
Eikenprocessierups 

 

In deze tijden gaat zowel uw als onze aandacht voornamelijk naar de bestrijding van het coronavirus. 
Desondanks willen wij u via deze weg informeren dat de eikenprocessierups de komende maanden 
weer overlast kan geven.  

Overlast  
Vanaf mei tot juli zijn de eikenprocessierupsen actief en kunnen ze weer overlast geven. In juli 
verpoppen de rupsen tot vlinders. In de oude nesten zitten dan nog wel haren die bij aanraking 
klachten kunnen geven.   

Klachten 
De haren van de rups leiden tot jeuk, huidklachten, benauwdheid en mogelijk tot ontstoken/ dikke 
ogen. De klachten kunnen tot twee weken aanhouden, maar gaan in de meeste gevallen vanzelf 
over. Wanneer mensen veel last hebben van jeuk adviseren wij hun zalf met menthol, aloë vera of 
calendula te gebruiken. Die kunnen ze bij de drogist aanschaffen.  Alleen met oogklachten of 
wanneer mensen ernstige huid- of luchtwegklachten hebben, verwijzen wij mensen naar de huisarts. 
Hier vindt u het behandeladvies van de NHG voor oogklachten door de eikenprocessierups.  

Er zijn enkele gevallen bekend van anafylactische reactie na contact met de eikenprocessierups. In 
onze communicatie verwijzen wij dan naar 112. 

Publieksinformatie 
Er is publieksinformatie die u kan gebruiken om mogelijke drukte  in uw praktijk ten gevolge van 
klachten door eikenprocessierupsen te verminderen.  
Op www.rupsen.info/downloads vindt u onderaan de site webbanners, die u kunt gebruiken voor uw 
website of de beeldschermen in de wachtkamer. Indien gewenst kunt u ook onze poster voor in uw 
wachtkamer bestellen via milieuengezondheid@ggdijsselland.nl.  
In de bijlage vindt u een bericht dat u op uw website kunt plaatsen. Het informatieblad voor 
huisartsen (van rupsen.info) is ook als bijlage toegevoegd. 

Achtergrondinformatie eikenprocessierups 
Heeft u andere vragen over gezondheidsklachten van de rups? Dan kunt u contact opnemen met de 
GGD, team Milieu en Gezondheid via 088 - 443 06 89 of milieuengezondheid@ggdijsselland.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Team Milieu en Gezondheid 

 

 

 


