Ervaringsverhaal

Bedwants… of niet?
We blijven het zeggen: als er bedwantsen aanwezig zijn, zijn ze te vinden! Totdat ze gevonden zijn, wordt er niet bestreden. Helaas worden
we vaak pas gebeld als er al een dure behandeling is uitgevoerd, terwijl
er nooit een vervellingshuidje, eitje of bedwants is aangetroffen. Deze
keer is er echter op tijd contact opgenomen. En dat heeft dit gezin méér
dan alleen een hoop geld gescheeld.

Tekst: Bruce Schoelitsz,
KAD en Tamara
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Beestjes in bed

Op zo’n moment blijft de twijfel bestaan.
“Je hebt het steeds meer over bedwantsen
en dan ga je toch maar rondbellen. We
kwamen uit bij een bestrijdingsbedrijf. Ik
belde op een vrijdag, maar de beste man
die erover ging was druk aan het werk en
we hebben hem zaterdag pas gesproken.
Ondertussen wilde mijn dochter niet meer
in haar bed liggen en werd ze verbannen
naar een luchtbed bij haar broer op de kamer.”

Het begin van dit verhaal is erg karakteristiek: er werden muggenbultjes gevonden op de huid van een van de
kinderen. Tamara, de moeder van het betreffende gezin
vertelt: “Onze dochter van net negen jaar werd gestoken bij het leven en ze had vreselijke jeuk en plekken
die ze steeds weer openkrabde. We telden al zo’n zestig

Uiteenlopende adviezen

beten. Je hebt het
er met mensen over en dan ga je
brainstormen: het is steeds als ze uit bed komt.
Is het iets dat in haar bed zit? En elke ochtend heeft ze er
weer nieuwe bulten bij. Dan ga je googelen en kom je
met ‘beestjes in je bed’ op bedwantsen uit. Wat een enge
beestjes. De plekken op de foto’s kwamen erg overeen
met de plekken die mijn dochter had. Dus een slapend
kind wakker gemaakt en in haar bed gekeken, het matras
nagekeken, noem maar op, maar alles was zo schoon als
maar kan.”

als het bedwantsen zijn, kunnen ze zich
anders gaan verplaatsen. Ook vragen ze
om bloedplekjes in bed, of heb je vogelnestjes in de tuin? Dit in verband met vogelmijt. Liggen er vervellingshuidjes? Zitten de plekjes bij elkaar? Dus gingen we
weer op zoek, maar weer niets gevonden.
Wel vogelnestjes in de tuin en die zijn dezelfde dag nog verwijderd. En we hebben
wel bloedplekjes gevonden, maar dat is
logisch, want ze krabt alles open.”

De adviezen die je krijgt zijn ook niet altijd geruststellend. “De personen die je
aan de telefoon krijgt, geven het advies
om zeker in het bed te blijven liggen, want
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Dat is zo lastig aan vermeende bedwantsbesmettingen. Er zijn wel symptomen,
maar de oorzaak is niet te vinden. “Dus
mijn man heeft toen in het bed geslapen,
zodat we misschien iets zouden kunnen
uitsluiten. Na twee nachten had hij in
totaal vijf beten bij elkaar. Dan komt er
steeds meer paniek, want ondertussen zaten we niet stil en hoorden we de meest
gekke verhalen.”

Bedwantshonden

Inspectie

“Toch zat het me niet lekker en hebben we het bedrijf met
bedwantshonden ingeschakeld. Die konden op woensdagavond om 19.30 uur bij ons zijn met twee getrainde
honden. Ik wilde dat heel graag, want dan wisten we het
voor 100% zeker, werd ons verteld. Eén van de honden
duikt in de slaapkamer op het beddengoed van mijn zoon
en het luchtbed van mijn dochter. Dan gaat hij naar onze
dochters kamer en ook daar slaat hij aan. Beneden slaat
hij aan op de tweezitsbank, de gymtas van mijn dochter
en mijn handtas. De tweede hond slaat op dezelfde plekken aan.”

Op maandag komt dan eindelijk de bestrijder die op zaterdag gebeld heeft. Hij
inspecteert de hele slaapkamer. Het bed,
matras, enzovoorts, maar vindt niets. “Beneden aan tafel probeert hij ons, zonder
succes, gerust te stellen. We vragen heel
duidelijk wat zijn advies is. Hij geeft ons
drie opties: Zeg tegen je dochter dat de
beestjes weg zijn en leg haar weer terug
in bed om te zien wat er gebeurt, schakel
een bedrijf in met bedwantshonden om

Het lijkt er dus op dat er sprake is van een bedwantsbesmetting. “Wat nu? Onze kids zitten in hun pyjama
aan tafel en moeten naar een besmette kamer? Er werd
ons verteld dat niets de kamer meer in of uit mag. Dit
wordt nu wel erg beangstigend. Het gaat ook om veel
geld, maar zij wisten wel iemand die ons kon helpen.
Die zou alles verhitten voor € 3.500,= en we konden hem
tot 01.30 uur bereiken. We kregen meteen al een offerte
van dit bestrijdingsbedrijf. Daar moesten we even over
nadenken.”

bedwantsen uit te sluiten of voer een hittebehandeling uit. Het behandelen, daar
schrokken we van… € 1.495,= en voor
elke volgende kamer € 500,=. Tja, dan
slaat de spanning weer toe, want hij weet
het niet voor 100% zeker en mijn dochter
blijft gebeten worden. Dat is allemaal erg
stressvol. Bij de deur zegt hij nog wel:
“Geen paniek, ik kan niets vinden en dat
is een goed teken.”

Wat nu?
“Dan toch maar de kids naar bed
in een, naar wij weten, besmette kamer. Dat doet veel
met je als ouder zijnde. De volgende ochtend hebben we
ze uitgelegd dat er niets meer van hun kamers af mocht:
niets erin en niets eruit. Ook mochten ze beneden niet
meer bij de bank in de buurt komen. Ze snapten er niets
van en ik vond ze in hun ondergoed bovenop de tafel; ze
waren behoorlijk van streek.”
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Vogelvlo (Ceratophyllus
gallinae). Foto: Katja ZSM (CC

wachten op de uitslag konden wij in onze
stress niet meer aan en uiteindelijk zijn we
met de drie vlooien naar Wageningen gereden. We werden er vriendelijk ontvangen.”

BY-SA 3.0)

Vogelvlo

Dan blijkt dat het niet eenvoudig is om duidelijkheid te
krijgen. “Mijn man is gaan bellen, googelen, bellen, bellen, bellen. Hij wordt er niet veel wijzer, maar wel gekker van. Iedereen zegt iets anders. Verhitten of plaatselijk
verhitten, dat kost maar € 2.000,=. Gif spuiten, dan ben
je klaar rond € 600,=. Of vallen zetten, want je moet ze
eerst vangen, en ga zo maar door. Door de gemeente werden we ook niet geholpen.”

KAD
Uiteindelijk hebben ze het KAD bereikt. “Mari zei dat je
de beestjes eerst moet kunnen vinden voordat je gaat bestrijden. Mijn man is naar boven gegaan, omdat hij een
beest wilde zien voordat we een cent zouden uitgeven.
Op een gegeven moment kwam hij naar beneden met
een klein zwart beestje. Wat is dit? Het sprong twintig
centimeter hoog. Iedereen weet dat vlooien springen. Hij
Als de vogels het nest
hebben verlaten gaan de vogelvlooien op zoek naar een
nieuwe voedselbron. Foto:
Rex (CC-BY-SA-3.0)

De vlo is direct door Bruce onder de binoculair gelegd. “Binnen tien minuten wisten we dat het een vogelvlo was. Dan is
de angst nog niet weg, want ja, de honden
sloegen toch aan? Er werd aangegeven
dat vogelvlooien én bedwantsen tegelijkertijd wel erg sterk zou zijn. En dat deze
vlooien naar binnen kunnen komen na
het uitvliegen van de jonge vogels uit het
nest. Ze gaan dan op zoek naar een nieuwe voedselbron en dat was mijn dochter.
Het advies was om goed en regelmatig
te stofzuigen. Uiteindelijk verdwijnen ze
vanzelf, omdat ze niet op mensen kunnen
overleven. We gingen met een vreemd,
warrig gevoel van enige twijfel en opluchting naar huis. Daar aangekomen zat er
opeens iets op mijn been. Het sprong weg.
’s Avonds vonden we nog twee vlooien bij
mijn zoon in bed.”
Twee weken na de determinatie is er nog
contact geweest met de slachtoffers van de
vogelvlooien. “Het gaat heel goed, er zijn
geen beten meer bij gekomen en we hebben geen vlooien meer gezien.”

Eerst zien, dan geloven

had het gevonden bij het luchtbed van mijn dochter. We
hebben een foto gemaakt en het naar de bestrijder geappt
en ja hoor, het was een vlo. We waren meteen opgelucht,
maar toch ook weer niet. Misschien komt de vlo wel van
die honden? We hebben de bestrijder gebeld en die zei
dat het toch ook zeker bedwantsen zijn, vanwege de uitslag van de bedwantshonden.”

“Ons gevoel bij dit hele drama, want zo
voelt het echt, is eigenlijk niet te beschrijven. Je kind wordt gek en bang van iets dat
je niet kunt zien en dat ’s nachts toeslaat.
Dat is natuurlijk erg beangstigend. Dat je
je kinderen moet terugleggen op een ‘besmette’ plek, geeft een machteloos gevoel.
Je kunt als ouders zijnde niets doen en alle
adviezen zijn anders. Om gek van te worden. Ook het financiële plaatje is onbeschrijfelijk. Gelukkig konden we als leek
bij het KAD terecht, want iedereen geeft
zijn eigen advies en ook als je op internet
zoekt op ‘beestjes in je bed’, kom je vanzelfsprekend uit bij bedwantsen. Voor ons
is de conclusie duidelijk: Eerst iets zien en
vinden voordat je stappen onderneemt.”

Ondertussen waren er al drie beestjes gevonden, waarvan er één nog in leven was. “We hebben weer met Mari
van het KAD gebeld en de situatie uitgelegd. Een dag
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