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EHBO bij contact met haren eikenprocessierups
Dit keer houden we de EHBO-vakantietips dicht bij huis. Want ook in Buitenpost 
zijn ze al te vinden: de eikenprocessierupsen. De beestjes zitten voornamelijk in 
eiken. En als ze op zoek gaan naar voedsel (eikenbladeren), doen ze dat  
wandelend in een lange rij. Het is net een processie. Vandaar hun naam.

 De rupsen hebben lange brandharen.  
 Contact met deze haren geeft hevige 
 jeuk en rode uitslag op de huid. Haartjes 
 in de ogen geven een branderig gevoel 
 en kunnen tot ontstekingen leiden.
 Inademen van de haren kan tot 
 ontstekingen van slijmvliezen van neus, 
 keel en bovenste luchtwegen leiden.
 Geen prettig beestje om in je omgeving 
 te hebben, dus! 

Blijf daarom zover mogelijk uit de buurt van de rupsen. Want brandharen zijn klein 
en kunnen via de lucht op je huid en kleding terecht komen. Met het blote oog zijn 
de brandhaartjes soms helemaal niet te zien.
 
Eerste hulp:
1) verwijder de brandharen: haal met plakband of kleefpleister alle brandharen 
van de huid en doe alle kleding uit waarin brandharen kunnen zitten 
2) spoel met lauw water: spoel de huid of ogen met lauw water
3) gebruik jeukstillende crème: crème met menthol, aloë vera of calendula 
 
Geen crème bij de hand? Probeer eens deze huis-tuin-en-keuken-tips tegen de 
jeukende bultjes:
– verwarm de bultjes met een föhn 
– kneus wat weegbree en wrijf dit over de bultjes 
– dep een beetje ammoniak op de bultjes 
 
Bij een goede behandeling zijn de klachten meestal binnen 2 weken over. 
 
Kleding waar brandharen in kunnen zitten moet je wassen, liefst op 60 graden! 
Nooit doen: wrijven of krabben. Dit zorgt namelijk alleen maar voor verdere 
verspreiding van de haren.  

Huisdieren (met name honden) hebben ook last van de processierups. Houd je  
viervoeter dus ook goed in de gaten!
 

Naar de arts:
Soms kan aanraking van de brandharen voor ernstige allergische reacties zorgen. 
Denk aan benauwdheid, dikke tong, lippen of oogleden. Bel dan direct 1-1-2!

 

EHBO bij prik van Pieterman
De eikenprocessierups kan je in je achtertuin tegenkomen. Dat geldt niet voor de 
pieterman. Maar ook deze komen we steeds vaker in Nederland tegen. Het aantal 
giftige pietermannen in de Noordzee neemt nog altijd toe. 
 

 De pieterman is een klein visje en deze kan gemeen 
 steken. De steek is pijnlijker dan een wespensteek.  
 De pieterman is ‘s nachts actief. Overdag graaft hij 
 zich in langs de branding. Alleen zijn rugvin steekt dan  
 boven het zand uit. Ga je per ongeluk op hem staan?  
 Dan spuit de pieterman gif uit de doorns van zijn  
 rugvin. Het gif is voor mensen niet dodelijk, wel 
 ontzettend pijnlijk!

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Dus tip: draag waterschoentjes in zee.
Word je toch gestoken? Dan gauw het water uit! 
 
Eerste hulp:
Dompel je voet tien tot twintig minuten in zo heet mogelijk water dat je nog  
verdraagt (40 tot 45 graden). Het hete water breekt het gif af. 
 
Naar de arts:
Bij tekenen van infecties ga je naar de huisarts. Bel 1-1-2 bij vermoeden van  
allergische reactie of shock!

Agenda 2019
 
HERHALINGSLESSEN
Woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in Lauwers College Buitenpost: 
serie 1: 18 september, 25 september, 2 oktober en 9 oktober
serie 2: 30 oktober, 6 november, 13 november en 20 november

Zaterdagcursus van 8.00 tot 16.15 uur in Lauwers College Buitenpost:
zaterdag 9 november en zaterdag 30 november  

HULPVERLENING
1 augustus: Fierljeppen– vanaf 18.30 uur, Sportpark de Swadde in Buitenpost  
(1 EHBO’er)
2 augustus: Fierljeppen– vanaf 18.30 uur, Sportpark de Swadde in Buitenpost  
7 augustus: Natuurmarkt – 9.00 tot 17.00 uur, Buitenpost 
(09.30 – 13.00 uur 1 EHBO’er, 13:00 – 17:00 uur 2 EHBO’ers)
20 augustus: Fierljeppen– vanaf 18.30 uur, Sportpark de Swadde in Buitenpost  
(2 EHBO’ers)
5 oktober: Oogstdag – 09.30 tot 13.00 uur, De Kruidhof in Buitenpost 
7 december: Kerstmarkt in Buitenpost (nadere info volgt)
 
Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld!
Regelmatig wordt onze vereniging gevraagd om EHBO te verlenen bij activiteiten. 
Zonder EHBO-ers gaan die evenementen niet door. De inzet van onze vrijwilligers 
wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Hierboven zie je achter elk evenement tussen 
haakjes ( ) staan hoeveel hulpverleners nog nodig zijn. 

Kom jij ook eens helpen? Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed. Voor eten 
en drinken zorgt de organisatie. 

Aanmelden als vrijwillige hulpverlener bij één van deze activiteiten kan bij  
Dineke van der Bij (secretariaat): ehbobuitenpost@hotmail.com / t. 0511-541838. 

Bedankje
De inzet van onze EHBO’ers wordt altijd gewaardeerd! Dit bedankberichtje willen 
we even met jullie delen:
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Beste vrijwilligers,
 
Het is alweer twee maanden geleden dat wij de Wrotrun met z’n allen tot een groot succes hebben 
gebracht. Hiervoor willen we jullie hartelijk bedanken.
 
Het is maar één enkel woord, 
Eenvoudig uit te spreken,
Maar zo onmisbaar,
Zo belangrijk,
En zoveel omvattend : BEDANKT!!
 
Zonder jullie hulp hebben we nooit kunnen groeien tot waar we nu zijn. We hopen dat we volgend 
jaar weer met z’n allen de Wrotrun tot een groot succes maken.
 
We hebben van een aantal deelnemers en vrijwilligers op- en aanmerkingen gekregen over de  
voorbereidingen/infoavond en de dag zelf. We zijn hier enorm blij mee, want dingen die goed gaan  
blijven we herhalen, en iets waar nog ontevredenheid over heerst volgend jaar te verbeteren.
 
We hopen jullie volgend jaar weer te mogen zien als enthousiaste vrijwilliger, op welke manier dan 
ook jullie ons komen helpen!
 
Met sportieve groet,

Van de vrijwilligerscommisie
Namens de Wrotrun 2019 


