Alternatieve methoden
Kenmerken bedwantsen

Hulp bij de zoektocht naar
bedwantsen
De bedwants rukt op. Een berichtenkop die al diverse malen boven artikelen in de media is verschenen. Ook het KAD zal niet ontkennen dat
zij het aantal meldingen van bedwantsen ziet toenemen.

Naast het feit dat het aantal meldingen toeneemt, zien
we ook dat er vooral bij particulieren nog steeds grote
onbekendheid is over de bedwants. Vaak hebben mensen nog nooit eerder van bedwantsen gehoord. Ook
worden symptomen vaak ten onrechte aan bedwantsen
toegeschreven. In tegenstelling tot het verleden wordt
plaagdierbeheersing tegenwoordig vormgegeven door Integrated Pest Management (IPM). Dit betekent dat overlast
van plaagdieren zo veel mogelijk door preventie wordt

voorkomen. Goede monitoring moet ervoor zorgen dat de aanwezigheid van
plaagdieren in een vroegtijdig stadium
wordt waargenomen zodat de ingreep
zo beperkt mogelijk kan blijven. In veel
gevallen betekent dit dat het gebruik van
biociden kan worden beperkt.

Bedwantshonden
Voor bedwantsen is dit niet zo gemakkelijk. Bedwantsen houden zich vaak op in
bijvoorbeeld hotels, hostels en jeugdherbergen en worden verspreid via de bagage
van de mensen die daar overnachten en
daarna weer verder reizen. Door voor-

lichting kunnen deze mensen natuurlijk
op de risico’s worden gewezen en kunnen
voorzorgsmaatregelen worden aangereikt.
Dit vindt echter nog niet op grote schaal
plaats. Monitoring en preventieve controle in bijvoorbeeld hotels is nog niet zo
eenvoudig omdat bedwantsen zich in naden en kieren verschuilen. Het opsporen
door middel van een visuele inspectie is
erg arbeidsintensief. Een voor Nederland
tamelijk nieuwe ontwikkeling is de inzet
van een op bedwantsen getrainde hond.
Een dergelijke hond is getraind op de geur
die bedwantsen verspreiden en kan zo een
extra hulpmiddel zijn bij monitoring of bij
de zoektocht naar bedwantsen. Men kan
en mag echter nooit alleen afgaan op de
hond. Ook de geleider speelt een belangrijke rol. Door de geleider dient namelijk
te allen tijde de bedwants ook daadwerkelijk te worden aangetoond alvorens tot
eventuele bestrijding over te gaan.

Bedwantshond Nemesis
operationeel
Tekst: Kris Leysen, ANELCA
Wise Dogs Academy,
Heist-op-den-Berg, België

met mij ook vergaan. Dat honden zo een steeds aanwezige rol in mijn leven en
loopbaan gingen spelen had ik vroeger nooit kunnen denken. Zeker mijn job, die
ik reeds 35 jaar met hart en ziel heb volbracht, gaan opgeven om heel de tijd met

Nu ben ik niet over één nacht ijs gegaan en heb al heel
wat beroepskennis met detectiehonden in de spreekwoordelijke ‘rugzak’ zitten. Mijn persoonlijkheid heeft echter
regelmatig uitdagingen nodig en niet zo lang geleden
hoorde ik, tijdens een nieuwsuitzending, voor het eerst
over de Cimex lectularius praten. Ik werd onmiddellijk getriggerd door het feit dat de bedwants voor heel wat ergernis kan zorgen en dacht meteen over de mogelijkheden
voor het inzetten van een detectiehond. Met in het achterhoofd “dat alles wat een geur heeft traceerbaar is voor een
detectiehond”, ben ik aan een prospectieperiode begon4
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nen. Ik kwam in Alabama (USA) terecht en
na een plaatselijke workshop konden we
in België aan de slag met de toekomstige
‘bedwantshond’. Mijn voorkeur voor de inzet bij dit soort werk gaat uit naar een kleiner ras om handig bepaalde ruimtes, zoals
hotelkamers en slaapkamers, te doorzoeken. Vandaar dat ik voor een cockerspaniël
opteerde. Bovendien werd deze hond uit
de betere jachtlijnen geselecteerd zodat
werk- en apporteerdrift gewaarborgd zijn.

In Amerika worden honden al op grotere schaal ingezet
voor het preventief monitoren van bijvoorbeeld hotelkamers. Ook in Europa zien we deze ontwikkeling. In Amerika bestaat een kwaliteitsnorm (dubbelblind test) voor
honden waarmee wordt aangetoond dat de hond over de
juiste kwalificaties beschikt. Het KAD is verzocht mee te
denken over het vormgeven van deze kwaliteitsnorm in
Europa. Het KAD juicht dit toe. In tegenstelling tot chemische middelen bestaat er voor alternatieven of andere
(hulp)middelen die kunnen worden toegepast bij de preventie of bestrijding van plaagdieren nog geen keur waarmee een juiste werking wordt gegarandeerd. Het KAD is
voorstander van zo’n keur om zo het kaf van het koren te
kunnen scheiden. 

In de opleiding van onze cockerspaniël Nemesis kwamen
we er snel achter dat de geursterkte van een bedwants
miniem is tegenover het geurbeeld van courante stoffen
zoals cannabis. Niettemin zijn we erin geslaagd om weldra met een primeur Nemesis operationeel in België in
te zetten en lopen de eerste detectieopdrachten binnen.

passie eerder een levensstijl wordt dan wordt het helemaal te gek! Wel, zo is het

van gekomen.

Kwaliteitsnorm

manier moet bestreden worden. Het vertrouwen van de
klant in de detectiehond en de verwachtingen van de nodige behandelingen (bestrijding) zijn voor mij dan ook
van primordiaal belang.

Als je eenmaal de microbe te pakken hebt dan laat het je niet meer los. Wanneer

honden in het privéleven te gaan werken… dat is het toppunt! En ja, het is er toch

• Rond achterlijf en spitse kop met steeksnuit
• Zes poten en geen volgroeide vleugels
• Vijf tot zes millimeter lang en roodbruin
van kleur
• Na bloedmaal tot één centimeter en roodkleurig achterlijf
• Nimfen: één tot vier millimeter lang en
licht van kleur

Nemesis is at your service and has declared
war on the bedbugs!

Onze onderneming ANELCA Wise Dogs
Academy staat voor kwaliteitsgerichte en
doelmatige service. Met deze bezielings
gedachte kwam ik in contact met het KAD
in Nederland. We kwamen al snel tot een
vergelijk om in de nabije toekomst tot een
keurmerk te komen voor het inzetten van
bedwantshonden. Interventies met een
detectiehond vereisen immers een heel
professionele aanpak waarbij de aanwezigheid van bedwantsen op een adequate

Onze bedwantshond kan zowel proactief, reactief als in
nacheck worden ingezet, door particulieren, bedrijven
en bestrijdingsfirma’s. Waarschijnlijk kunnen we op deze
manier de heersende taboe omtrent de aanwezigheid en
verspreiding van de bedwants voorgoed doorprikken en
aanpakken. Ik ben ervan overtuigd dat het inzetten van
onze detectiehond een aanzienlijke meerwaarde hierin
zal betekenen!

Buisjes met bedwantsen
die worden gebruikt om de
bedwantshond op de geur
te trainen.

Nemesis blijft ‘staan’ na het
vinden van het testbuisje.
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