KONINKLIJKE ANTWERPSE PROVINCIALE BRANDWEERBOND
WERKGROEP ARBEIDSVEILIGHEID

VERDELGEN VAN WESPENNESTEN
Zomerperiode! wespenperiode. Een klus die we best ook veilig klaren. Hieronder enkele aandachtspunten om
dit tot een goed einde te brengen:
Waar we er in het verleden van uit gingen dat we de wespen het beste konden vergiftigen door gebruik van een
flinke hoeveelheid bestrijdingsmiddelen, gebiedt de recente milieuwetgeving ons tot een andere, milieu vriendelijkere aanpak.
Deze manier van werken houdt ook een ander soort risico's in. Zoals u in de onderstaande tabel kan zien wordt
er voorrang gegeven aan het verbranden van de nesten. Slechts op die plaatsen waar verbranding niet mogelijk
is (kieren en spleten van een huis) wordt er gebruik gemaakt van verdelgingsmiddel.

Hieronder een aantal aandachtspunten:
"

Een oproep voor wespen heeft een "niet" dringend karakter. Je kan dan ook best op een rustige en
veilige manier naar de kazerne komen. Ook tijdens de opdracht is veilig rijden uiteraard de boodschap.
Prioritair rijden is voor deze opdrachten uit den boze, we rijden zonden blauw licht en siréne.

"

Het vullen van de drukcontainers met het wespenpoeder kan je best in open lucht doen en mits het
dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (stofmasker, stofbril en eventueel ook handschoenen).
Denk er aan……we gebruiken dit vanaf nu zo weinig mogelijk. Een kleine dosis is meestal genoeg.

"

Het verbranden van de nesten doe je best door middel van een bunsenbrander, dit houdt een stuk minder
risico's in dan het gebruik van benzine. Denk echter wel aan de gevaren van het vervoer van gassen
onder druk in een voertuig en dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen. Zorg dat de flessen stevig
vastgemaakt zitten in de wagen, liefst in een speciaal daartoe voorziene inrichting. Zorg er voor dat de
kraankop goed beschermd is. Wees alert voor gaslekken, zorg er in ieder geval voor dat het gas zich
niet kan ophopen.
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"

Moet je, omwille van interne procedures binnen je korps toch gebruik maken van benzine zorg dan dat
alles veilig is vastgemaakt in de wagen en tegen omvallen beveiligd. Benzinelekken door omvallende
recipiënten kunnen we beter vermijden. Benzine steeds vervoeren in de juiste recipiënten, voorzien van
de juiste etiketten en in een opvangbak met lekdichte bodem . Zorg voor voldoende ventilatie in het
voertuig.

"

Zorg er voor dat je de nodige eerste hulpmiddelen zoals zuigertjes en medicatie bij de hand hebt,
controleer je materiaal vooraleer te vertrekken.

"

Bij elke tussenkomst dient het wespenpak volledig afgesloten te worden gedragen. Dit door allebei de
brandweerlieden. Controleer elkaars pak vooraleer van start te gaan. Omdat we door de nieuwe manier
van aanpak nog meer kans lopen om in contact te komen met de wespen is dit meer dan ooit nodig.

"

Sluit de interventiewagen ter plaatse volledig af, het is geen goed idee om de ramen open te laten.
Getergde wespen die op de dool zijn wil je absoluut niet in je stuurcabine terugvinden wanneer je aan
het rijden bent……..

"

Tijdens de interventie blijft de tweede man volledig ter beschikking van de persoon die de interventie
uitvoert (paperassen kunnen later worden geregeld). Hij/zij zorgt er voor dat de bewoners en
nieuwsgierigen op een veilige afstand blijven, het liefst van al binnen met gesloten ramen en deuren.
Hij zorgt ook voor een vrije vluchtweg en verleent tevens assistentie aan zijn collega (vasthouden van
de ladder, aangeven materiaal, de zak over het uitgeschopte nest trekken enz……..)

"

Indien het nest wordt verwijderd wordt dit in een (jute)zak gestoken. Afhankelijk van de instructies
binnen uw eigen korps worden deze zakken dan ter plaatse verbrand in een metalen container. Best een
metalen container die je op een handige en ergonomische manier kan meenemen………

"

Zoals hierboven reeds vermeld geef je de voorkeur aan het gebruik van een bunsenbrander. Voor
korpsen die toch benzine gebruiken zal de grootste voorzichtigheid aan de dag worden gelegd om een
steekvlam te vermijden Weinig benzine gebruiken en onmiddellijk vuur laten vatten van op een veilige
afstand. De benzine vooral geen kans geven om te verdampen. Brandbare materialen dienen tot op
een veilige afstand rondom te worden verwijderd en bluswater ter plaatse te voorzien.

"

Vooraleer in de wagen te stappen en ook vooraleer het pak wordt losgemaakt controleert men elkaars
pakken op verdoken wespen. Daarvoor gaat men best met gespreide benen en armen staan zodat je
collega ook een grondige inspectie kan uitvoeren in de plooien van lies en oksel. Pas wanneer men
volledig zeker is dat het pak vrij van wespen is kan men het uittrekken of in de wagen plaatsnemen.

"

Het drinken van alcoholische dranken of gesuikerde, fruitige frisdranken is absoluut uit den boze tijdens
een interventie met wespen. Ze trekken wespen aan. Biedt men je iets te drinken aan, wees dan
verstandig en kies voor een glas water.

"

Loop je als brandweerman of één van de bewoners toch een wespensteek op, tracht dan onmiddellijk de
angel en het gif te verwijderen door gebruik te maken van de daartoe voorziene zuigertjes. Hou de
situatie in de gaten, mocht je allergisch reageren op het gif dan dien je onmiddellijk langs een dokter te
gaan, ook indien je meerdere steken hebt opgelopen is dit aangewezen.

"

Bij ELKE steek in aangezicht, keel of mond wordt ONMIDDELLIJK medische hulp ingeroepen.
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