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Bedwantsen
hoe vermijden & bestrijden?
Wat zijn bedwantsen?
Bedwantsen of wandluizen zijn kleine, dunne insecten. Volwassen bedwantsen
zijn 4 tot 5 millimeter lang. Ze voeden zich ‘s nachts met bloed. Ze komen af op
de warmte van je lichaam & op de lucht die je uitademt. Overdag verschuilen ze
zich in smalle spleten en kieren, zoals de naden van je matras. Ze verspreiden
zich ook heel gemakkelijk via je kledij.
Hoe herken je een bedwants?
Check je matras heel goed in de randen & aan het
etiket. Daar zitten ze vaak in groepjes samen. Soms
vind je ook hun uitwerpselen of eitjes (witte pakketjes).
Beten van een bedwants lijken op muggenbeten:
rode bultjes die jeuken. Bij een bedwants zijn er vaak
veel bultjes samen in een rode vlek of in een rijtje. Ze
jeuken ook erger & langer dan die van een mug.

Hoe vermijd je bedwantsen?
• Ruim je woning goed op. In een proper appartement zonder rommel is
minder schuilplaats.
• Verlucht je slaapkamer goed & leg je lakens overdag
open. Bedwantsen kunnen niet goed tegen koude.
• Kies voor een plastic matras.
• Of koop een speciale matrashoes tegen bedwantsen.
• Kleef dubbelzijdige tape rond de poten van je bed. Zo geraken ze niet
bij je matras.

Help! Ik heb bedwantsen in huis. Wat nu?
Herken je de symptomen van hierboven? Waarschuw Woonhaven dan
direct! Bedwantsen verspreiden zich snel in een groot gebouw. Dat willen we
vermijden. Daarom sturen we een gespecialiseerde firma naar je woning.

Wat moet jij doen?
• Ruim je woning op & maak alles proper!
• Als je de matras stofzuigt, gooi dan meteen de
stofzuigerzak weg.
• Haal kasten leeg. Ze kunnen zich overal verschuilen.
• Vraag bij je buren of zij ook last hebben.
• Was alle stoffen in je woning (kleren, gordijnen, zetelhoezen, (tafel-)
lakens, ...) op minimum 60 graden. Of steek ze 50 uur in de diepvriezer.

BELANGRIJK! De ontsmettingsdienst komt alleen langs als je VOORAF
al je kleren en stoffen wast! Doe je dit niet? Dan heeft ontsmetten geen zin.
Ook een nette woning is een voorwaarde.
Een volledige bestrijding bestaat uit 3 behandelingen waar telkens 2 weken
tussen zit. Beter voorkomen dan genezen!

Huurdersadministratie
03 212 25 00
huurder@woonhaven.be

Technische dienst
03 213 47 00
of via het formulier op
www.woonhaven.be

www.woonhaven.be

