
De eikenprocessierups. Ook gevaarlijk voor je huisdier! 

 

De eikenprocessierups. Elke lente en zomer komt dit beestje terug en maakt slachtoffers onder 

mensen en huisdieren. Hoe zorg jij ervoor dat jouw huisdier beschermd is? 

Waarom is de eikenprocessierups gevaarlijk? 

De eikenprocessierups heeft ‘brandharen’. Deze brandharen zorgen voor veel jeuk en andere 

irritaties aan de huid, ogen en luchtwegen. Niet alleen bij mensen. Ook je trouwe huisdier 

heeft hier last van. Komen de brandharen in de ogen van je dier? Dan kan je hond heel erg last 

krijgen van jeuk en daardoor zelfs blind raken. 

Hoe bescherm je jouw hond of kat? 

Om in aanraking te komen met de brandharen hoef je niet in de buurt te zijn van de rups. De 

haartjes laten namelijk los en drijven mee op de wind. In de buurt van de bomen en nestjes 

zijn wel de meeste rupsen en haartjes. De rups laat de haren los als hij zich bedreigd voelt. 

Blijf dus zoveel mogelijk uit de buurt van eiken met nestjes.  

 

Je kan je hond ook wassen na het wandelen en zorg dat je oogzalf in huis hebt. Dat voorkomt 

jeuk aan de ogen en zorgt dat je hond niet of minder krabt.  

 

Heb je een kat? Kijk dan regelmatig of je kameraadje geen last van de ogen heeft of extra 

krabt. Houd vooral het gedrag van je dier in de gaten en kijk naar de symptomen.  

Wat zijn de symptomen? 

heftig wrijven met de poot over de snuit 

pootjes heftig over de grond wrijven 

kwijlen 

moeite met slikken 

zwaarder ademen/benauwd worden 

zwellen van de tong/blaren in de bek 

braken 

mogelijk diarree 

mogelijk lusteloosheid en koorts 

Ernstige gevolgen 

Ben je er op tijd bij? Dan zijn de symptomen meestal goed te behandelen.  

De symptomen kunnen namelijk leiden tot ernstige gevolgen bij een hond of kat.  

 

Zeer ernstige gevolgen zijn:  

Anafylactische shock (een acute en zeer ernstige allergische reactie), die dodelijk kan aflopen. 

Necrose van de tong. Hierbij sterft het weefsel af waardoor de tong geamputeerd moet 

worden. Je dier kan dan niet meer goed eten. Mogelijk moet je jouw dier dan laten inslapen. 

 

Naar de dierenarts 

Heeft je dier last van de eerder genoemde symptomen? Dan kan dit komen door de 

eikenprocessierups. Bij twijfel of zorgen kan je het beste contact opnemen met je dierenarts. 
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