
Waarschuwing	en	Disclaimer:	Alles	is	 in	het	werk	gesteld	om	de	Europese	Gedragscode	V2	zo	compleet	en	nauwkeurig	mogelijk	te	maken,	maar	er	
wordt	geen	garantie	of	geschiktheid	geïmpliceerd.	De	informatie	is	op	een	voorbeeldbasis	verstrekt.	De	auteur	of	enig	persoon	van	de	Working	Party	
die	deze	Gedragscode	hebben	ontwikkeld,	zijn	noch	aansprakelijk,	noch	verantwoordelijk	ten	opzichte	van	enig	persoon,	organisatie	of	entiteit	wat	
betreft	enig	verlies	of	schade	ontstaan	door	de	informatie	die	deze	Gedragscode	bevat.	
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1 Introductie	
Overblijfselen	 van	 bedwantsen	 zijn	 gevonden	 in	 de	 tomben	 van	 Egyptische	mummies.	 Deze	
vondsten	bewijzen	dat	de	relatie	tussen	bedwantsen	en	mensen	al	meer	dan	vierduizend	jaar	
oud	is.	Het	 is	waarschijnlijk	dat	bedwantsen	geëvolueerd	zijn	uit	vleermuiswantsen	en	dat	ze	
de	overstap	van	vleermuis	naar	mens	gemaakt	hebben	toen	mensen	nog	in	grotten	woonden.	
Vervolgens	hebben	ze	de	mens	gevolgd	tot	in	de	huidige	beschaving.	

Door	de	combinatie	van	het	gebruik	van	synthetische	insecticiden	(zoals	DDT),	een	verbeterde	
levensstandaard,	het	verwijderen	van	sloppenwijken	en	de	bouw	van	betaalbare	woningen,	zijn	
de	bedwantspopulaties	na	de	Tweede	Wereldoorlog	sterk	afgenomen	 in	zowel	Europa,	als	 in	
ontwikkelde	landen	op	andere	continenten.	

Tot	 ongeveer	 vijftig	 jaar	 geleden	 waren	 er	 weinig	 bedwantspopulaties	 aanwezig.	 Na	 de	
eeuwwisseling	bleek	uit	de	vele	meldingen	echter	een	sterke	 toename	van	het	aantal	nieuwe	
bedwantsplagen	in	Europa,	Australië,	Azië	en	Noord-Amerika.	

Deze	 herleving	 aan	 het	 begin	 van	 de	 21e	 eeuw	 vormt	 waarschijnlijk	 het	 hoogtepunt	 van	
verschillende	 factoren	 die	 de	 overleving,	 voortplanting	 en	 verspreiding	 van	 de	 bedwants	
faciliteren.	 Onsuccesvolle	 behandelingen,	 door	 het	 toepassen	 van	 ongeschikte	
beheermaatregelen,	 hebben	 zeker	 bijgedragen	 aan	 dit	 probleem.	 Het	 doel	 van	 deze	
Gedragscode	is	om	Bestrijdingstechnici	(BT’ers)	te	voorzien	van	de	beste	informatie	die	op	dit	
moment	beschikbaar	is	voor	de	behandeling	van	bedwantsplagen.		
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2 Bedwantsbeheer	
Het	proces	om	bedwantsen	succesvol	te	beheren	bestaat	uit	zes	stappen:	

1. Determinatie	van	het	insect		 	 	 	 (zie	3)	
2. Inventarisatie	(mogelijk	met	monitoring)	 	 	 (zie	7/6)	
3. Niet-chemische	bestrijding	 	 	 	 	 (zie	9.2)	
4. Chemische	bestrijding	 	 	 	 	 (zie	9.3)	
5. Evaluatie	van	bestrijding	 	 	 	 	 (zie	9.5)	
6. Preventie	(en	monitoring)	 	 	 	 	 (zie	5/6)	

Het	is	van	groot	belang	dat	geen	enkele	stap	wordt	overgeslagen.	Hoewel	het	niet	noodzakelijk	
is	dat	de	BT’er	elke	stap	uitvoert,	is	het	wel	de	verantwoordelijkheid	van	de	BT’er	om	ervoor	te	
zorgen	dat	elke	stap	correct	wordt	uitgevoerd	en	dat	alle	betrokken	partijen	zich	bewust	zijn	
van	hún	rol	in	het	proces.	De	gewoonte	om	overmatig	te	vertrouwen	op	stap	4	heeft	geleid	tot	
de	wijdverspreide	insecticidenresistentie	waar	we	vandaag	de	dag	mee	te	kampen	hebben.	Dit	
probleem	zal	verergeren	als	het	niet	wordt	aangepakt.	In	veel	gevallen	wordt	zelfs	stap	1	niet	
of	niet	goed	genoeg	uitgevoerd,	wat	leidt	tot	ongeschikte	of	onnodige	behandelingen.	

2.1 Beheerstrategie	op	maat	
Een	 op	 maat	 gemaakte	 beheerstrategie	 is	 een	 overeenkomst	 tussen	 de	 cliënt	 (meestal	 een	
hotel)	 en	 het	 plaagdierbeheersbedrijf.	 Het	 is	 onwaarschijnlijk	 dat	 een	 dergelijke	
beheerstrategie	nodig	is	binnen	de	particuliere	sfeer.		

De	 beheerstrategie	 op	maat	 beschrijft	 specifiek	 hoe	 de	 zes	 stappen	 van	 bedwantsbeheer	 tot	
stand	 worden	 gebracht.	 Het	 bevat	 documenten	 met	 instructies,	 beleid,	 rapporten	 en	
verantwoordelijkheden.	 Indien	 een	 besmetting	 is	 geconstateerd,	 is	 het	 doel	 van	 de	
beheerstrategie	om	de	populatie,	zo	snel	en	kosteneffectief	mogelijk,	volledig	uit	te	roeien.	De	
beheerstrategie	 kan	 ook	 bijdragen	 aan	 het	 verminderen	 van	 de	 risico’s	 op	 geschillen	 die	
verbonden	 zijn	 met	 bedwantsplagen,	 door	 het	 tonen	 van	 effectieve	 werkmethoden.	 De	
beheerstrategie	 moet	 worden	 opgesteld	 door	 een	 BT’er	 en/of	 het	 hotelmanagement	 na	 een	
inspectie	ter	plaatse,	bij	voorkeur	voordat	er	sprake	is	van	een	besmetting.		

De	beheerstrategie	bevat	op	zijn	minst:	

• Richtlijnen	over	de	omgang	met	vuil	wasgoed	(ophoping	in	de	gang	vermijden)	
• Verantwoordelijkheid	van	proactieve	en	reactieve	monitoring	ter	plaatse	
• Details	van	de	opleiding	van	het	personeel	 	 	 	 	 	zie	5.1	
• Inspectieverslagen	en	resultaten	
• Plan	van	aanpak	&	Behandelmogelijkheden	(zie	9.2/9.3)	
• Risico-evaluatie	en	-inventarisatie	(zie	10.1/9.3.1)	
• Garanties	(beperkingen	en	restricties,	en	voorwaarden	voor	geldigheid)	(zie	9.1)	
• Financiële	gevolgen	
• Datum	om	de	beheerstrategie	te	beoordelen	

Deze	 documenten	 moeten	 worden	 gezien	 als	 een	 zich	 ontwikkelende	 verzameling	 van	
richtlijnen.	 Hoewel	 de	 omstandigheden	 op	 locatie	 niet	 snel	 hoeven	 te	 veranderen,	 gaan	 de	
ontwikkeling	 en	 de	 verfijning	 van	 technologieën	 en	 materialen	 voor	 het	 beheer	 van	
bedwantsen	in	rap	tempo	door.	Het	is	daarom	verstandig	om	de	beheerstrategie	regelmatig	te	
bespreken	 en	 te	 beoordelen	 en	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 de	 strategie	 zowel	 financieel	 als	
operationeel	 effectief	 blijft.	 De	 beheerstrategie	 moet	 beschikbaar	 worden	 gemaakt	 voor	 alle	
betrokkenen.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	financieel	gevoelige	data	niet	beschikbaar	zijn	voor	alle	
betrokkenen,	 kan	 ervoor	 gekozen	 worden	 om	 een	 afzonderlijke	 service-overeenkomst	 af	 te	
sluiten	die	niet	is	toegevoegd	aan	de	beheerstrategie.		
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2.2 Karakteristieke	behandeling	
Hoe	de	behandeling	er	exact	uitziet	is	afhankelijk	van	de	afzonderlijke	omstandigheden	van	de	
besmetting	 (bijvoorbeeld	 het	 type	 woning).	 Onderstaande	 stroomdiagrammen	 geven	
karakteristieke	voorbeelden	van	de	processen	in	een	particuliere	woning	en	in	een	hotel,	met	
verwijzingen	naar	meer	gedetailleerde	informatie	over	specifieke	aspecten	van	het	proces.	

2.2.1 Particuliere	woning		

	

	

	

	

	

	

	

2.2.2 Hotels	en	Hostels	
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3 Biologie	van	de	bedwants	
Om	bedwantsen	effectief	te	kunnen	bestrijden,	is	het	belangrijk	om	verschillende	aspecten	van	
de	biologie	en	het	gedrag	van	de	bedwants	te	kennen.	Goede	kennis	van	de	te	bestrijden	soort	
is	essentieel	voor	de	juiste	determinatie,	het	vinden	van	de	schuilplaatsen	en	het	opzetten	van	
een	effectief	bestrijdingsplan.		

3.1 Levenscyclus	
Bedwantsen	zijn	halfvleugeligen	(orde	Hemiptera)	en	behoren	 tot	de	 familie	Cimicidae.	Zoals	
alle	andere	leden	van	deze	familie,	leeft	de	bedwants	uitsluitend	van	bloed.	De	maaltijd	halen	ze	
bij	een	reeks	van	gewervelde	gastheren.	Dit	bloedmaal	hebben	ze	nodig	om	te	kunnen	vervellen	
tot	een	volgend	stadium	en	om	te	kunnen	reproduceren.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Levenscyclus	van	de	bedwants.	 Afbeelding:	©Richard	Naylor	
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3.1.1 Ontwikkelingssnelheid	
De	 ontwikkelingssnelheid	 is	 sterk	 afhankelijk	 van	 de	 temperatuur.	 Bij	 temperaturen	 onder	
13oC	stopt	de	ontwikkeling,	leggen	vrouwtjes	geen	eieren	meer	en	komen	eitjes	niet	uit.	Boven	
36oC	beschadigen	de	bacteriële	 symbionten,	 die	 helpen	bij	 de	 synthese	 van	micronutriënten.	
Dit	 resulteert	 in	 een	 lagere	vruchtbaarheid	en	een	 lagere	overlevingskans.	Tussen	deze	 twee	
extremen	neemt	de	ontwikkelingssnelheid	toe	bij	een	toename	in	temperatuur.	

	

Het effect van temperatuur op de tijd tot eitjes uitkomen en volledige ontwikkelingstijd. Bij 
temperaturen onder 13oC stopt de ontwikkeling. Boven 36oC (bij langdurige blootstelling) treedt 
mortaliteit op door schade aan symbionten.  

3.1.2 Voortplantingssnelheid	
Vrouwelijke	 bedwantsen	 moeten	 elke	 vijf	 tot	 zes	 weken	 paren	 om	 volledig	 vruchtbaar	 te	
blijven.	In	werkelijkheid	paren	ze	waarschijnlijk	veel	vaker.	

Het	aantal	eitjes	dat	een	vrouwtje	legt	wordt	sterk	beïnvloed	door	temperatuur	en	individuele	
variatie.	In	een	verwarmde	kamer	legt	een	vrouwtje	naar	verwachting	15-25	eitjes	per	week.	In	
totaal	 kan	 dit	 oplopen	 tot	 500	 eitjes	 in	 haar	 hele	 leven,	 zolang	 ze	 continu	 toegang	 heeft	 tot	
voedsel	en	regelmatig	kan	paren.	

3.2 Determinatie	

Het	uitvoeren	van	verkeerde	determinaties	en	het	vervolgens	uitvoeren	van	een	ongeschikte	
bestrijding	is	op	grote	schaal	gemeld.	Het	is	van	belang	dat	BT’ers	alle	levensstadia	en	sporen	
van	 de	 bedwants	 kunnen	 herkennen.	 Bovendien	 moeten	 ze	 bekend	 zijn	 met	 andere	
insectensoorten	 die	 regelmatig	 in	 huishoudens	 voorkomen	 en	moeten	 ze	 overtuigd	 zijn	 van	
hun	 eigen	 kunde	 om	 anderen	 (bijvoorbeeld	 hotelpersoneel)	 te	 leren	 waar	 ze	 naar	 moeten	
zoeken.	

Laat	vermoedelijke	(sporen	van)	bedwantsen	bij	twijfel	determineren.	
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3.2.1 Indicatoren	van	een	besmetting	

Onderstaande	sporen	kunnen	een	indicatie	zijn	van	een	bedwantsplaag.	

Levensstadia	
De	aanwezigheid	van	levende	bedwantsen	is	het	enige	absolute	bewijs	dat	er	sprake	is	van	een	
actieve	besmetting.	Het	uitvoeren	van	een	bestrijding	is	daardoor	ook	alleen	te	verantwoorden	
als	 deze	 gevonden	 zijn.	 Onderstaand	 diagram	 toont	 enkele	 belangrijke	 uiterlijke	 kenmerken	
van	de	bedwants.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Omdat	 bedwantsen	 geen	 larvenstadium	 kennen	 zijn	 deze	 kenmerken	 zichtbaar	 bij	 alle	
levensstadia	(met	uitzondering	van	de	eitjes).	

Eitjes	
De	 eitjes	 van	bedwantsen	 zijn	 klein	
(circa	 1,2	 mm	 lang),	 maar	 (met	
enige	 ervaring)	 eenvoudig	 te	
onderscheiden	 van	 die	 van	 andere	
insecten	 die	 in	 huishoudens	
voorkomen.	

Uitgekomen	eitjes	zijn	bij	vergroting	
eenvoudig	 te	 onderscheiden	 van	
niet	 uitgekomen	 eitjes.	 Als	 ze	 nog	
niet	 zijn	 uitgekomen	 zijn	 ze	
parelmoerkleurig	 en	 is	 in	 het	 late	
stadium	 van	 de	 ontwikkeling	 het	
oogpunt	 van	 het	 embryo	 zichtbaar.	
Uitgekomen	 eitjes	 missen	 het	
afsluitkapje	 en	 hebben	 een	
doorzichtig	uiterlijk.	

	

	

proboscis 
(meestal naar beneden 
gevouwen) 

rudimentaire vleugel 

gesegmenteerd achterlijf is 
zichtbaar 
(niet bedekt met vleugels of 
dekschilden) 

antenne uit 4 leden 
(alleen zichtbaar bij 

vergroting) 

6 poten 

oogpunt 
uitgekomen eitje 
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Vervellingshuidjes	

	

	

	

	

	
	

	

Ook	de	vervellingshuiden	van	de	bedwants	kunnen,	met	ervaring,	worden	onderscheiden	van	
die	van	andere	insecten.	Ze	kunnen	echter	lange	tijd	aanwezig	blijven	en	kunnen	daardoor	niet	
gebruikt	worden	om	een	onderscheid	te	maken	tussen	een	oude	of	actieve	besmetting.	

Uitwerpselen	
Zodra	 bedwantsen	 gevoed	 hebben,	 produceren	 ze	 een	 donkere,	 waterige	 afscheiding.	 De	

vlekjes	 van	deze	 ontlasting	 zijn	 vaak	de	 eerste	
indicatie	 voor	 een	 besmetting.	 De	 zwarte,	
inktachtige	puntjes	op	het	beddengoed,	matras	
of	bedframe	zijn	een	van	de	meest	herkenbare	
sporen	 van	 bedwantsen.	 Vergelijkbare	 vlekjes	
kunnen	 echter	 ook	 door	 spinnen,	 vliegen	 en	
Duitse	 kakkerlakken	 worden	 veroorzaakt.	 De	
locatie	 van	 de	 vlekjes	 is	 van	 belang	 om	 dit	
onderscheid	enigszins	te	kunnen	maken.	Het	 is	
bijvoorbeeld	 veel	 waarschijnlijker	 dat	 vlekjes	
die	 hoog	 op	 de	 muren	 of	 op	
verlichtingsarmaturen	te	vinden	zijn,	afkomstig	
zijn	van	vliegen.	De	blood	identification	kits	zijn	
veelbelovend	 in	 hun	 vermogen	 om	 de	
ontlasting	 van	 bloedvoedende	 insecten,	 zoals	
bedwantsen,	 van	andere	ongewervelden	 in	het	
binnenmilieu	 te	 kunnen	 onderscheiden	 (zie	
www.bedbugfoundation.org/products).		

De	vlekjes	variëren	 in	kleur	van	zwart	
tot	 geelbruin,	 afhankelijk	 van	 de	
relatieve	proportie	van	verteerd	bloed	
en	 urinezuur.	 Het	 absorptievermogen	
van	 de	 ondergrond	 heeft	 ook	 invloed	
op	hoe	de	vlekjes	eruit	zien.	Ontlasting	
die	 op	 absorberende	 oppervlakken,	
zoals	 lakens,	 wordt	 gedeponeerd,	
verspreidt	 zich	 door	 de	 vezels,	 net	 als	
de	 inkt	 van	 een	 vulpen.	Ontlasting	 die	
op	 niet-absorberende	 oppervlakken,	
zoals	 hout	 met	 een	 vernislaag,	
gedeponeerd	wordt,	droogt	op	 tot	 een	
donkere	klont.		

bedwants vlieg (Calliphora spp.) 
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rugzijde 
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Ontlasting van bedwantsen en vliegen op behang. 
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Beetplekken	
Bedwantsen	geven	er	de	voorkeur	aan	om	niet	op	de	gastheer	te	klimmen	als	ze	zich	voeden.	Ze	
bewegen	 zich	 langs	de	blote	huid	op	 zoek	naar	 een	 geschikte	plaats.	Dit	 zorgt	 ervoor	dat	 de	
beetplekken	in	rijtjes	kunnen	voorkomen.		

De	 beetplekken	 kunnen	 niet	 worden	 gebruikt	 om	 aan	 te	 tonen	 dat	 er	 sprake	 is	 van	 een	
bedwantsplaag	 omdat	 ze	 ook	 veroorzaakt	 kunnen	 zijn	 door	 een	 reeks	 aan	 andere	 insecten,	
zoals	 knutten,	 muggen,	 vlooien	 en	 luizen.	 Vergelijkbare	 reacties	 kunnen	 ook	 veroorzaakt	
worden	door	schurftmijt	en	een	breed	scala	aan	allergenen.	

Mensen	kunnen	onderling	zeer	sterk	verschillen	 in	hun	reactie	op	bedwantsbeten.	Sommigen	
hebben	 geen	 reactie,	 terwijl	 anderen	 een	 sterke	 reactie	 vertonen	 waarbij	 blaren	 ontstaan.	
Ernstiger	(vergelijkbaar	met	anafylactische)	systemische	reacties	zijn	zeldzaam,	maar	worden	
wel	gemeld.	

 
De	huidreactie	op	een	bedwantsbeet	kan	tot	twee	weken	na	de	beet	ontstaan.	Vooral	als	het	de	
eerste	 keer	 is	 dat	 een	 slachtoffer	wordt	 gebeten.	Als	 gevolg	 kan	het	 lastig	 zijn	 om	precies	 te	
achterhalen	waar	 iemand	gebeten	 is,	vooral	als	die	persoon	recentelijk	heeft	gereisd.	Dit	kan	
ertoe	leiden	dat	iemand	er	ten	onrechte	van	overtuigd	is	dat	de	bedwantsen	meegenomen	zijn	
naar	huis.	Anderzijds	kan	dit	ervoor	zorgen	dat	het	ontdekken	van	een	besmetting	vertraagd	
plaatsvindt.		

Over	 het	 algemeen	 voeden	 bedwantsen	 ‘s	 nachts.	 Ze	 passen	 zich	 echter	 gemakkelijk	 aan	 en	
stemmen	 hun	 voedingscyclus	 af	 op	 de	 dagelijkse	 activiteiten	 van	 de	 gastheer.	 Stoelen	 en	
banken	raken	vaak	besmet	in	situaties	waarbij	de	bewoner	de	dag	grotendeels	zittend	op	één	
plek	 doorbrengt.	 In	 dergelijke	 situaties	 worden	 de	 bedwantsen	 gedwongen	 om	 overdag	 te	
voeden	aangezien	de	gastheer	dan	aanwezig	is.		

Speurhonden	
Steeds	vaker	worden	speurhonden	ingezet	om	bedwantsen	te	detecteren.	Deze	honden	moeten	
echter	niet	als	enig	middel	gebruikt	worden	om	tot	het	besluit	te	komen	over	te	gaan	tot	een	
behandeling.	 Ze	 dienen	 als	 hulpmiddel	 om	 tot	 een	 visuele	 bevestiging	 te	 komen.	 Recent	
onderzoek	in	de	Verenigde	Staten	heeft	aangetoond	dat	de	nauwkeurigheid	van	speurhonden	
regelmatig	 ruim	 lager	 is	 dan	 de	 hondengeleiders	 denken.	 In	 een	 studie	 waarbij	 zeven	
speurteams	24	appartementen	moesten	onderzoeken,	werd	11-83%	(gemiddeld	43%)	van	de	
besmette	kamers	geïdentificeerd.	De	twee	bedrijven	die	het	meest	rekenden	voor	de	dienst	en	
drie	 jaar	 in	 dit	 vak	 zaten,	 hadden	 een	 detectiepercentage	 van	 25%	 en	 30%.	Naast	 deze	 lage	
percentages,	 varieerde	 het	 aantal	 vals	 positieven	 (reageren	 als	 geen	 bedwantsen	 aanwezig	
waren)	van	0-38%.	Elk	team	adverteerde	met	claims	van	meer	dan	90%	nauwkeurigheid.	(Voor	
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meer	 informatie	 zie	 Wang	 C-L.	 &	 Cooper	 R.	 (2011)	 Detection	 Tools	 and	 Techniques.	 PCT	 Online	 –	 Bedbug	
Supplement.	72-112.)	

De	 Gedragscode	 erkent	 de	 potentiële	waarde	 van	 speurhonden,	 vooral	 in	 situaties	waar	 een	
groot	 aantal	 kamers	 gescreend	 moeten	 worden	 in	 een	 korte	 tijd.	 Vragen	 over	 de	
betrouwbaarheid	 van	 de	 speurteams	 benadrukken	 echter	 de	 noodzaak	 van	 een	 gedragscode	
voor	het	gebruik	van	honden	om	bedwantsen	op	te	sporen.	Het	belangrijkste	hierbij	is	om	tot	
een	 gestandaardiseerde	 methode	 te	 komen	 om	 de	 nauwkeurigheid	 van	 ieder	 speurteam	 te	
kunnen	valideren.	

De	Bed	Bug	Foundation	is	begonnen	met	hoorzittingen	om	tot	een	best	practice	te	komen	voor	
het	trainen	en	valideren	van	bedwantsspeurhonden,	met	als	uitgangspunt	een	gedragscode	die	
in	 de	 toekomst	 zal	 verschijnen.	 Totdat	 deze	 hondenspecifieke	 code	 is	 ontwikkeld,	 kan	 de	
Europese	 Gedragscode	 het	 gebruik	 van	 honden	 om	 bedwantsen	 op	 te	 sporen	 niet	 volledig	
onderschrijven.	
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4 Medisch	belang	

4.1 Ziekten	en	secundaire	infecties		
Er	zijn	veel	studies	uitgevoerd	waarbij	de	potentie	van	de	bedwants	voor	het	verspreiden	van	
ziekten	 is	 onderzocht.	 Hoewel	 er	 bedwantsen	 gevonden	 zijn	 die	 waren	 geïnfecteerd	 met	
menselijke	 ziekteverwekkers,	 is	 er	 tot	 op	 heden	 geen	 bewijs	 gevonden	 dat	 ze	 deze	
ziekteverwekkers	kunnen	overdragen	op	een	nieuwe	menselijke	gastheer.	Dit	betekent	echter	
niet	dat	bedwantsen	moeten	worden	genegeerd	vanuit	een	medisch	standpunt.	De	reacties	op	
beten	zijn	erg	variabel	en	kunnen	zeer	ernstig	zijn.	De	beetplekken	op	de	huid	kunnen	weken	
aanwezig	 zijn	 en	 veroorzaken	 in	 sommige	 gevallen	 permanente	 littekens.	 Gevallen	 van	
netelroos	of	galbulten	(urticaria)	en	anafylactische	reacties	zijn	ook	gemeld.		

Bedwantsen	 zijn	 in	 verband	 gebracht	 met	 het	 verspreiden	 van	 Meticilline-resistente	
Staphylococcus	 aureus	 (MRSA).	 Momenteel	 is	 er	 weinig	 bewijs	 dat	 ze	 deze	 bacterie	 ook	
daadwerkelijk	van	de	ene	gastheer	naar	een	andere	overbrengen.	MRSA	komt	echter	 relatief	
algemeen	voor	 in	de	omgeving	en	op	de	huid	van	veel	mensen.	Huidletsel	kan	ervoor	zorgen	
dat	MRSA	(of	andere	ziekteverwekkers)	uit	het	milieu	of	vanaf	de	huid	het	bloedvatenstelsel	
kan	binnenkomen	en	kan	ontwikkelen	tot	een	systemische	infectie.	

Bloedarmoede	 (ijzertekort	 in	 het	 bloed)	 komt	 voor	 als	 gastheren	 gedurende	 een	 langere	
periode	 grote	 aantallen	 beten	 te	 verduren	 hebben	 gehad.	 Het	 aantal	 gevallen	 van	
bloedarmoede	dat	is	veroorzaakt	door	bedwantsen	is	onbekend,	maar	waarschijnlijk	zeer	klein.	

4.2 Psychologische	en	sociologische	consequenties		
Hoewel	het	op	dit	moment	nog	niet	goed	begrepen	wordt,	kan	de	psychologische	 impact	van	
een	 bedwantsplaag	 zeer	 ernstig	 zijn.	 Het	 verlies	 van	 slaap,	 en	 de	 daarbij	 behorende	
symptomen,	wordt	vaak	genoemd	door	slachtoffers	van	een	bedwantsplaag.	De	angst	voor	of	
de	 bezorgdheid	 om	bedwantsen	 kan	 extreem	 zijn	 en	 ervoor	 zorgen	 dat	mensen	waanideeën	
(delusional	parasitosis)	krijgen.	Men	gelooft	er	in	dat	geval	heilig	in	dat	zij	en/of	de	omgeving	
vergeven	 zijn	 van	 de	 parasieten	 (vaak	 wordt	 specifiek	 aan	 bedwantsen	 gedacht).	 Deze	
symptomen	 kunnen	 tot	 lang	 na	 het	 uitroeien	 van	 de	 bedwantsen	 aanhouden.	 In	 sommige	
gevallen	hebben	deze	slachtoffers	begeleiding	nodig	om	van	de	waanideeën	af	te	komen.	

NB: Voor meer gedetailleerde informatie over het medisch belang van 
bedwantsen, zie de Engelstalige review van Doggett, S. L., Dwyer, D. E., Peñas, P. 
F. and Russell, R. C, (2012) Bedbugs: Clinical Relevance and Control Options. 
Clin. Microbiol. Rev. 25:164-192. 
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5 Preventieve	maatregelen		

Het	 is	 zelden	 mogelijk	 om	 de	 introductie	 van	 bedwantsen	 volledig	 te	 voorkomen.	
Desalniettemin	 kunnen	 stappen	 genomen	 worden	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 indien	 een	
besmetting	optreedt,	deze	snel	succesvol	wordt	herkend	en	wordt	uitgeroeid	met	een	minimale	
inzet	van	tijd	en	geld.		

Voor	 de	 horeca	 (met	 name	 hotels,	 hostels,	 B&B’s	 enzovoort)	 is	 het	 gereed	 hebben	 van	 een	
bedwantsbeheerstrategie	op	maat	(sectie	2.1)	voordat	een	besmetting	plaatsvindt,	belangrijker	
dan	 ooit	 tevoren.	 Zowel	 negatieve	 media-aandacht	 als	 rechtszaken	 ten	 gevolge	 van	 een	
bedwantsplaag	 vormen	 een	 grote	 bedreiging	 voor	 hoteleigenaars.	 Door	 de	 wijdverspreide	
toegang	 tot	 internet	 op	 mobiele	 telefoons,	 tablets	 en	 laptops	 kunnen	 geschrokken	 gasten	
besmette	hotels	melden	op	fora	en	andere	websites,	nog	voor	ze	de	kamer	verlaten	hebben.	De	
enige	 manier	 om	 dat	 te	 voorkomen	 is	 door	 aan	 te	 tonen	 dat	 serieus	 wordt	 omgegaan	 met	
bedwantsproblematiek.	Men	moet	in	staat	zijn	om	de	gebeten	gast	ervan	te	overtuigen	dat	de	
klacht	 serieus	 genomen	wordt	 en	 dat	 er	 een	 systeem	 in	werking	 is	 gesteld	 dat	 bedwantsen	
aanpakt	zodra	ze	de	kop	opsteken.		

5.1 Routine-inspecties	
Binnen	de	particuliere	sfeer	is	het	uitvoeren	van	routine-inspectie	waarschijnlijk	niet	de	moeite	
waard,	tenzij	de	omstandigheden	van	het	pand	ervoor	zorgen	dat	er	een	groot	risico	bestaat	op	
de	 introductie	 van	 bedwantsen.	 In	 hotels	 en	 hostels	 daarentegen,	 zijn	 routine-inspecties	 een	
belangrijk	onderdeel	van	de	beheerstrategie	en	vormen	ze	een	belangrijke	manier	om	te	laten	
zien	dat	serieus	omgegaan	wordt	met	de	bedwantsproblematiek.	

Het	 is	 niet	 noodzakelijk	 dat	 een	 BT’er	 de	 routine-inspecties	 uitvoert.	 Dit	 kan	 ook	 gedaan	
worden	door	het	huishoudelijk	personeel.	De	rol	van	de	BT’er	is	echter	om	ervoor	te	zorgen	dat	
het	 huishoudelijk	 personeel	 op	 de	 hoogte	 is	 van	 de	 belangrijkste	 sporen	 die	 duiden	 op	 een	
bedwantsbesmetting.	Tevens	moeten	zij	bekend	zijn	met	het	opstellen	van	een	beheerstrategie,	
met	daarin	de	frequentie	van	inspecties,	hoe	deze	gerapporteerd	worden	in	het	logboek	en	wat	
er	moet	gebeuren	indien	er	sprake	is	van	een	bedwantsbesmetting	(zie	2.1).	

De	 frequentie	van	de	routine-inspecties	kan	worden	aangepast	aan	de	eisen	van	het	hotel.	 In	
een	hotel	waar	in	het	verleden	overlast	is	geweest	van	bedwantsen,	wordt	waarschijnlijk	vaker	
om	 frequentere	 en	 doortastender	 inspecties	 gevraagd	 dan	 in	 een	 hotel	 dat	 geen	 problemen	
heeft	ervaren.		

Richtlijnen	voor	de	routine-inspectie	binnen	een	gangbare	beheerstrategie	kunnen	er	als	volgt	
uitzien:	

• Het	 huishoudelijk	 personeel	 wordt	 getraind	 in	 het	 herkennen	 van	 de	 sporen	 van	
bedwantsen	(hiervoor	worden	certificaten	afgegeven	en	bewaard	om	aan	te	 tonen	dat	
ze	serieus	omgaan	met	de	bedwantsproblematiek).	

• Het	huishoudelijk	personeel	inspecteert	het	beddengoed	en	het	bed	vluchtig,	iedere	keer	
dat	gasten	de	kamer	verlaten.	Hierbij	 letten	ze	vooral	op	sporen	van	ontlasting	op	het	
beddengoed	 (verwacht	wordt	 dat	 dit	 de	 duur	 van	de	werkzaamheden	per	 kamer	niet	
verlengd).	

• Indien	vermoedelijke	sporen	van	bedwantsen	gevonden	worden,	blijft	het	beddengoed	
liggen	en	blijft	de	kamer	gesloten	tot	een	BT’er	de	kamer	uitvoerig	heeft	geïnspecteerd.	

• Elke	kamer	wordt	regelmatig	(bijvoorbeeld	eens	per	kwartaal)	grondiger	geïnspecteerd	
door	 het	 huishoudelijk	 personeel.	 Matrassen	 worden	 omgedraaid	 en	 de	 resultaten	
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worden	 genoteerd	 en	 bewaard	 (dit	 is	 van	 belang	 om	 aan	 te	 tonen	 dat	 serieus	wordt	
omgegaan	met	de	bedwantsproblematiek).	

NB:	 Veel	 hotels	 voeren	 een	 beleid	 waarbij	 matrassen	 elk	 half	 jaar	 of	 kwartaal	 worden	
omgedraaid.	Dit	is	een	goede	gelegenheid	om	een	grondige	inspectie	uit	te	voeren.	

5.2 Een	ongeschikte	omgeving	voor	bedwantsen	

Bedwantsen	gedijen	in	situaties	waarin	ze	voldoende	schuilgelegenheden	kunnen	vinden	in	de	
buurt	van	de	gastheer.	Bovendien	geldt	dat	hoe	rommeliger	een	ruimte	is,	des	te	lastiger	deze	is	
te	behandelen	als	bedwantsen	de	kop	opsteken,	omdat	dan	veel	materialen	behandeld	zullen	
moeten	worden.	In	deze	sectie	wordt	ingegaan	op	hoe	een	kamer	ingericht	kan	worden	om	de	
impact	van	een	bedwantsplaag	te	minimaliseren.	

5.2.1 Verminderen	van	rommel	
Bedwantsen	 geven	 de	 voorkeur	 aan	 naden	 en	 kieren	 in	 de	 buurt	 van	 de	 gastheer.	 Bij	 lage	
besmettingsgraden	 bevinden	 de	 bedwantsen	 zich	 vrijwel	 altijd	 in,	 of	 in	 de	 buurt	 van,	 de	
constructie	 van	 het	 bed.	 Bij	 hogere	 besmettingsgraden,	 of	 als	 bedwantsen	 zich	 hebben	
verspreid	 vanwege	 chemische	 of	 fysische	 verstoring,	 bevinden	 ze	 zich	 in	 schuilplaatsen	 die	
verder	van	het	bed	zijn	gelegen.	Door	de	omgeving	rondom	het	bed	te	versoberen,	wordt	het	
aantal	 voorwerpen	 dat	 in	 geval	 van	 een	 besmetting	 behandeld	 dient	 te	worden	 verminderd.	
Een	zone	van	één	tot	twee	meter	rondom	het	bed	zou	voldoende	moeten	zijn	om	voorwerpen	
bedwantsvrij	te	houden,	indien	besmettingen	in	een	vroeg	stadium	worden	opgespoord.	Dit	is	
echter	niet	in	elke	situatie	mogelijk.	

Door	 voorwerpen	 op	 te	 slaan	 in	 goed	 afgesloten	 plastic	 boxen	 wordt	 het	 aantal	 potentiële	
schuilplekken	 sterk	 gereduceerd.	 Zo	 kan	de	 ruimte	onder	het	 bed	 goed	 gebruikt	worden	om	
materialen	op	te	slaan,	zonder	dat	het	een	geschikte	omgeving	wordt	voor	de	bedwants	om	zich	
op	te	houden.	

5.2.2 Barrières	voor	het	bed	
Er	is	een	reeks	van	producten	beschikbaar	die	ervoor	zorgen	dat	bedwantsen	het	bed	niet	op	
kunnen	klimmen	langs	de	bedpoten.	De	meeste	eenvoudige	producten	bestaan	uit	dubbelzijdig	
plakband	dat	rond	de	poten	wordt	aangebracht	en	passerende	bedwantsen	wegvangt.	Niet	elk	
plakband	is	echter	even	effectief	en	er	is	anekdotisch	bewijs	dat	bedwantsen	in	enige	mate	in	
staat	zijn	om	plakkerige	oppervlakken	te	ontwijken.	

Verder	 zijn	 er	 verschillende	 producten	 ontworpen	 die	 zijn	 gebaseerd	 op	 potvallen.	 Deze	
worden	over	het	algemeen	onder	of	 rondom	de	bedpoten	geplaatst.	Zolang	het	bed	vrij	 staat	
van	de	muur	en	het	beddengoed	vrij	 ligt	van	de	muur	en	vloer,	bieden	deze	methoden	enige	
bescherming	tegen	bedwantsen.	

De	 werking	 van	 potvallen	 is	 gebaseerd	 op	 de	 moeite	 die	 bedwantsen	 hebben	 om	 gladde	
oppervlakken	te	beklimmen.	In	sommige	gevallen	wordt	een	poeder	of	talk	aangebracht	om	het	
oppervlak	nog	gladder	te	maken.	Zowel	de	werking	van	de	potvallen	als	die	van	de	plakbanden	
vermindert	 naarmate	 de	 stofophoping	 toeneemt.	 Ze	 dienen	 daarom	 met	 regelmaat	
onderhouden	of	vervangen	te	worden.	

5.2.3 Kitten	
Kit	 kan	 worden	 gebruikt	 om	 naden	 en	 kieren	 af	 te	 dichten.	 Hierdoor	 wordt	 het	 aantal	
schuilgelegenheden	 gelimiteerd	 en	 worden	 potentiële,	 toekomstige	 bestrijdingen	
vereenvoudigd,	zolang	het	afdichten	nauwkeurig	gebeurt.	De	aanwijzingen	die	op	het	product	
vermeld	staan,	dienen	opgevolgd	te	worden	om	een	goede	hechting	te	verkrijgen.	Als	de	kit	op	
stoffige	 of	 vettige	 ondergronden	wordt	 aangebracht	 kan	 het	 loslaten	 en	 dan	 ontstaat	 er	 een	
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doorgang	 naar	 de	 achterliggende	 ruimte.	 Indien	 dergelijke	 ruimten	 bereikbaar	 zijn	 voor	
bedwantsen	 na	 het	 aanbrengen	 van	 de	 kitlaag,	 kan	 deze	 laag	 de	 bedwantsen	 onbedoeld	
beschermen	tegen	naden-	en	kierenbehandelingen	die	in	de	toekomst	mogelijk	plaatsvinden.		

5.2.4 Matrasbescherming	
Er	zijn	beschermingssystemen	ontworpen	die	potentiële	schuilplaatsen	in	bed	voorkomen	door	
het	matras	en/of	de	bedbodem	(apart)	 te	verpakken	 in	een	goed	passende	hoes	met	meestal	
een	 ritssluiting.	Deze	producten	 kunnen	preventief	 gebruikt	worden	of,	 door	de	 bedwantsen	
permanent	op	te	sluiten,	als	bestrijdingsmethode.	

De	 meeste	 advertenties	 van	 deze	 producten	 richten	 zich	 op	 de	 hoezen	 voor	 matrassen	 en	
kussens.	Matrasbescherming	weert	alleen	bedwantsen	van	de	matrassen.	Hoewel	het	gebruik	
van	deze	hoezen	iets	aan	tijd	en	moeite	scheelt,	heeft	het	slechts	een	beperkte	toepassing	in	een	
complete	 beheerstrategie	 omdat	 de	 bedwantsen	 ook	 van	 matrassen	 verwijderd	 kunnen	
worden	met	een	stofzuiger,	stoom	of	andere	behandelmethode.	

De	systemen	om	bedbodems	te	omsluiten	kunnen	van	grotere	waarde	zijn	bij	bedwantsbeheer	
omdat	bedwantsen	die	zich	verschuilen	in	het	frame	van	een	boxspring	erg	lastig	te	bestrijden	
zijn.	 Het	 plaatsen	 van	 een	 beschermingshoes	 om	 de	 bedbodem	 kan	 tijd	 en	 geld	 schelen	 in	
vergelijking	met	 het	 vervangen	 van	 het	 gehele	 bed.	 Deze	 hoezen	 kunnen	 permanent	 om	 de	
bodem	 gehouden	 worden.	 Indien	 het	 de	 bedoeling	 is	 om	 de	 hoezen	 te	 verwijderen	 na	 het	
uitroeien	 van	 de	 bedwantsen,	 is	 het	 van	 belang	 er	 rekening	mee	 te	 houden	 dat	 er	 gevallen	
bekend	zijn	van	bedwantsen	die	een	jaar	lang	zonder	voedsel	hebben	overleefd.		

NB:	 Met	 chemicaliën	 geïmpregneerde	 matrashoezen	 zijn	 niet	 hetzelfde	 als	 bovenstaand	
beschreven	beschermingssystemen	en	worden	niet	 gesteund	door	de	Europese	Gedragscode.	
De	 met	 chemicaliën	 geïmpregneerde	 matrashoezen	 worden	 meestal	 met	 pyrethroïden	
behandeld,	 waarvoor	 veel	 bedwantspopulaties	 al	 resistent	 zijn.	 Het	 is	 aannemelijk	 dat	 de	
concentratie	 van	 het	 insecticide	 in	 de	 hoezen	 niet	 hoog	 genoeg	 is	 om	 een	 bedwantsplaag	 te	
kunnen	 bestrijden.	 Het	 kan	 er	 echter	 voor	 zorgen	 dat	 de	 meest	 gevoelige	 individuen	 weg	
geselecteerd	 worden,	 waardoor	 de	 resistentie	 in	 de	 opvolgende	 generaties	 alleen	 maar	
toeneemt.		

5.2.5 Bagagerekken	
Het	is	een	goede	praktijk	voor	hotels	en	hostels	om	bagagerekken	beschikbaar	te	stellen	voor	
gasten	en	om	de	gasten	aan	te	sporen	deze	te	gebruiken.	De	bagagerekken	zorgen	ervoor	dat	
koffers	 niet	 op	 de	 grond	 staan	 en	 verwijderd	 zijn	 van	 het	 bed.	 Hierdoor	 neemt	 de	 kans	 op	
verspreiding	van	bedwantsen	via	bagage	af.	
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6 Monitors	
	

In	de	afgelopen	jaren	zijn	er	veel	monitoringssystemen	voor	bedwantsen	op	de	markt	gekomen.	
Sommige	kunnen	een	waardevolle	aanwinst	zijn	voor	bedwantsbeheer.	Het	is	echter	lastig	om	
te	 bepalen	 welk	 systeem	 te	 gebruiken,	 omdat	 er	 zoveel	 opties	 zijn	 en	 er	 zo	 weinig	
onafhankelijke	onderzoeken	zijn	uitgevoerd.		

De	monitoringssystemen	kunnen	op	verschillende	manieren	van	waarde	zijn:	

• Continue	monitoring	voor	vroege	detectie	–	om	snel	een	besmetting	te	signaleren	
• Reactieve	monitoring	–	bevestiging	van	een	besmetting	in	reactie	op	beten	of	sporen	
• Monitoring	bij	nacontrole	–	bevestiging	van	het	succes	van	een	behandeling	

Let	er	op	dat	niet	alle	monitoringssystemen	geschikt	zijn	voor	elke	situatie.	Sommige	systemen	
zijn	 erg	 duur	 en	 zijn	 niet	 bedoeld	 om	 in	 iedere	 kamer	 van	 een	 hotel	 te	 plaatsen.	 Andere	
systemen	werken	bijvoorbeeld	voor	een	beperkte	tijd	en	zijn	niet	geschikt	voor	een	continue	
monitoring.		

Monitoringssystemen	 zijn	 grofweg	 in	 te	 delen	 in	 actieve	 en	 passieve	 ontwerpen.	 Actieve	
systemen	 gebruiken	 lokmiddelen	 om	 bedwantsen	 te	 lokken,	 terwijl	 passieve	 systemen	
afhankelijk	 zijn	 van	de	 locatie	waar	 ze	 geplaatst	worden	 en	 van	de	 aantrekkelijkheid	 van	de	
gastheer	om	de	bedwantsen	te	vangen.	De	actieve	systemen	kunnen	worden	onderverdeeld	in	
systemen	 die	 aggregatieferomonen	 gebruiken	 (aantrekkelijk	 voor	 bedwantsen	 die	 een	
schuilplaats	zoeken),	en	systemen	die	een	gastheer	 imiteren	door	het	gebruik	van	warmte	en	
koolstofdioxide	(om	naar	voedsel	zoekende	individuen	aan	te	trekken).	

Bij	 het	 kiezen	 van	 een	 monitoringssysteem	 dient	 rekening	 gehouden	 te	 worden	 met	 de	
volgende	vragen:	
	

• Zijn	de	kosten	te	verantwoorden?	
• Kan	het	gemakkelijk	en	snel	worden	gecontroleerd	op	bedwantsen?	
• Zijn	er	gebruikskosten	bij	gemoeid	(elektriciteit,	verbruiksartikelen	enzovoort)?	
• Is	er	regelmatig	onderhoud	voor	nodig?		
• Is	het	discreet	genoeg	voor	de	situatie	waarin	het	gebruikt	wordt?	
• Wordt	het	ineffectief	door	stof	en	vuil?	Zo	ja,	hoe	snel?	
• Zijn	er	gegevens	beschikbaar	die	de	werkzaamheid	ondersteunen?	

Houd	 er	 rekening	 mee	 dat	 de	 prijs	 geen	 goede	 indicatie	 is	 van	 de	 werkzaamheid	 van	 de	
systemen.	Een	foto	van	een	lijmvalletje	vol	met	bedwantsen	op	de	website	van	een	producent	is	
ook	 geen	 bewijs	 dat	 het	 werkt.	 Probeer	 verschillende	 systemen	 als	 er	 geen	 onafhankelijke	
gegevens	beschikbaar	zijn	en	meld	de	bevindingen	aan	de	Bed	Bug	Foundation.	Ervaringen	van	
bestrijdingstechnici	zullen	worden	opgenomen	op	de	productpagina	van	de	website	van	de	Bed	
Bug	Foundation	zodat	deze	waardevolle	informatie	beschikbaar	is	voor	andere	consumenten.	

In januari 2013 begint de Bed Bug Foundation met een evaluatieprogramma van 
producten die worden verkocht voor bedwantsbehandelingen. Deze informatie zal 

te vinden zijn op:  

www.bedbugfoundation.org/products 
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7 Inspectie	voor	de	behandeling		
De	 eerste	 taak	 voor	 een	 BT’er,	 na	 de	melding	 van	 een	 vermoedelijke	 bedwantsplaag,	 is	 het	
uitvoeren	van	een	zorgvuldige	inspectie.	Het	doel	van	deze	inspectie	is	nagaan	of	er	inderdaad	
sprake	is	van	een	actieve	bedwantsplaag,	en	zo	ja,	het	vaststellen	van	de	mate	van	besmetting.	
Eén	van	de	meest	voorkomende	redenen	voor	het	niet	slagen	van	een	bestrijdingsactie	 is	dat	
tijdens	 de	 inspecties	 niet	 alle	 schuilplaatsen	 ontdekt	 worden.	 Dit	 komt	 meestal	 doordat	
onvoldoende	 tijd	 wordt	 uitgetrokken	 voor	 de	 inspecties,	 of	 doordat	 de	 inspecties	 worden	
uitgevoerd	door	een	ondeskundig	persoon.	Een	gedetailleerde	inspectie	is	bovendien	nodig	om	
een	goede	inschatting	te	maken	van	de	benodigde	tijd	voor	de	uitvoering	van	de	bestrijding,	de	
benodigde	materialen	en	uiteindelijk	de	kosten	van	de	behandeling.	

Bedwantsen	kunnen	zich	door	hun	zeer	platte	lichaam	in	vrijwel	elke	naad	en	kier	verschuilen	
en	 hebben	 een	 voorkeur	 voor	 donkere	 beschutte	 plaatsen	 in	 de	 buurt	 van	 de	 gastheer.	
Bedwantsen	 hebben	 een	 voorkeur	 voor	 hout-,	 papier-	 en	 textieloppervlakken,	 dus	 deze	
materialen	moeten	extra	aandacht	krijgen	tijdens	de	inspectie.	

De	 inspecties	 moeten	 zo	 voorzichtig	 mogelijk	 worden	 uitgevoerd,	 zodat	 de	 schuilplaatsen	
worden	gevonden,	maar	de	bedwantsen	 zo	min	mogelijk	 verstoord	worden	om	het	 risico	op	
verspreiding	te	minimaliseren.	Door	gebruik	te	maken	van	een	stofzuiger	of	ducttape	kunnen	
eventueel	aangetroffen	bedwantsen	verwijderd	worden	(zie	9.2.1).	

7.1.1 Bewoners	informeren	
Het	 is	 belangrijk	 om	 de	 bewoners	 en/of	 het	 relevante	 personeel	 (huisbaas,	 managers	
enzovoort)	 te	 informeren	over	wat	de	 inspectie	 inhoudt	en	wat	 ze	wel	 en	niet	moeten	doen,	
voordat	de	inspectie	plaatsvindt.	Bij	voorkeur	wordt	het	volgende	op	papier	gezet:	

• Het	is	noodzakelijk	om	de	gehele	kamer	te	inspecteren,	inclusief	kasten	en	laden	
• Mogelijk	is	het	nodig	om	hoofdeinden	te	verwijderen,	tapijten	te	lichten	en	voorwerpen	

te	ontmantelen	
• Mogelijk	is	het	nodig	om	textiel	aan	de	onderzijde	van	boxsprings	te	verwijderen	
• Sommige	voorwerpen	moeten	worden	verwijderd	om	op	een	andere	locatie	behandeld	

te	worden	(indien	nodig)	
• De	 kamer	 is	 niet	 te	 betreden	 tijdens	 en	 gedurende	 een	 bepaalde	 periode	 na	 de	

behandeling	(afhankelijk	van	de	behandeling)		
• Na	de	behandeling	zijn	vervolginspecties/nacontroles	noodzakelijk	

Bewoners	moeten	worden	geïnformeerd	over	de	rol	die	zij	spelen	bij	de	behandeling	en	over	
hoe	zij	herbesmetting	kunnen	voorkomen.	Het	moet	ze	duidelijk	gemaakt	worden	dat	ze	geen	
materialen	 uit	 de	 ruimte	 verwijderen	 voordat	 een	 inspectie	 is	 uitgevoerd	 door	 een	 BT’er,	
omdat	bedwantsen	hierdoor	verspreid	kunnen	worden.		

7.1.2 Inspectiegereedschap	
De	volgende	materialen	zijn	nuttig	bij	het	uitvoeren	van	een	bedwantsinspectie:	

• Een	sterke	zaklamp	
• Een	 loep	 met	 een	 vergrotingsfactor	 van	 10x	 (onderzoeken	 van	 levende	 wantsen	 of	

eitjes)	
• Verzamelbuisjes	of	-potjes	
• Een	fijn	pincet	
• Schroevendraaiers	en	moersleutels	of	een	multitool	(ontmantelen	van	voorwerpen)	
• Een	inspectiespiegel		
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• Plastic	tassen	of	opbergdozen,	groot	en	klein	(om	materialen,	besmette	voorwerpen	en	
dergelijke	in	te	bewaren)	

• Notitieblok	(voor	het	noteren	van	de	details	van	de	besmetting)	
• Digitale	camera	(om	besmette	locaties	mee	vast	te	leggen;	de	foto’s	kunnen	ook	gebruikt	

worden	in	de	rapportage	en	de	beheerstrategie)		
• Tests	 voor	 het	 aantonen	 van	 bloed	 in	 uitwerpselen	 van	 bedwantsen	 (zie	 www.	

bedbugfoundation.org/products)	

Om	 het	 risico	 op	 verspreiding	 van	 bedwantsen	 te	 verminderen,	 moeten	 zo	 min	 mogelijk	
voorwerpen	mee	de	kamer	in	gebracht	worden.	Deze	voorwerpen	moeten	ver	van	de	besmette	
gebieden	 gezet	 worden	 of	 bij	 voorkeur	 in	 een	 plastic	 opbergdoos	 worden	 geplaatst.	 Leg	
materialen	nooit	op	bed,	meubels	of	tegen	muren.	Bovendien	dient	de	BT’er	langdurig	contact	
met	bedden,	gordijnen	en	andere	potentieel	besmette	materialen	te	voorkomen.	

7.1.3 Waar	te	kijken	
Bedwantsen	 kunnen	 min	 of	 meer	 overal	 gevonden	 worden,	 maar	 de	 meest	 voorkomende	
locaties	zijn:	

• losgelaten	verf/behang	
• tussen	matras	en	bedbodem	
• bedframe	en	latten	
• achter	posters/foto’s	
• verzonken	boorgaten	
• tapijtranden	
• stopcontacten	
• planken	

• rand	van	het	matras	
• in	boxspring	en	rond	lades	
• hoofdeinden	
• onder/in	gordijndraperie	
• gordijnplooien	en	-zandlopers	
• elektrische	apparaten	
• bovenzijde	van	plinten	
• verplaatsbare	 voorwerpen	 (boeken,	

speelgoed,	tassen	enzovoort)	
	

7.1.4 Omvang	en	verspreiding	van	de	besmetting	vaststellen	
Het	achterhalen	van	de	omvang	van	een	bedwantsplaag	 is	cruciaal	voor	elke	beheerstrategie.	
Het	 bepalen	 van	 de	 omvang	 van	 de	 populatie,	 de	 schuilplaatsen	 (in	 gebruik	 zijnde	 en	
potentiele)	en	de	risico’s	voor	potentiele	herbesmettingen	moeten	telkens	overwogen	worden	
omdat	ze	verschillen	per	locatie.		

In	 een	 hotel	 worden	 standaard	 alle	 omliggende	 kamers,	 inclusief	 erboven	 en	 eronder,	
geïnspecteerd.	 In	 een	 appartementencomplex	 of	 flatgebouw	 is	 dit	 niet	 altijd	 mogelijk.	 Het	
wordt	 als	 onprofessioneel	 en	 als	 schending	van	het	 vertrouwen	van	de	 cliënt	beschouwd	als	
een	 bestrijdingstechnicus	 contact	 zoekt	 met	 de	 buren	 zonder	 toestemming	 van	 cliënt.	 Het	
wordt	 lastig	 als	 de	 naastgelegen	 woning	 de	 besmettingsbron	 is	 omdat	 zeer	 waarschijnlijk	
herbesmetting	plaats	zal	vinden.	Het	enige	dat	een	BT’er	in	een	dergelijke	situatie	kan	doen	is	
de	cliënt	aansporen	om	hierover	 te	communiceren	met	de	andere	bewoners	en	daarnaast	de	
beheerder	of	eigenaar	 in	 te	 lichten	over	de	situatie.	Het	 is	van	belang	dat	alle	bewoners	zich	
ervan	bewust	worden	gemaakt	dat	er	bedwantsen	zijn	aangetroffen	in	het	complex	en	dat	allen	
die	 huidreacties	 hebben	 die	 duiden	 op	 beten	 hun	 woning	 laten	 inspecteren	 door	 een	
deskundige	BT’er.		

7.1.5 Behandelen	van	grote	plagen		
Het	bestrijden	van	grote	plagen	op	locaties	waar	veel	materialen	rommelig	zijn	verspreid	(en	
daardoor	ook	de	bedwantsen),	kan	zeer	moeilijk	zijn.	Het	is	onmogelijk	om	de	bedwantsen	uit	
te	 roeien	 tenzij	 de	 rommel	wordt	weggehaald	 en	vernietigd	of	wordt	meegenomen	voor	 een	
geschikte	behandeling	op	een	andere	locatie.	Deze	rommel	kan	alles	zijn	dat	de	bewoner	bezit	
en	ieder	voorstel	voor	het	verwijderen	of	weggooien	van	het	materiaal	moet	met	sensitiviteit	
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worden	 gedaan,	 in	 samenspraak	 met	 de	 beheerder	 en	 mogelijk	 met	 de	 hulp	 van	
maatschappelijk	werkers.		

Bij	 zware	 besmettingen	 heeft	 de	 bestrijdingstechnicus	 substantiële	 medewerking	 van	
meerdere	partijen	nodig	om	de	bedwantsen	succesvol	te	kunnen	bestrijden.	Dit	kunnen	onder	
meer	de	eigenaar	of	manager	van	de	faciliteit	(zoals	volkshuisvesting),	schoonmaakbedrijven,	
wijkverpleegkundigen	 en	maatschappelijk	 werkers	 of	 liefdadigheidswerkers	 zijn.	 Zij	 kunnen	
helpen	met	het	verplaatsen	van	de	huurder	en	het	verwijderen	en	vervangen	van	kleding	en	
andere	 eigendommen.	 Medewerkers	 van	 de	 technische	 dienst	 kunnen	 hulp	 bieden	 bij	 het	
bereikbaar	maken	van	afgesloten	ruimten	en	het	ontmantelen	van	gemonteerde	onderdelen	in	
de	 woningen.	 De	 bewoner	 moet	 worden	 verplaatst	 en	 mag	 geen	 eigendommen	 (mogelijk	
inclusief	 de	 kleding	 die	 gedragen	 wordt)	 meenemen	 naar	 de	 nieuwe	 locatie	 voordat	 deze	
voorwerpen	uitgebreid	onderzocht	zijn	en	vrij	van	bedwantsen	zijn	gebleken.	
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8 Voorbereidingen	voor	de	behandeling	
De	 voorbereiding	 is	 van	 cruciaal	 belang	 en	 bevordert	 het	 behandelproces,	 maar	 moet	 pas	
worden	uitgevoerd	na	de	eerste	inspectie.	De	hoeveelheid	aan	voorbereidingswerkzaamheden	
die	 uitgevoerd	 moeten	 worden,	 is	 afhankelijk	 van	 de	 mate	 van	 besmetting	 en	 behelst	
waarschijnlijk	 het	 voorzichtig	 verwijderen	 van	 beddengoed,	 kussens	 en	 kleding	 om	direct	 te	
wassen.	 Boeken	worden	 verwijderd	 van	 de	 planken	 en	 laden	moeten	mogelijk	 leeg	 gemaakt	
worden.	Boxsprings	moeten	mogelijk	worden	omgedraaid	en	het	textiel	aan	de	onderkant	moet	
worden	verwijderd	om	 toegang	 te	 verschaffen	 tot	 schuilplaatsen.	 Er	 zijn	wat	discussies	 over	
wie	deze	voorbereidingen	moet	treffen.	Sommige	bestrijdingstechnici	geven	er	de	voorkeur	aan	
om	dit	zelf	te	doen	om	het	risico	op	verspreiding	door	het	pand	te	minimaliseren.	Hoewel	dit	
over	het	 algemeen	gezien	wordt	 als	de	beste	 aanpak,	 kost	het	de	bestrijdingstechnicus	meer	
tijd	en	dus	de	cliënt	meer	geld.	Indien	de	bewoners	gezond	en	capabel	zijn,	kunnen	ze	zelf	de	
voorbereidingen	 voor	 de	 behandeling	 treffen.	 Het	 is	 echter	 de	 verantwoordelijkheid	 van	 de	
BT’er	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 de	 bewoners	 goed	 worden	 geïnformeerd	 (bij	 voorkeur	
schriftelijk)	 over	 welke	 voorbereidingen	 noodzakelijk	 zijn	 en	 hoe	 dat	 te	 doen	 zonder	 de	
bedwantsen	te	verspreiden.		
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9 Behandeling	

	

	

	

	

9.1 	Garanties	

Indien	een	cliënt	een	aanbevolen	bedwantsbeheerstrategie	accepteert,	verwacht	deze	ook	dat	
de	 bedwantsen	 worden	 uitgeroeid.	 Indien	 mogelijk,	 zou	 een	 bestrijdingstechnicus	 een	
servicegarantie	 op	papier	 aan	moeten	bieden.	Echter,	 bij	 elke	 contractuele	 verplichting	moet	
verwezen	 worden	 naar	 de	 verantwoordelijkheden	 van	 de	 cliënt	 en	 de	 BT’er	 en	 naar	 de	
beperkingen	van	de	beheerstrategie.	Deze	bevatten	onder	meer:	

• De	medewerking	van	de	cliënt	bij	de	behandeling.	
• Omstandigheden	die	bij	de	uitvoering	van	het	plan	het	hoofd	geboden	moeten	worden.	
• De	kwaliteit	van	de	gevoerde	huishouding.		
• De	aard	van	de	ruimte:	of	de	ruimte	‘bedwantsvriendelijk’	is	of	niet.	
• Het	niveau	van	het	onderhoud.	
• Het	 potentiële	 risico	 op	 herbesmetting	 met	 bedwantsen	 (vooral	 in	

appartementencomplexen	 waarin	 de	 naastgelegen	 ruimten	 niet	 kunnen	 worden	
geïnspecteerd).		

9.2 Niet-chemisch	

Niet-chemische	 methoden	 zijn	 een	 essentieel	 en	 duurzaam	 element	 binnen	 ieder	
bestrijdingsplan.	De	beste	resultaten	worden	echter	behaald	 indien	ze	worden	gecombineerd	
met	chemische	bestrijdingsmethoden.	

Een	besmette	kamer	voor	langere	periode	leeg	houden	om	zodoende	bedwantsen	te	bestrijden	
heeft	geen	zin	omdat	ze	maandenlang	zonder	een	bloedmaaltijd	kunnen	overleven.	Besmette	
kamers	moeten	worden	behandeld	zoals	beschreven	in	deze	Gedragscode.		

9.2.1 Behandeling	van	de	kamer	

Stofzuigen	
Het	reduceren	van	de	 totale	populatiegrootte	van	de	bedwantsen	dient	de	eerste	activiteit	 te	
zijn	 bij	 ieder	 bestrijdingsprogramma.	 Hoewel	 met	 stofzuigen	 niet	 alle	 bedwantsen	 en	 eitjes	
verwijderd	worden,	heeft	het	een	aanzienlijk	effect	op	de	populatie.	Bovendien	wordt	stof	en	
vuil	 verwijderd,	 wat	 het	 doordringingsvermogen	 van	 chemische	 bestrijdingsmiddelen	
bevorderd.		

Het	stofzuigen	moet	langzaam	en	grondig	worden	uitgevoerd	om	zoveel	mogelijk	bedwantsen	
te	 verzamelen.	 Een	 zuigstuk	 voor	 kieren	 kan	 worden	 gebruikt	 om	 tapijtranden,	 bedframes,	
matrasranden,	 bodems	 van	 boxsprings,	 meubelen	 en	 andere	 potentiële	 schuilplaatsen	 te	
stofzuigen.	

In januari 2013 begint de Bed Bug Foundation met een evaluatieprogramma van 
producten die worden verkocht voor bedwantsbehandelingen. Deze informatie zal 

te vinden zijn op:  

www.bedbugfoundation.org/products 
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Door	 te	 stofzuigen	 kunnen	 allergenen	 afkomstig	 van	 insecten	 verspreid	 worden,	 die	 bij	
sommige	mensen	voor	hooikoorts	of	astma	zorgen.	Het	is	daarom	te	adviseren	om	stofzuigers	
met	HEPA-filters	te	gebruiken.	

Na	iedere	stofzuigbeurt	dient	de	stofzuiger	geïsoleerd	te	worden	en	buiten	het	pand	te	worden	
ontdaan	van	alle	insecten	en	eitjes.	Indien	de	stofzuiger	niet	in	gebruik	is,	dient	deze	te	worden	
opgeslagen	in	een	afgesloten	plastic	zak	of	kist.		

Stoom	
Met	 stoom	 kunnen	 alle	 stadia	 van	 bedwantsen,	 inclusief	 de	 eitjes,	 gedood	worden.	 Tenzij	 er	
sprake	is	van	een	lichte	besmetting,	 is	stoom	niet	betrouwbaar	voor	het	realiseren	van	totale	
uitroeiing	en	dient	het	te	worden	toegepast	als	een	onderdeel	van	een	geïntegreerde	aanpak.		

Er	 zijn	 veel	 verschillende	 merken	 en	 typen	 stoomreinigers	 beschikbaar,	 maar	 ze	 zijn	 niet	
allemaal	geschikt.	De	meest	effectieve	reinigers	produceren	stoom	met	een	lage	dampstroming	
en	een	hoge	temperatuur.	Het	best	kunnen	apparaten	uit	de	bedrijfsvoering	gebruikt	worden	
die	 droogstoom	 produceren.	 Hierdoor	 droogt	 het	 water	 sneller	 op.	 Stoomreinigers	 met	 een	
continue	 stoomproductie	 kunnen	 gevuld	 worden	 en	 langere	 tijd	 achtereen	 blijven	 werken,	
zonder	 de	wachttijd	 die	 de	 goedkopere	 apparaten	 hebben.	De	 goedkopere	 varianten	 hebben	
een	vertragende	koelings-	en	verwarmingsfase.	 

De	 stroomsnelheid	 van	 de	 stoom	moet	 minimaal	 zijn	 om	 te	 voorkomen	 dat	 de	 bedwantsen	
worden	‘weggeblazen’	en	om	het	nat	worden	van	het	oppervlak	van	behandelde	materialen	te	
verminderen.	Er	zijn	verschillende	mondstukken	beschikbaar	die	voor	een	lage	stroomsnelheid	
zorgen	en	daardoor	minder	kans	hebben	op	het	wegblazen	van	de	wantsen.	Bovendien	kunnen	
grotere	 oppervlakten	 in	 een	 korte	 tijdsspanne	 behandeld	 worden.	 Apparaten	 met	 een	 lage	
stroomsnelheid	 moeten	 in	 direct	 contact	 staan	 met	 het	 te	 behandelen	 oppervlak.	 De	
temperatuur	 zakt	 snel	 als	 de	 afstand	 tot	 het	 oppervlak	 groter	 wordt,	 met	 als	 gevolg	 dat	 de	
stoom	bij	een	afstand	van	een	paar	centimeter	tussen	het	mondstuk	en	het	oppervlak	niet	meer	
dodelijk	is.	

Borstelkoppen	en	–uitrustingen	dienen	vermeden	te	worden	omdat	de	stijve	borstels	de	eitjes	
en	bedwantsen	weg	kunnen	‘schieten’.	

Net	als	met	ieder	soort	gereedschap,	zijn	stoomapparaten	zo	effectief	als	de	toepasser.	Om	tot	
een	goed	bestrijdingsresultaat	te	komen	is	grondige	kennis	van	de	plaagsoort	en	diens	ecologie	
essentieel	 en	 moeten	 inspecties	 en	 behandelingen	 zorgvuldig	 en	 nauwgezet	 worden	
uitgevoerd.	

Tapijtranden	kunnen	ook,	net	als	de	boven-	en	onderrand	van	plinten,	behandeld	worden	met	
stoom.	Na	het	 toepassen	van	 stoom	dienen	alle	dode	bedwantsen	verwijderd	 te	worden	met	
een	stofzuiger.	Dit	helpt	bij	het	bepalen	van	het	succes	van	de	bestrijding.	Sommige	apparaten	
kunnen	gecombineerd	stomen	en	stofzuigen. 

Hitte-	en	watergevoelige	materialen	kunnen	beschadigd	raken	door	de	stoombehandeling.	De	
bestrijdingstechnicus	zal	het	te	behandelen	oppervlak	op	een	onopvallende	plek	moeten	testen,	
voordat	 met	 de	 behandeling	 begonnen	 wordt.	 Stoom	 verhoogt	 de	 luchtvochtigheid	 in	 de	
ruimte.	Dit	kan	leiden	tot	schimmelgroei	als	er	niet	goed	wordt	geventileerd	na	de	behandeling. 

Droogijs	
Droogijs	(vast	koolstofdioxide)	bevriest	de	bedwantsen	en	de	eitjes.	Het	is	veilig,	geurloos	en	de	
kans	is	klein	dat	het	materialen	beschadigt.	Er	is	echter	weinig	onafhankelijk	onderzoek	gedaan	
naar	de	werkzaamheid	van	de	beschikbare	toepassingsapparatuur.		
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Net	als	bij	stoom,	is	bij	deze	methode	kennis	van	de	ecologie	van	de	plaagsoort	essentieel	voor	
het	succes	van	de	behandeling.	Droogijs	heeft	niet	het	vermogen	om	door	voorwerpen	heen	te	
dringen,	dus	directe	toegang	tot	de	bedwantsen	is	noodzakelijk.	Dit	kan	alleen	worden	bereikt	
als	de	toepasser	weet	waar	hij	moet	kijken.	 

Een	 te	 hoge	 stroomsnelheid	 kan,	 net	 als	 bij	 de	 stoomtoepassing,	 de	 bedwantsen	 uit	 de	
schuilplaatsen	blazen	zonder	ze	te	doden.	Het	is	tevens	van	belang	om	zich	ervan	bewust	te	zijn	
dat	 zowel	de	kou	als	de	koolstofdioxide	een	verdovend	effect	hebben	op	 insecten.	Als	gevolg	
kunnen	insecten	die	met	droogijs	zijn	behandeld	dood	lijken,	maar	na	verloop	van	tijd	‘wakker	
worden’	 als	 ze	 opwarmen	 en	 van	 zuurstof	 voorzien	 zijn.	 Na	 de	 behandeling	 dienen	 de	
(schijnbaar)	 dode	 bedwantsen	 opgezogen	 te	 worden	 om	 de	 kans	 op	 het	 falen	 van	 een	
behandeling	te	verkleinen.		

Hittebehandelingen	
Temperaturen	 van	 meer	 dan	 45oC	 zijn	 dodelijk	 voor	 bedwantsen.	 Indien	 de	 gehele	 kamer,	
inclusief	 inhoud,	 tot	 boven	 deze	 temperatuur	 gebracht	 kan	worden	 en	 de	 bedwantsen	 geen	
kans	 hebben	 om	 zich	 naar	 de	 naastgelegen	 ruimten	 te	 verplaatsen,	 zullen	 alle	 bedwantsen	
gedood	worden.	Het	grootste	voordeel	van	deze	methode	is	dat	de	gehele	inhoud	van	de	kamer,	
inclusief	 meubels,	 matras,	 en	 zelfs	 besmet	 linnengoed,	 op	 zijn	 plaats	 kan	 blijven	 tijdens	 de	
behandeling.	

Het	 is	 van	 belang	 dat	 tijdens	 de	 inspectie	 voor	 de	 behandeling	 alle	 potentiele	
ontsnappingsroutes	 in	kaart	worden	gebracht	en	worden	geblokkeerd,	omdat	de	bedwantsen	
zeer	actief	worden	tijdens	het	behandelproces	en	zullen	proberen	te	ontsnappen.	

Het	 toepassing	 van	 hittebehandelingen	 is	 een	 specialistische	 bedrijfstak	 en	 vereist	 een	
aanzienlijke	 investering	 en	 diepgaande	 kennis	 van	 de	 hitteapparatuur.	 De	 systemen	 die	
elektriciteit	gebruiken	om	de	hitte	 te	genereren,	gebruiken	vaak	een	aanzienlijk	vermogen	of	
krachtstroom,	wat	niet	in	alle	panden	beschikbaar	is.	

Dikke	stenen	muren	hebben	een	hoge	thermische	traagheid	waardoor	het	 lang	duurt	voordat	
ze	 de	 omgevingstemperatuur	 bereiken.	 Bedwantsen	 die	 hierin	 schuilen	 zijn	 daardoor	
beschermd	 tegen	 de	 hitte.	 Matrassen	 en	 dekbedden	 kunnen	 aanzienlijke	 isolatie	 bieden	 aan	
bedwantsen	 die	 eronder	 schuilen	 en	 worden	 tijdens	 het	 verhittingsproces	 regelmatig	
omgedraaid	om	het	doordringen	van	de	hitte	te	bevorderen.	Hittesensoren	dienen	geplaatst	te	
worden	 om	 te	 kunnen	beoordelen	 of	 de	 dodelijke	 temperatuur	 in	 alle	 hoeken	 van	de	 kamer	
bereikt	wordt,	zonder	te	oververhitten	en	andere	delen	van	de	ruimte	te	beschadigen.	

De	behandelingsduur	is	afhankelijk	van	de	gebruikte	verhittingsapparatuur	en	de	omgeving	die	
wordt	behandeld,	maar	acht	tot	twaalf	uur	is	gebruikelijk	voor	hotelkamers.	Om	de	risico’s	op	
schade	aan	goederen	te	minimaliseren	dient	de	temperatuur	onder	58-60oC		te	blijven.		

Bubble	 treatments,	 waarbij	 besmette	 voorwerpen	 behandeld	 worden	 in	 een	 afzonderlijke	
ruimte,	 nemen	 toe	 in	 populariteit.	 Voorwerpen	 als	 bedden	 kunnen	 daarmee	 ter	 plaatse	
behandeld	worden,	wat	tijd	en	kosten	van	het	verwijderen	en	terugplaatsen	bespaart.		

9.2.2 Behandeling	van	losse	voorwerpen	
Sommige	 bestrijdingstechnici	 staan	 erop	 dat	 veel	 van	 de	 meubels	 en	 andere	 voorwerpen	
worden	weggegooid,	 in	plaats	 van	 ze	 te	 behandelen.	Dit	 zorgt	 voor	 stijgende	kosten	 voor	de	
bewoner	 en/of	 verhuurder.	 In	 sommige	 situaties	 rechtvaardigt	 de	waarde	 van	 het	 besmette	
voorwerp	 de	 tijd	 en	moeite	 die	 nodig	 zijn	 om	het	 te	 behandelen	 niet.	 In	 de	meeste	 gevallen	
kunnen	de	voorwerpen	echter	op	de	volgende	manieren	worden	ontsmet:	
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Wassen	
Bedwantsen	en	hun	eitjes	zijn	erg	gevoelig	voor	hitte	en	worden	snel	gedood	bij	blootstelling	
aan	 temperaturen	 boven	 45oC.	Wassen	 is	 een	 van	 de	meest	 effectieve	 bestrijdingsmethoden	
voor	besmet	linnengoed,	kleding	en	andere	vormen	van	textiel,	zoals	kussens.	

Om	ervoor	 te	 zorgen	dat	bedwantsen	niet	verspreid	worden	naar	de	wasfaciliteiten,	moet	er	
voorzichtig	worden	omgegaan	met	het	transport	van	wasgoed.		

Besmet	linnengoed	en	kleding	dienen	heet	(60oC	)	gewassen	te	worden.	Een	wasbeurt	van	40oC		
is	wel	effectief	gebleken	voor	de	 levende	stadia,	maar	niet	voor	de	eitjes	(zie	Naylor,	R.	A.	en	
Boase,	 C.	 J.	 (2010)	 Practical	 solutions	 for	 treating	 laundry	 infested	 with	 Cimex	 lectularius	
(Hemiptera:	Cimicidae).	Journal	of	Economic	Entomology,	103:136-139).	

Opmerking:	Sommige	wasmachines	verhitten	het	water	niet	zelf,	maar	doen	een	beroep	op	de	
warmwatertoevoer	van	de	boiler.	Veel	boilers	verhitten	het	water	niet	tot	een	temperatuur	die	
hoog	genoeg	is	om	alle	eitjes	te	doden.		

Drogen	
Drogen	 in	een	droogmachine	 is	 effectief	 gebleken	 in	het	desinfecteren	van	droge	was,	 indien	
het	wordt	gedraaid	op	een	heet	programma	van	ten	minste	30	minuten	(gebaseerd	op	2,5	kg	
wasgoed).	 De	 thermische	 traagheid	 van	 nat	 wasgoed	 is	 hoger,	 waardoor	 het	 langer	 duurt	
voordat	het	is	opgewarmd.	De	was	dient	zo	lang	gedroogd	te	worden	tot	het	helemaal	droog	is	
en	daarna	nog	eens	30	minuten	extra.	Als	de	droogmachine	 te	 zwaar	beladen	 is	kan	de	hete	
lucht	 minder	 goed	 doordringen	 in	 het	 wasgoed,	 wat	 kan	 resulteren	 in	 het	 falen	 van	 de	
behandeling.	 Sommige	 machines	 voeren	 ook	 een	 afkoelperiode	 uit	 tijdens	 het	
droogprogramma.	 Hier	 dient	 rekening	 mee	 gehouden	 te	 worden	 wanneer	 de	 tijd	 wordt	
ingeschakeld.	

Draagbare	verhittingstoestellen	
In	sommige	landen	zijn	nu	draagbare	verhittingstoestellen	beschikbaar.	Deze	kunnen	gebruikt	
worden	om	kleine	voorwerpen,	zoals	kussen,	kleding,	boeken	en	dergelijke	te	behandelen.	De	
voorwerpen	 worden	 ingepakt	 in	 een	 geïsoleerde	 zak,	 kist	 of	 tent	 met	 een	 geïntegreerd	
verwarmingstoestel.	De	temperatuur	in	deze	systemen	wordt	beheerst	met	een	thermostaat	en	
de	 systemen	 bevatten	 een	 schakelklok	 om	 het	 proces	 mee	 te	 automatiseren.	 Dergelijke	
systemen	zijn	sinds	2013	ook	in	Nederland	te	koop.	

Bevriezen	
Het	 voordeel	 van	bevriezen	 is	 dat	 hittegevoelige	 voorwerpen	niet	 beschadigd	 raken.	Hoewel	
deze	 methode	 in	 veel	 gevallen	 niet	 direct	 door	 de	 BT’er	 kan	 worden	 toegepast	 vanwege	
logistieke	redenen,	kan	het	wel	worden	aanbevolen	voor	kleine	voorwerpen	binnen	een	pand.	
Voor	 deze	 ontsmettingsmethode	 kunnen	 grote	 vrieskisten	 op	 een	 externe	 locatie	 worden	
gebruikt.	 De	 voorwerpen	 dienen	 in	 een	 plastic	 opslagdoos	 te	worden	 gepakt.	 De	 opslagdoos	
dient	goed	te	worden	verzegeld	en	verzegeld	te	blijven	tijdens	de	behandeling.		

De	 duur	 van	 invriezen	 is	 afhankelijk	 van	 de	 dichtheid	 van	 het	 te	 behandelen	 materiaal.	
Compacte	 materialen	 hebben	 een	 hogere	 thermische	 traagheid,	 waardoor	 het	 langer	 duurt	
voordat	 de	 dodelijke	 temperatuur	 bereikt	 wordt.	 Om	 bij	 een	 temperatuur	 van	 min	 17oC		
(temperatuur	 van	 huishoudelijke	 vriezers)	 alle	 levensstadia	 van	 de	 bedwants	 te	 doden	 is	
slechts	twee	uur	nodig.	Een	recent	onderzoek	heeft	echter	aangetoond	dat	tien	uur	nodig	is	om	
los	 gepakt	 droog	 wasgoed	 tot	 die	 temperatuur	 te	 brengen.	 Grotere	 en/of	 compactere	
voorwerpen	dienen	naar	verwachting	meerdere	dagen	 in	de	vriezer	gehouden	te	worden	om	
tot	een	dergelijk	lage	temperatuur	in	de	kern	te	komen	en	alle	aanwezige	bedwantsen	te	doden	
(zie	Naylor,	R.	A.	and	Boase,	C.	 J.	 (2010)	Practical	solutions	 for	treating	 laundry	 infested	with	
Cimex	lectularius	(Hemiptera:	Cimicidae).	Journal	of	Economic	Entomology,	103:136-139).		
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Denk	 eraan	 dat	 het	 vriesproces	 enige	 condensatie	 van	 vocht	 veroorzaakt	 in	 de	 lucht.	 De	
methode	kan	daardoor	niet	geschikt	zijn	voor	voorwerpen	die	gevoelig	zijn	voor	vocht.	

Zuurstof	verwijderen	
Er	is	een	systeem	op	de	markt	waarin	voorwerpen	tot	het	formaat	van	een	matras	behandeld	
kunnen	worden	door	het	verwijderen	van	zuurstof.	Bij	dit	systeem	worden	voorwerpen	samen	
met	een	zuurstofbinder	die	reageert	met	alle	vrije	zuurstof	in	de	lucht,	in	een	met	hitte	gesealde	
plastic	 zak	 gestoken.	 Dit	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	 bedwantsen	 verstikken.	 Het	 is	 belangrijk	 dat	
zoveel	mogelijk	lucht	wordt	verwijderd	voordat	de	zak	wordt	verzegeld,	zodat	de	hoeveelheid	
zuurstof	die	verwijderd	moet	worden	door	de	chemische	zuurstofbinder	zo	klein	mogelijk	 is.	
Dit	 kan	worden	 bereikt	met	 een	 huishoudelijke	 stofzuiger.	Het	 is	 ook	 van	 belang	 om	 zich	 te	
realiseren	dat	verstikking	insecten	verdoofd,	waardoor	ze	lang	voordat	ze	werkelijk	dood	zijn,	
dood	lijken	te	zijn.	

9.3 Chemische	insecticiden	

Niet-chemische	 oplossingen	 zijn	 momenteel	 niet	 in	 staat	 om	 een	 snelle	 en	 betrouwbare	
bestrijding	 van	 een	 gevestigde	 bedwantspopulatie	 te	 bewerkstelligen.	 Daarom	 hecht	 de	 Bed	
Bug	Foundation	veel	belang	aan	het	promoten	van	veilig	en	effectief	gebruik	van	insecticiden,	
indien	het	gebruik	noodzakelijk	is.	

De	behandeling	van	bedwantsen	met	insecticiden	mag	alleen	worden	uitgevoerd	met	daarvoor	
toegelaten	middelen.	Het	etiket	van	het	product	moet	worden	gelezen	voorafgaand	aan	iedere	
toepassing,	om	er	zeker	van	te	zijn	dat	het	op	dat	moment	is	toegelaten	voor	het	voorgenomen	
doel.	De	voorschriften	op	het	etiket	dienen	te	allen	tijde	te	worden	opgevolgd.		

9.3.1 Juist	gebruik	van	biociden	
Juist	 gebruik	 van	 biociden	 wordt	 volgens	 de	 Wet	 gewasbeschermingsmiddelen	 en	 biociden	
gedefinieerd	 als	 de	 "rationele	 toepassing	 van	 een	 combinatie	 van	 fysische,	 biologische,	
chemische	 of	 andere	 maatregelen	 waardoor	 het	 gebruik	 van	 biociden	 tot	 het	 strikt	
noodzakelijke	wordt	 beperkt”.	 Om	biociden	 juist	 te	 gebruiken	 is	 het	 dus	 van	 belang	 dat	 alle	
mogelijke	 behandelopties	 worden	 overwogen	 en	 indien	mogelijk	 worden	 uitgevoerd.	 Indien	
het	 toepassen	 van	 biociden	 noodzakelijk	 is,	 dient	 er	 zorg	 voor	 gedragen	 te	 worden	 dat	 het	
meest	veilige	en	geschikte	product	of	formulering	wordt	toegepast.		

Tijdens	 de	 inspectie	 voor	 de	 bestrijding	 dient	 een	 beoordeling	 van	 de	 situatie	 gemaakt	 te	
worden,	waarbij	rekening	gehouden	moet	worden	met	factoren	zoals:	

• Of	het	toepassen	van	insecticiden	al	dan	niet	noodzakelijk	is	
• De	formulering	van	de	toe	te	passen	insecticiden		
• De	te	gebruiken	hoeveelheden	(in	relatie	tot	de	te	behandelen	gebieden)	
• Veiligheidsmaatregelen	 om	 toegang	 van	 mensen	 tot	 het	 behandelingsgebied	 te	

voorkomen		
• Contactgegevens	in	verband	met	noodgevallen	

Een	 dergelijke	 beoordeling	 kan	 door	 het	 bestrijdingsbedrijf	 worden	 opgesteld	 en	 iedere	
bestrijdingstechnicus	dient	ervan	op	de	hoogte	te	zijn.	Een	kopie	kan	aan	het	logboek	worden	
toegevoegd.		

De	definitie	van	juist	gebruik	ondersteunt	preventieve	behandelingen	niet.	Bedwantsen	dienen	
te	 worden	 geïdentificeerd	 en	 gedetermineerd	 om	 het	 toepassen	 van	 een	 biocide	 te	 kunnen	
verantwoorden.	
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9.3.2 Resistentie	
Er	 is	 sprake	 van	 wijdverbreide	 resistentie	 tegen	 de	 twee	 meest	 gebruikte	 toxicologische	
groepen	van	insecticiden	(synthetische	pyrethroïden	en	carbamaten).	Door	verbeteringen	in	de	
formuleringen	 en	 het	 gebruik	 van	 synergisten,	 blijven	 sommige	 producten	 op	 basis	 van	
synthetische	 pyrethroïden	 en	 carbamaten	 effectief	 tegen	 resistente	 populaties.	 Het	 wordt	
echter	steeds	belangrijker	om	de	bedwantsen	direct	te	behandelen,	in	plaats	van	te	vertrouwen	
op	 de	 residuele	 werking	 van	 deze	 middelen.	 Waar	 in	 het	 verleden	 een	 enkele	 behandeling	
voldoende	was,	zijn	nu	vrijwel	standaard	meerdere	behandelingen	noodzakelijk.	

Om	 te	voorkomen	dat	 resistentie	 toeneemt,	 is	het	belangrijk	dat	het	overmatige	gebruik	van	
insecticiden	 voorkomen	 wordt.	 Het	 is	 van	 kritiek	 belang	 te	 voorkomen	 dat	 insecticiden	 in	
subletale	 doses	 (waardoor	 alleen	 de	 ‘zwakkere’	 individuen	 uit	 een	 populatie	 verwijderd	
worden)	worden	toegepast.		

In	 de	 Verenigde	 Staten	 en	 bepaalde	 delen	 van	 Europa	 wordt	 chloorfenapyr	 toegepast	 ter	
bestrijding	van	bedwantsen.	Omdat	het	werkingsmechanisme	van	chloorfenapyr	verschilt	van	
de	werking	van	synthetische	pyrethroïden	en	carbamaten,	zijn	populaties	die	al	resistent	zijn	
voor	 deze	 toxicologische	 groepen	 nog	 wel	 vatbaar	 voor	 chloorfenapyr.	 De	 werkzame	 stof	
chloorfenapyr	 is	 in	Europa	 echter	 alleen	 voor	producttype	8	 (houtverduurzamingsmiddelen)	
toegelaten.	 Verder	 worden	 in	 andere	 landen	 insect	 growth	 regulators	 (IGR’s)	 en	
diatomeeënaarde/silica	toegepast.		

Door	 synthetische	 pyrethroïden	 met	 carbamaten	 af	 te	 wisselen	 en	 zoveel	 mogelijk	 niet-
chemische	methoden	 toe	 te	 passen,	 is	 het	mogelijk	 om	 zware	 besmettingen	 te	 bestrijden	 en	
verdere	problemen	met	resistentie	te	beperken.	

9.3.3 Formuleringen	
Het	type	formulering	(bijvoorbeeld	oplossing	of	poeder)	dat	wordt	gekozen	is	afhankelijk	van	
de	te	behandelen	locaties.	Ieder	product	heeft	voor-	en	nadelen	en	deze	dienen	bekend	te	zijn	
voordat	 besloten	 wordt	 welk	 product	 gebruikt	 gaat	 worden.	 De	 keuze	 voor	 een	 bepaalde	
formulering	boven	een	andere	is	voornamelijk	gebaseerd	op	de	werkzaamheid	op	een	bepaald	
oppervlak	en	op	de	risico’s	die	de	producten	met	zich	meebrengen	op	een	bepaalde	locatie.	Een	
oplossing	op	waterbasis	rondom	een	stroompunt	is	bijvoorbeeld	niet	aanvaardbaar,	terwijl	de	
toepassing	 van	 een	 poeder	 goede	 resultaten	 kan	 leveren	 met	 minimale	 risico’s	 (zie	 het	
overzicht	van	formuleringen	in	bijlage	2).		

9.3.4 Nabehandeling	
Afhankelijk	van	het	 toegepaste	 insecticide	en	de	mate	van	 resistentie	binnen	de	populatie,	 is	
het	 vaak	 noodzakelijk	 om	meer	 dan	 één	 behandeling	 uit	 te	 voeren.	 Aangezien	 eitjes	meestal	
resistenter	zijn	dan	nimfen,	dient	de	minimale	interval	tussen	behandelingen	afgestemd	te	zijn	
op	het	uitkomen	van	de	eitjes.	Dit	is	afhankelijk	van	de	temperatuur.	Een	tussenpoos	van	twee	
weken	 is	meestal	voldoende	voor	alle	eitjes	om	uit	 te	komen,	hoewel	 langere	perioden	nodig	
zijn	onder	koelere	omstandigheden	(zie	3.1.1).		

9.3.5 Veilig	insecticidegebruik	
• Houd	 bewoners	 en	 huisdieren	 buiten	 de	 behandelde	 ruimten	 tot	 alle	 vloeibare	

insecticiden	zijn	opgedroogd	(over	het	algemeen	een	ventilatieperiode	van	twee	tot	drie	
uur).	 Aquaria	 kunnen	 in	 de	 ruimten	 aanwezig	 blijven	 indien	 ze	 worden	 afgedekt	
(luchtpompen	dienen	te	worden	uitgeschakeld	en	kunnen	weer	worden	aangezet	na	de	
ventilatieperiode).	

• Insecticiden	 mogen	 niet	 in	 contact	 komen	 met	 voedsel.	 Vermijd	 oppervlakken	 waar	
voedsel	 bereid	 wordt,	 serviesgoed,	 keukengerei	 en	 overige	 materialen	 die	 later	 in	
contact	komen	met	voedsel.	
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• Kleding	 dient	 niet	 behandeld	 te	 worden	 met	 insecticiden.	 Het	 dient	 te	 worden	
verwijderd	uit	kasten	en	laden	en	gewassen	of	in	een	wasdroger	gedroogd	te	worden.		

• Behandel	matrassen	alleen	met	 insecticiden	die	daarvoor	toegelaten	zijn	en	dan	alleen	
als	ze	daarna	worden	bedekt	met	een	laken.	

• Voorkom	overmatig	 toepassen	van	vloeibare	 insecticiden.	Dit	kan	 leiden	 tot	afvloeiing	
en	vervuiling	van	gebieden	waarvoor	de	behandeling	niet	bestemd	is.		

9.4 Procedures	na	behandeling	

Na	de	behandeling	dient	de	cliënt	het	volgende	te	worden	geadviseerd:	

• De behandelde ruimte niet betreden tot de biocide volledig is opgedroogd. Kijk op het etiket 
voor de ventilatieperiode. 

• Vloeren	en	gestoffeerd	meubilair	niet	stofzuigen	gedurende	tenminste	tien	tot	veertien	
dagen	na	de	laatste	behandeling. 

• Na	veertien	dagen	dient	een	uitgebreid	schoonmaakprogramma	te	worden	uitgevoerd,	
waarbij	 alle	 sporen,	 zoals	 dode	 bedwantsen,	 vervellingshuiden	 en	 uitwerpselen	 op	
onder	 meer	 de	 muren	 en	 matrassen	 verwijderd	 worden,	 om	 latere	 verwarring	 te	
voorkomen. 

9.5 Controle	
De	controle	dient	net	zo	gedetailleerd	te	worden	uitgevoerd	als	de	eerste	inspectie.	Alle	eerder	
ontdekte	 locaties	 met	 bedwantsen	 moeten	 opnieuw	 onderzocht	 worden.	 Hierbij	 dient	 extra	
aandacht	besteed	te	worden	aan	naden	en	kieren	en	de	omliggende	gebieden,	voor	het	geval	de	
bedwantsen	 zijn	 uitgedreven	 door	 het	 toegepaste	 insecticide.	 Het	 is	 ook	 noodzakelijk	 dat	
voorheen	 niet-besmette	 locaties	 onderzocht	 worden,	 omdat	 de	 bedwantsen	 zich	 hebben	
kunnen	verplaatsen.	Indien	levende	bedwantsen	gevonden	worden	dient	een	nabehandeling	en	
wederom	een	controle	te	worden	uitgevoerd.	Alle	bevindingen	die	tijdens	de	controle	worden	
gedaan	dienen	nauwkeurig	te	worden	gedocumenteerd	(op	papier	met	foto’s),	om	ze	te	kunnen	
vergelijken	met	de	bevindingen	van	de	inspectie	voor	de	behandeling.	



Bed	Bug	Foundation	 	 Europese	Gedragscode	V2	31	

10 Wetgeving	

10.1 Risico-inventarisatie	en	-evaluatie	
Volgens	de	Arbeidsomstandighedenwet	 is	het	sinds	1994	verplicht	voor	alle	werkgevers,	met	
uitzondering	 van	 zelfstandigen	 zonder	 personeel,	 om	 een	 risico-inventarisatie	 en	 -evaluatie	
(RI&E)	 op	 te	 stellen.	 Hierin	 staan	 de	 gevaren	 met	 betrekking	 tot	 veiligheid,	 gezondheid	 en	
welzijn	beschreven.	Bij	de	bestrijding	van	bedwantsen	is	de	veiligheid	onder	meer	in	het	geding	
bij	het	werken	rondom	elektrische	apparatuur.	Tevens	kan	er	letsel	ontstaan	door	het	tillen	van	
zwaar	meubilair,	door	scherpe	voorwerpen	op	verborgen	plaatsen	of	door	uitglijden	op	natte,	
bespoten	 vloeren.	De	werkgever	 dient	 een	 algemene	 risico-inventarisatie	 en	 -evaluatie	 op	 te	
stellen	 voor	 het	 uitvoeren	 van	 een	 (bedwants)bestrijding,	 waarin	 de	 meeste	 algemene	
problemen	behandeld	worden,	maar	de	bestrijdingstechnicus	dient	deze	RI&E	in	zijn	hoofd	bij	
iedere	opdracht	aan	te	passen	aan	de	situatie.	

10.1.1 	Handmatig	verplaatsen	
Het	 is	 zeer	 waarschijnlijk	 dat	 de	 BT’er	 in	 het	 merendeel	 van	 de	 bedwantsbehandelingen,	
bedden	en	andere	zware	meubels	moet	verplaatsen	om	schuilplaatsen	te	kunnen	bereiken.	Het	
wordt	daarom	geadviseerd	dat	een	medewerker	van	de	technische	dienst,	of	een	ander	persoon	
met	kennis	en	inzicht	van	bedwantsen,	ter	voorbereiding	van	de	inspectie	of	behandeling	helpt	
met	het	verschaffen	van	toegang	tot	schuilplaatsen.	

10.1.2 	Elektriciteit	
Indien	 de	 elektrische	 stroom	 in	 een	 ruimte	moet	worden	uitgeschakeld	 (bijvoorbeeld	 omdat	
wandcontactdozen	 gedemonteerd	moeten	worden	voor	 inspectie	 en	behandeling),	 dienen	de	
handelingen	 met	 elektra	 bij	 voorkeur	 door	 onderhoudspersoneel	 of	 de	 technische	 dienst	 te	
worden	uitgevoerd.	

Veel	 insecticiden	 zijn	 op	 vloeistofbasis	 en	 niet	 veilig	 toe	 te	 passen	 bij	 elektriciteitspunten.	
Beoordeel	de	beschikbare	formuleringen	en	pas	de	meest	geschikte	bestrijding	toe.		

10.2 Kwalificaties	
Voor	 het	 toepassen	 van	 biociden	 ter	 bestrijding	 van	 dierplagen	 en	 houtrotverwekkende	
schimmels,	 bestemd	 voor	 professioneel	 gebruik,	 is	 een	 vakbekwaamheidsdiploma	 vereist.	
Tevens	zijn	er	nascholingen	opgezet	met	de	bedwants	als	 thema.	Hoewel	het	niet	verplicht	 is	
deze	 te	 volgen	 voor	 het	 uitvoeren	 van	 bedwantsbestrijdingen	met	 biociden,	 is	 het	 raadzaam	
deze	te	volgen.	

10.3 Verzekering	
Zoals	 in	 iedere	 bedrijfstak,	 is	 het	 ook	 voor	 een	 bestrijdingsbedrijf	 verstandig	 om	 een	
aansprakelijkheidsverzekering	 voor	 bedrijven	 (AVB)	 af	 te	 sluiten.	 Schade	 geleden	 door	
bestuurders	 en	 inzittenden	 van	 voertuigen	 kan	 worden	 afgedekt	 met	 de	
werkgeversaansprakelijkheid	 bij	 gebruik	 van	 motorvoertuigenverzekering	 (WEGAM).	
Bovendien	is	het	verplicht	auto’s	te	verzekeren.	

10.4 Toegang	verkrijgen	
Bestrijdingsbedrijven	hebben	niet	de	bevoegdheid	om	toegang	te	eisen	tot	een	pand	waarvan	
zij	denken	dat	het	een	bron	van	overlast	is.	Uiteraard	kunnen	zij	proberen	de	bewoners	over	te	
halen	om	toegang	te	verlenen,	maar	de	vraag	blijft	dan	wie	er	gaat	betalen	voor	de	benodigde	
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behandeling.	Indien	het	bestrijdingsbedrijf	is	ingeschakeld	door	de	eigenaar	van	het	pand,	is	er	
mogelijk	wel	de	bevoegdheid	om	de	panden	 te	betreden	op	basis	 van	de	huurovereenkomst.	
Wordt	de	bestrijdingstechnicus	die	werkt	 in	opdracht	van	de	eigenaar	de	toegang	geweigerd,	
dan	kan	de	eigenaar	de	huurder	aanschrijven	om	toegang	te	verkrijgen.	Wordt	de	toegang	nog	
steeds	geweigerd,	dan	kan	er	een	beroep	gedaan	worden	op	de	gemeente.	Het	veroorzaken	van	
overlast	 door	 ‘schadelijk	 of	 hinderlijk	 gedierte’	 is	 een	 strafbaar	 feit.	 De	 gemeente	 heeft	 een	
aanschrijfverplichting	en	houdt	toezicht	op	de	uitvoering	van	de	handhaving.	Bij	niet-nakomen	
van	 de	 aanschrijving	 kan	 een	 last	 onder	 dwangsom	 worden	 opgelegd	 of	 bestuursdwang	
worden	toegepast.		

10.5 Afvalverwijdering	

10.5.1 	Restanten	chemische	insecticiden	
Restanten	van	insecticiden	kunnen	tot	een	minimum	beperkt	worden	door	goed	in	te	schatten	
hoeveel	 van	het	middel	 benodigd	 is.	Het	 is	 vrijwel	 niet	 te	 voorkomen	dat	 er	 op	 een	bepaald	
moment	een	overschot	aangemaakt	wordt.	Dit	moet	op	de	juiste	manier	afgevoerd	worden.	Giet	
(restanten	van)	insecticiden	niet	door	de	goot	of	op	de	grond.	Deponeer	insecticiden	niet	in	de	
standaard	afvalbakken.	

Insecticiden,	 restanten	 daarvan	 en	 de	 lege	 verpakkingen	 van	 insecticiden	 horen	 bij	 het	
chemisch	afval.	Chemisch	afval	dient	te	worden	afgevoerd	als	(klein)	gevaarlijk	afval	(KGA).	Sla	
lege	verpakkingen	en	 restanten	van	 insecticiden	op	 in	de	bestrijdingsmiddelenkast	 tot	 ze	 als	
KGA	worden	afgevoerd.	Indien	het	logo	van	KGA	(container	met	een	kruis	erdoor)	niet	op	het	
etiket	van	het	product	staat,	mag	de	lege	verpakking	als	bedrijfsafval	worden	afgevoerd.		

10.5.2 	Afval	besmet	met	bedwantsen	
Voordat	 materialen	 en	 voorwerpen,	 zoals	 matrassen,	 worden	 verwijderd,	 dienen	 ze	
onbruikbaar	 gemaakt	 te	worden	 om	ongeoorloofd	 hergebruik	 en	daarmee	 verspreiding	naar	
andere	 locaties	 te	 voorkomen.	 Dit	 gebeurt	 regelmatig	 bij	 bijvoorbeeld	 studentencomplexen	
waar	meubilair	dat	bij	het	afval	staat	hergebruikt	wordt.	
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11 Overige	informatiebronnen	

11.1 Algemene	biologie	

Reinhart	K,	Siva-Jothy	MT.	2007.	Biology	of	the	bed	bugs	(Cimicidae).	Annu	Rev	Entomol.	52:	
352-74	

Usinger	 R.	 1966.	 Monograph	 of	 Cimicidae	 (Hemiptera-Heteroptera).	 The	 Thomas	 Say	
Foundation,	vol.	7,	Entomological	Society	of	America,	College	Park,	Maryland,	USA		

11.2 Bestrijding	
A	Code	of	Practice	for	the	Control	of	Bed	Bug	Infestations	in	Australia	(4th	Edition)	–	
beschikbaar	op:	http://medent.usyd.edu.au/bedbug/	

CIEH	Pest	Control	Procedures	Manual	-	Bedbugs	–	beschikbaar	op:	
http://www.cieh.org/policy/pest-control-procedures-manual-bedbugs.html	

Greater	London	Pest	Liaison	Group	-	Good	Practice	Guides	–	beschikbaar	op:	
http://www.londonpestgroup.com/publications.html	

Bed	Bug	Beware	Website	–	beschikbaar	op:	http://www.bedbugbeware.com	

Bed	Bug	Foundation	Website	–	beschikbaar	op:	http://www.bedbugfoundation.org	
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Bijlage	1	–	Insecten	die	regelmatig	verward	worden	met	de	bedwants	

Het	 is	 belangrijk	 om	 alle	 stadia	 van	 de	 levenscyclus	 van	 de	 bedwants	 te	 kennen	 (zie	 het	
diagram	op	pagina	9).	Sommige	 insecten	die	 in	huishoudelijke	omgevingen	gevonden	kunnen	
worden,	 vertonen	 overeenkomsten	 met	 de	 verschillende	 ontwikkelingsstadia.	 Daardoor	 zijn	
meldingen	 van	 verkeerde	 determinaties	 en	 daardoor	 verkeerd	 uitgevoerde	 behandelingen,	
relatief	algemeen.	

Kakkerlaknimf	

	

Tropische	bedwants	

	

De	 meeste	 kakkerlaksoorten	 zijn	 veel	 groter	 dan	
bedwantsen.	 Kleine	 nimfen	 van	 kakkerlakken	
kunnen	 soms	 wel	 gelijkenis	 vertonen.	 Met	 goed	
licht	 en/of	 vergroting	 kan	 de	 aanwezigheid	 van	
lange	 antennen	 helpen	 om	 kakkerlakken	 te	
onderscheiden	van	bedwantsen.	

Tropische	bedwantsen	(Cimex	hemipterus)	zijn	tot	
nog	 toe	 niet	 bevestigd	 in	 Nederland	 en	 komen	
zelden	voor	in	het	Verenigd	Koninkrijk.	Ze	kunnen	
meegebracht	 worden	 na	 een	 vakantie	 in	 de	
tropen.	 Door	 ze	 te	 kunnen	 determineren	 kan	 de	
oorsprong	van	de	besmetting	worden	vastgesteld.	
De	behandeling	 is	hetzelfde	bij	beide	soorten.	De	
tropische	 en	 inheemse	 bedwants	 lijken	 erg	 veel	
op	elkaar.	De	tropische	soort	is	iets	behaarder	en	
heeft	een	smallere	zoom	aan	de	zijkanten	van	het	
borststuk	(zie	rode	pijl).	

2 
m

m
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Huisstofmijt	
De	 huisstofmijt	 wordt	 vaak	 verward	 met	 de	
bedwants,	 maar	 ze	 komen	 qua	 vorm,	 voedgedrag	
en	 grootte	 niet	 overeen.	 Huisstofmijten	 zijn	
microscopisch	kleine	spinachtigen	die	zich	voeden	
met	droog	organisch	materiaal,	 zoals	huidschilfers	
en	veren.	Ze	gedijen	in	koele,	vochtige	omgevingen	
en	bijten	mensen	niet,	maar	 ze	 kunnen	wel	 astma	
en	huidallergieën	veroorzaken.	

Het	‘Cable	Bug’	fenomeen	
Het	 fenomeen	 waarbij	 vezels	 zich	 door	
elektrostatische	 lading	 in	 de	 huid	 van	 mensen	
spiesen	 wordt	 ‘Cable	 bug’	 genoemd.	 Dit	 zorgt	
soms	 voor	 beetachtige	 huidreacties.	 Cable	 bug	
komt	 het	 meest	 voor	 in	 kantoren	 waar	 korte,	
borstelige	 tapijten	 en	 grote	 elektronische	
apparaten,	 zoals	 fotokopieerapparaten,	 bijdragen	
aan	de	 statische	elektriciteit	 in	de	omgeving.	Het	
fenomeen	dient	overwogen	te	worden	als	mensen	
last	 hebben	 van	 beetachtige	 reacties,	 maar	 een	
dader	niet	aangewezen	kan	worden.	

Stofluizen	

	

Tapijtkevers	

Stofluizen	worden	vaak	gevonden	in	huis,	vooral	in	
oude	boeken	en	 in	voorraden,	zoals	 in	bloem.	Qua	
grootte	en	kleur	komen	ze	overeen	met	het	eerste	
nimfenstadium	 van	 bedwantsen	 en	 een	 loep	 kan	
nodig	 zijn	 om	 de	 twee	 te	 kunnen	 onderscheiden.	
Stofluizen	 hebben	 lange,	 dunne	 antennen	 en	 een	
erg	uitgesproken	kop.	

Tapijtkevers	 zijn	 een	 familie	 van	 kleine	 kevers	
waarvan	enkele	net	zo	groot	en	van	dezelfde	vorm	
zijn	 als	 bedwantsen.	 Ze	 zijn	 één	 van	 de	 meest	
voorkomende	 insecten	die	 in	en	 rondom	het	bed	
kunnen	 worden	 gevonden.	 De	 vervellingshuiden	
van	 tapijtkeverlarven	 kunnen	 ook	 verward	
worden	 met	 die	 van	 bedwantsen,	 maar	 de	 vele	
borstelige	 haren	 van	 de	 tapijtkeverlarven	 (en	 de	
vervellingshuidjes)	 zijn	 een	 duidelijk	 kenmerk	
waaraan	 ze	 te	 onderscheiden	 zijn.	 Tapijtkevers	
bijten	niet,	maar	kunnen	beetachtige	huidreacties	
veroorzaken	bij	sommige	mensen.	

3 mm 
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Diefkevers	

	

Bloemwantsen	
	

Diefkevers	zijn	een	onderfamilie	van	kleine	kevers	
met	 lange	 antennen,	 die	 in	 kleur	 en	 formaat	
gelijkenis	 vertonen	 met	 recent	 gevoede	 eerste	 en	
tweede	 stadium	 bedwantsnimfen.	 Sommige	
diefkevers	 hebben	 zelfs	 een	 glimmend	 rood	
achterlijf,	waardoor	het	lijkt	alsof	ze	vol	met	bloed	
zitten.	Diefkevers	zijn	voorraadaantasters	en	bijten	
mensen	niet.	

Verschillende	 soorten	 wantsen	 van	 de	
bloemwantsenfamilie	 zijn	 roofdieren	 die	 op	
bladluizen	 jagen	 en	 vaak	 worden	 gevonden	 op	
appelbomen.	 Hoewel	 ze	 niet	 vaak	 binnenshuis	
voorkomen,	lijken	ze	erg	veel	op	bedwantsnimfen	
en	bijten	ze	ook	weleens	mensen.	

Vlooien	

	

Teken	
	

Vlooien	 verschillen	 qua	 uiterlijk	 sterk	 van	
bedwantsen	en	ze	springen	meer	dan	dat	ze	lopen.	
Net	 als	 de	 bedwants	 bijten	 ze	 mensen	 in	 bed.	 De	
beten	van	vlooien	zijn	niet	te	onderscheiden	van	de	
beten	van	bedwantsen.	Vlooien	hebben	de	neiging	
om	op	de	voeten	en	enkels	 te	bijten,	maar	kunnen	
dat	 over	 het	 gehele	 lichaam	doen.	 In	 tegenstelling	
tot	 de	 bedwants	 produceren	 vlooien	 droge,	
zanderige	 uitwerpselen.	 Als	 deze	 kleine	 zwarte	
spikkels	vochtig	worden,	lossen	ze	op	tot	een	rode	
smeer.	

Teken	 bevestigen	 zich,	 in	 tegenstelling	 tot	
bedwantsen,	gedurende	een	periode	van	uren	tot	
dagen	aan	de	gastheer.	Ze	worden	vaak	gevonden	
op	de	huid	van	de	onderbenen	na	een	wandeling	
in	 open	 velden	 en	 bossen	 waar	 schapen	 of	
hertachtigen	 grazen.	 Ze	 kunnen	 echter	 overal	 op	
het	 lichaam	 worden	 aangetroffen	 en	 ook	 in	
andere	 leefgebieden,	 zoals	 de	 tuin,	 worden	
opgelopen.	

1 mm 
1 mm 

Foto:	Tom	Murray	(met	toestemming)	

1 mm 1 mm 
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Zwaluwwants	(Oeciacus	vicarius)	
	

Hoofdluis	(Pediculus	humanus	capitis)	

	
	

Zwaluwwantsen	 hebben	 in	 grote	 lijnen	 dezelfde	
uiterlijke	 kenmerken	 als	 bedwantsen,	 maar	 de	
volwassen	 exemplaren	 zijn	 ongeveer	 de	 helft	 zo	
lang	 als	 volwassen	 bedwantsen	 en	 ze	 zijn	 lichter	
van	 kleur.	 Nimfen	 zijn	 lastiger	 van	 elkaar	 te	
onderscheiden.	 In	 tegenstelling	 tot	 bedwantsen,	
trekken	zwaluwwantsen	hun	poten	in	en	doen	alsof	
ze	dood	zijn,	als	ze	worden	verstoord.	Af	en	toe,	als	
(huis)zwaluwen	 dichtbij	 de	 slaapkamer	 nestelen,	
vinden	 ze	 hun	 weg	 naar	 de	 slaapkamer	 en	 bijten	
mensen.	Dit	 gebeurt	 vooral	 als	 de	 nesten	 verlaten	
zijn.	

Hoofdluizen	 zijn	 bloedzuigende	 insecten	 die	
hetzelfde	 formaat	 kunnen	 hebben	 als	 eerste	
stadium	 bedwantsnimfen.	 Het	 lichaam	 is	 echter	
veel	 langgerekter	 en	 ze	 bewegen	 zich	 veel	
langzamer	 voort.	 Ze	 worden	 vrijwel	 nergens	
anders	 gevonden	dan	op	het	mensenhoofd,	maar	
kunnen	 door	 krabben	 en	 kammen	 verplaatst	
worden,	 waardoor	 ze	 af	 en	 toe	 in	 bed	 worden	
aangetroffen.	

)	
	

 3
 m

m
 

1 mm 
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Bijlage	2	–	Overzicht	van	formuleringen	
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De	verborgen,	vaak	nachtelijke	leefwijze	van	bedwantsen	maken	
residueel	 werkende	middelen	 zeer	 geschikt	 voor	 de	 bestrijding	
van	 bedwantsen,	 omdat	 directe	 toepassing	 op	 het	 insect	 niet	
altijd	 mogelijk	 is.	 Naden-	 of	 oppervlaktebehandeling	 kan	 met	
diverse	 spuitmonden	worden	 uitgevoerd.	 Niet	 geschikt	 rondom	
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De	Bed	Bug	Foundation	is	een	stichting	die	is	gewijd	aan	het	verhogen	van	de	bewustwording	van	
bedwantsbeheer	door	verbeterde	communicatie-	en	educatieprogramma’s.	

	
De	Foundation	coördineert	wetenschappelijk	onderzoekers,	samen	met	de	plaagbeheerbranche,	
verhuurders	en	huiseigenaren,	om	professionele	normen	op	te	stellen	en	te	onderhouden.		
Bewustzijn	

Verbeteren	van	maatschappelijke	bewustwording	over	deze	plaagsoort	
Onderstrepen	van	de	noodzaak	om	potentiële	activiteit	te	voorkomen	en	te	monitoren	
Kennis	overbrengen	van	de	biologie,	levenscyclus	en	het	gedrag	

Communicatie	
Leveren	van	technische	updates	en	updates	van	diensten	
Verstrekken	van	interactieve	voorzieningen	aan	de	industrie	en	belanghebbenden	
Gebruik	maken	van	technologie	om	bewustwording	en	educatieve	normen	te	verhogen	

Educatie	
Omschreven	en	gestructureerd	kwalificatieproces	
Integrated	Pest	Management	voor	de	21e	eeuw	
Nascholing	om	kennis	en	vaardigheden	bij	te	brengen	en	bij	te	houden	

	

www.bedbugfoundation.org	

It’s	a	bigger	bug	than	you	think...	
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
info@bedbugfoundation.org 

	


