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Krab of wrijf niet na contact 

met de rupsen haren.

Trek je kleding uit. 

De kleding moet je wassen

Spoel de huid of de ogen één keer 

met water. Douche en trek andere 

kleren aan. Verwijderd haartjes door een goed 

klevende tape op de getroff en plek 

aan te brengen en vervolgens te 

verwijderen.

Ga naar een (huis)arts bij 

ernstige klachten.
Een goede douche met zeep, 

gebruik makend van een spons 

of washandje, zal de resterende 

haartjes verwijderen.Bij letsel aan de ogen, ga dan naar 

de huisarts. Deze zal je indien 

noodzakelijk doorverwijzen naar 

een oogarts.

Direct 112 (laten) bellen bij 

ernstige allergische reacties. 

De brandhaartjes blijven zeer lang 

actief, zelfs als de rupsen al jaren 

dood zijn. Vermijd dus deze 

plaatsen.

Wat doe je? Behandeling van de 

gevolgen 

van brandhaartjes
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            en de reactie op

brandhaartjes



Bijzonderheden 

van de rups

Bij het maaien rondom bomen is het 

belangrijk rekening te houden met de 

eventuele aanwezigheid van rupsen dan 

wel van de brandharen die hierin kunnen 

zitten. De eitjes komen meestal in april of 

mei uit. De bladeren van de eiken komen 

dan ook uit. De rupsen zijn eerst oranje. 

Later worden ze grijsblauw met lichtere 

zijden. De rupsen vervellen een paar 

keer. Ze krijgen steeds meer donkere 

brandharen op hun rug. Bescherm de 

huid zoveel mogelijk.

De rups houdt zich overdag op in nesten en 

elke nacht verplaatst de rups zich in lange, 

brede rijen (vandaar de naam processierups) 

op zoek naar verse eikenblaadjes. De nesten 

van de eikenprocessierups bestaan uit een 

spinsel van vervellingshuid en uitwerpselen. 

De vervellingshuiden bevatten honderd-

duizenden 0,2 tot 0,3 millimeter lange 

brandharen.

Wat is de 

eikenprocessierups of 

processierups?

Gevolgen van brandharen 

voor mens

Waar leven de rupsen?

De eikenprocessierups wordt ook wel 

processierups genoemd. Deze rups is de 

rups van een eikenprocessierupsvlinder. 

Deze vlinder komt ook steeds meer en 

vaker voor in Nederland. 

Het kaalvreten van bomen is wellicht 

vervelend te noemen, maar de ware 

problematiek rondom de processierups 

vormen de brandharen (setae). De haren 

(een rups heeft er maximaal 1.000.000) 

kunnen bij bedreiging (bijvoorbeeld aan-

raking) worden afgeschoten. De brand-

haren verspreiden zich echter via de 

wind, door de lucht. Deze haren zijn ook 

te vinden in de nesten.

Je ziet ze meestal in lanen en grote bomen. 

De overlast in het bos is minder door de 

natuurlijke vijanden. Je kunt de rupsen 

aantreffen in bomen en aan de stamvoet 

van bomen. 

Eikenprocessierupvlinder

Wat kan je doen?
Krab of wrijf niet 

Spoel de huid of de ogen één keer met water. 

Douche en trek andere kleren aan.

Ga naar een (huis)arts bij ernstige klachten.

Direct 112 (laten) bellen bij ernstige 

allergische reacties. 

Eikenprocessierups


