Bijeenkomsten

Bedwantsen! Wat nu?
Een korte impressie van het seminar
Bureau de Wit organiseerde op dinsdag 2 februari jl. een seminar
over bedwantsen in de Koningszaal van Artis te Amsterdam. Met een
opkomst van maar liefst 164 personen kan dit een geslaagde bijeenkomst worden genoemd.
Het seminar werd afgetrapt door spreekstalmeester Johan
Jongsma, technisch directeur van Bureau de Wit. Johan re
fereerde hierbij aan zijn ervaringen met die andere bloed
zuigende insecten… de mug, waarmee hij de brug wist te
slaan naar het onderwerp van het seminar: bedwantsen.
Voor dit seminar waren drie gastsprekers uitgenodigd.

Thecla Hekker
De eerste gastspreker was niemand minder dan Thecla
Hekker, arts en microbioloog bij het VUmc te Amster
dam. Thecla is een vooraanstaand spreker op het gebied
van bedwantsen en heeft bijdragen geleverd aan diverse
radioprogramma’s en krantenartikelen over de bedwants
problematiek.
Tijdens haar presentatie nam Thecla ons mee langs vijf
casussen over (vermeende) bedwantspatiënten die zij als
arts in de praktijk heeft behandeld. Zij benadrukte dat het
vooral belangrijk is om eerst vast te stellen of het daad
werkelijk bedwantsen betreft of wellicht een ander insect
dat dezelfde symptomen kan veroorzaken. Tevens werd
duidelijk dat er geen zalfje bestaat om de jeuk en won
den van een bedwantsbeet te verzachten. Volgens Thecla
wordt er, met betrekking tot bedwantsen, inmiddels ge
sproken over een epidemie.
Voor de hotel- en verblijfsbranche had Thecla een paar
quotes om de aanwezigen aan het denken te zetten:
“Remember, when a guest is bitten, so is your wallet.”
“When bedbugs check in, guests check out.”

Bruce Schoelitsz
De tweede gastspreker van de dag was Bruce Schoelitsz,
bioloog en adviseur bij het Kennis- en Adviescentrum Dier
plagen (KAD). Bruce is dé specialist bij uitstek waar het gaat
om de biologie van bedwantsen en is een veel gevraagde
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spreker vanuit zijn functie als adviseur bij
het KAD.
Bruce opende met een leuk animatiefilm
pje over de verspreiding van bedwantsen.
Hierin was te zien hoe deze beestjes over
de wereld meeliften met reizigers. Daarna
vertelde hij uitgebreid over:
• Wat is een bedwants?
• Levenscyclus van de bedwants
• Bedwantsbeheer
Ook uit de presentatie van Bruce kwam
duidelijk naar voren dat het van belang
is om eerst de juiste diagnose te stellen.
Daarnaast werd aan de hand van foto’s
duidelijk gemaakt hoe je (sporen van)
bedwantsen kunt herkennen en waar de
beestjes zich vaak verstoppen.

Jouke Verbeek
Na een korte pauze was de slotspreker
aan de beurt: Jouke Verbeek, manager
plaagdierpreventie en bestrijding bij Bu
reau de Wit. Jouke heeft ruim twintig jaar
ervaring in plaagdierpreventie en bestrij
ding. De laatste jaren heeft hij zich gespe
cialiseerd in de detectie en bestrijding van
bedwantsen.
Tijdens zijn presentatie informeerde Jouke
de aanwezigen over de voor- en nadelen
van verschillende behandelmethodes die
op dit moment in de markt bekend zijn.
Hierna presenteerde hij de behandelstra
tegie van Bureau de Wit: locatieafhanke
lijk maar altijd een combinatie van diverse
behandelmethodes.
Tevens werd benadrukt dat een vroegtij
dige signalering van bedwantsen de sla
gingskans van een behandeling aanzien
lijk vergroot. Daarom is het van belang om
het personeel op te leiden om inspecties
uit te voeren.
Jouke benadrukte ook het belang van
een protocol in het geval er bedwantsen
zijn gesignaleerd of als een gast hierover
klaagt. Hierin staat beschreven hoe gasten
en medewerkers geïnformeerd moeten
worden en welke stappen vervolgens ge
nomen moeten worden.

