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INTERVIEW

Niet allergisch, wel
tweemaal in het ziekenhuis
Ab Kuypers
Na medisch onderzoek verklaarde men de heer
H. Bloemhof, imker t e Uhorst, niet allergisch voor
bijengif. Niettemin is hij binnen een jaar twee maal
'onder zeil gegaan', na een flink aantal bijensteken.
Hij vraagt zich nu af: 'Is mijn reactie op bijengif
gevaarlijk, of blijft het bij een enkel incident?' Met
zijn ervaringen, vastgelegd in onderstaand
14 interview, wil hij collega-imkers waarschuwen niet t e
gemakkelijk over een reactie op bijengif t e denken.

Een mislukte zaterdagmorgen
Sinds 1990 imkert de familie Bloemhof gemiddeld met
3 a 4 volken. Wanneer zij geen drachten bezoeken
staan deze thuis opgesteld. Over zijn eerste ervaring
na door gif geveld te zijn vertelt hij: 'De bijenvolken
stonden bij een perceel boekweit. Die bewuste zaterdag, 9 juli 1994, moest hoognodig het opgegroeide
gras voor de kasten worden verwijderd. Ik had geen
beschermende kleding aan, omdat ik niet de bedoeling had in de bijen t e gaan werken. Al knippende
stootte ik op een gegeven moment per ongeluk met
mijn heggeschaar tegen de eerste kast. Alerte
wachters kwamen met tientallen naar buiten gestoven
en vielen mij aan. Ik liep steken op in mijn linker
ooglid, mijn voorhoofd en bovenop mijn hoofd.'

Een vreemde gedachte
In eerste reactie trok Bloemhof zijn stofjas over zijn
hoofd en spurtte naar de auto. 'Nadat de meeste bijen
zich hadden teruggetrokken heb ik de bijen die nog in
mijn haar zaten gedood en nog acht angels uit mijn
haar gekamd. Bij het verwijderen van de dode bijen
van de automat, waarbij ik mij voorover bukte werd de
wereld heel wat lichter van kleur. Achteraf lijkt het
misschien een vreemde reactie, ik wilde met de auto
naar de verharde weg rijden om daar eventueel
mensen te waarschuwen, ik begreep dat het niet goed
met me ging.'
Dat het mis ging bleek al direct toen Bloemhof
wegreed. 'Op eens zag ik sterretjes. Ik dacht dat mijn
voorruit kapot was.' Toen was er een hele tijd niets tot
hij om kwart over elf van-uit een ziekenhuisbed, min of
meer wakker, zijn familie kon begroeten.
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Een bizarre tocht
Achteraf bleek, dat hij nog maar amper de auto
gestart hebbende bewusteloos is geraakt, waarna een
korte maar bizarre tocht volgde. Bloemhof: 'Ik ben
eerst een maïsveld ingereden, door een greppel de
verharde weg overgestoken, door een hekdam een
weiland in. Na nog eens een greppel te hebben
gepasseerd, onder prikkeldraad door heb ik een koe
aangereden. Met een gebroken achterpoot en rug is
deze afgemaakt. Na een derde greppel, een tweede
maïsveld en over een slootje te zijn gegaan passeerde
ik een boer en kwam uiteindelijk na in totaal één
kilometer door landerijen te hebben gerost tussen een
kudde koeien tot stilstand. De agrariër heeft als eerste
hulp geboden en alarm geslagen. Politie en ziekenauto
hebben voor de verdere afwerking van mijn avontuur
gezorgd. Ik weet daar echter allemaal niets van.'

Niet allergisch verklaard
Een maand later zal Bloemhof door een dermatoloog
worden onderzocht op allergie voor bijengif. Er wordt
gekozen voor een echte bijensteek. Daarvoor is gebruik gemaakt van een in de nabijheid van het ziekenhuis opgestelde bijenkast. Vergezeld van de arts, twee
man verplegend personeel, zijn vrouw en de +iekenhuisfotograaf ging hij die dag naar de bijen. Na een
flinke tik op één van de kasten werd hij vier maal in zijn
arm gestoken terwijl er ook nog drie bijen via de
broekspijp zijn been injecteerden met gif. 'Ondanks
dat ik daarna verschillende acrobatische toeren uithaalde zoals vooroverhangen e.d. gebeurde er helemaal niets. De conclusie van de specialist was dat ik
niet allergisch ben voor bijengif. Na de lunch kon ik
het ziekenhuis verlaten in de wetenschap dat ik mijn
bijen niet hoefde op te ruimen. Einde verhaal, dacht
ik.'

Zwermperikelen
Niets einde verhaal. Na enkele zwermperikelen met de
bijen die thuis stonden opgesteld, 'ondanks dat ik de
moeren altijd knip om zwermoverlast bij buren te
voorkomen, blijkt de praktijk toch vaak anders te zijn
dan we ons voorstellen', ging het in mei 1995 weer
mis. 'Omdat ik er vanuit ging dat zwermende bijen niet
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of nauwelijks steken had ik geen handschoenen
aangetrokken, overigens wel een kap opgezet. Met de
schepkorf en daarin de geknipte koningin uit het
afgezwermde volk, die ik op de vliegplank had gevonden, ben ik naar de zwerm getogen. Met een vegertje
voonichtig de bijen in de korf geveegd. De bijen namen hier geen genoegen mee. Ze waren zeer agressief. (Door Bloemhof zelf opgeroepen?, red.) Het
gevolg was dat ik na deze actie zo'n dertig steken
opliep in polsen en armen. Ik heb nog even met de
buurvrouw staan praten en haar gerustgesteld alvorens
naar huis te gaan.'

Een historie herhaalt zich
Nog geen kwartier later begon Bloemhof zich niet
goed te voelen. 'Toen mijn vrouw me mijn medicijn als
antistof kwam brengen was ik al onder zeil. Via 06-11
werd ik tien minuten later afgevoerd naar het ziekenhuis. Gelukkig ben ik deze keer slechts ruim een
kwartiertje van de wereld geweest. Ik heb overigens
ervaren dat het 'vertrekken' probleemloos verloopt,
maar het 'opnieuw geboren worden' gepaard gaat
met hevige misselijkheid. Na een paar uur was ik alweer de oude. Met het advies van de arts mij voortaan
toch maar beter te beschermen mocht ik de volgtnde
dag weer naar huis.' Blijft voor Bloemhof de vraag of
hij nu wel of niet allergisch is.
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