1
ontstekingsmediatoren in het bloed van
de patiënten een voorspellende waarde
hebben, maar resultaten zijn er nog niet."
Van der Zwan kan mensen die een
algemene reactie hebben meegemaakt
zekerheid geven door ze een
provocatietest te laten ondergaan. De
patiënt wordt dan opgenomen op de
intensive-care afdeling van ziekenhuis De
Lichtenberg en krijgt infusen voor
bloeddrukbewaking en
medicijntoediening. Er komen een
honderdtal patiënten per jaar voor zo'n
test, die ook in ziekenhuizen in Helmond
en Groningen wel wordt uitgevoerd.
Op het balkon van de intensive care staat
een kast met een bijenvolk, er is een
wespennest en een hommelnest. De
Lichtenberg ligt lommerrijk op de
Amersfoortse Berg en de dieren kunnen
vrij komen en gaan.
De arts pakt het gewenste insekt (met
een pincet of met een miniformaat
stofzuigertje waarbij het dier in een
glazen reservoir komt) en plaatst het op
de arm van de patiënt.
Van der Zwan: "Ze steken dan meteen, zo
agressief worden ze wel na zo'n
behandeling,"
Volgt er een allergische reactie dan komt
die meestal snel, bij tweederde van de
patiënten binnen een kwartier. Van de
30% die opnieuw het slachtoffer wordt is
de reactie bij éénderde ernstiger dan de
eerste keer, bij éénderde gelijk en bij
éénderde minder ernstig. De 70% die niet
opnieuw een allergische reactie
doormaakt, kan de volgende confrontatie
met hommel, bij of wesp vrij
onbekommerd tegemoet zien. De kans
dat ze opnieuw hevig reageren is
verwaarloosbaar.
De groep die wel gevoelig is gebleven,
krijgt het advies om, vooral in het
nazomerse steekseizoen, voortaan
medicijnen bij zich te dragen. Een autoinjector met adrenaline (hartstimulerend,
bloedvatvernauwend,
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luchtwegverwijdend) en i1et antihistaminicum clemastine, moeten
onmiddellijk na een steek worden
gebruikt.
Van der Zwan: "Dat is meestal afdoende.
Die geneesmiddelen hebben echter niet
geringe bijwerkingen. Adrenaline
voorkomt een te lage bloeddruk en
benauwdheid, maar kan tot
hartritmestoornissen leiden. In het
insektegif zit ook al wat adrenaline. Als de
patiënt daar al ritmestoornissen van heeft
en nog extra adrenaline krijgt toegediend,
kan in principe een gevaarlijke situatie
ontstaan. Van mensen die na te zijn
behandeld toch aan een wespesteek
overlijden, kan ik moeilijk zeggen of ze
aan de steek of aan de therapie zijn
overleden."
Een alternatief voor het bij de hand
houden van medicijnen is
hyposensibilisatie. De allergie wordt dan
bestreden met injecties van oplopende
hoeveelheden insektengif. Daarvoor moet
het gif worden gebruikt van de soort waar
de patiënt gevoelig voor is. Van der Zwan
ontwikkelde een snelle
sensibilisatieprocedure waarvoor de
patiënt een dag naar Amersfoort moet
komen en vervolginjecties door de
huisarts kunnen worden gegeven.
In Nederland overlijden drie tot vijf
mensen per jaar aan insektesteken.
Van der Zwan: "Dat zijn altijd ouderen
waarbij de bloedvaten niet meer zo
elastisch zijn. Kleine kinderen lopen geen
gevaar. Er zijn geen sterfgevallen
beneden de 25 jaar."
De meeste mensen (8 van de 10) die voor
een provocatietest komen laten zich door
een wesp steken. Bijen steken minder
vaak, meestal zijn alleen imkers, hun .
gezinsleden en - heel zeldzaam - de
buren het slachtoffer. Een hommel is
helemaal moeilijk tot steken te bewegen.
Van der Zwan: " Ik vrees dat de
hommelsteek in de toekomst een
typische Nederlandse, om niet te zeggen
Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991

een Westlandziekte wordt. Er zijn twee
firma's die hommels kweken voor de
biologische bestrijding in kassen. Hoewel
hommels nauwelijks tot steken zijn te
bewegen ken ik nu vijf mensen met een
allergische reactie op hommels. Dit jaar
heb ik voor het eerst provocatietesten
met hommels gedaan, op tuinders uit het
Westland. Een van hen wilde graag
gehyposensibiliseerd worden, maar er
was geen hommelgif. Ik krijg dat nu wel,
van een Amerikaanse soort weliswaar
waarvan ik hoop dat het een kruisreactie
geeft met de Nederlandse hommels. Wel
is zeker dat er tussen bije-, wespe- en
hommelgif geen kruisreactie bestaat: wie
eens door een wesp gestoken is, hoeft
voor de eerste bijesteek niet bang te zijn.
Een ander insekt dat zijn leefgebied tot
Nederland lijkt uit te breiden is de
hoornaar, die eruit ziet als een
ongeloofwaardig groot uitgevallen wesp.
De steken van deze "superwesp" - een
echte vliegenjager die de tuin vrijhoudt
van insekten - vallen niet pijnlijker uit dan
van een gewone wesp.
Vanouds komt de hoornaar, een
warmteminnend insekt, alleen in ZuidLimburg en de Achterhoek voor, maar
Van der Zwan, die regelmatig lezingen
voor imkers houdt, heeft van hen nu al
meldingen uit Groningen en westelijk van
Arnhem gehad. Dit jaar is de eerste
hoornaarallergie in Amersfoort gemeld.
Hierbij enige passages uit een artikel uit
NRC-Handelsblad
(9 augustus 1991 )
NATUURLIJKE BESTRIJDING
Niet wespen, maar j ournalisten die daar,
meestal in augustus, over schrijven
vormen een plaag. Dat vindt A.D. Bode,
die aan (on)gedierte zijn boterham
verdient. Hij is buitendienstmedewerker
van de afdeling Bestrijding van
Dierplagen bij de Hoofdinspectie
Milieuhygiëne.
Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991 •

"Een wesp kan zich zo door het plafond
heenvreten" is zo'n krantekop waaraan hij
zich de afgelopen jaren heeft geërgerd.
Wespen, schrijft Bode vetgedrukt in
"Dierplagen en Milieu" (zie "Dierplagen en
Milieu", Jrg. 39, (1) juni 1991 , Red.), zijn
nuttige dieren.
Wespen doen zich graag te goed aan
suikers. Dan worden ze door veel mensen
als een plaag ervaren en is de kans op
een wespesteek het grootst.
Omdat zo'n prik wel ongezond kan zijn, is
de dierplagenambtenaar tot een
concessie bereid. "In die gevallen waar
sprake is van een gevaarlijke situatie",
laat Bode omzichtig weten, "bestaat er
geen bezwaar tegen het uitvoeren van
een bestrijding".
Maar wie in parken of plantsoenen op
wespenjacht gaat, verspilt energie.
Het is dus onzin om bij de eerste de
beste wesp de gemeente te bellen en dat
gebeurt nu juist vaak wel als er weer zo'n
artikel met hoog alarmgehalte is
afgedrukt.
"Persmuskieten", zo duidt Bode de
schrijvers daarvan zonder omwegen aan.
Hij zou ze wel willen bestrijden.
Wespvriendelijke woorden van een
dierenplaagbestrijder, het doet denken
aan de slachter die vegetariër is
geworden. Maar veel eerder lijkt Bode's
standpunt symbolisch voor de
veranderde opvattingen bij zijn dienst, die
ook tot uitdrukking komen in de titel van
het nieuwe vakblad "Dierplagen en
Milieu". Dit is na 28 jaar in de plaats
gekomen van "Rat en Muis". Vroeger
stond het tegengaan van ongedierte
centraal en was het toepassen van giftige
goedjes vanzelfsprekend. Modern
milieubeleid is juist gericht op het
terugdringen van chemische
bestrijdingsmiddelen.
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