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In september 2004 keerde een groep scholieren uit
Utrecht terug uit België met jeukende bulten op
benen en armen. De bulten begonnen te ontsteken
en er kwam een geelachtige vloeistof vrij (fig. 1).
Onderzoek van de GG&GD Utrecht toonde aan dat
dit veroorzaakt werd door bedwantsen, die aanwezig
waren geweest in het Belgische hotel waar de
scholieren hadden overnacht.
Figuur 1. Bulten veroorzaakt
door de bedwants.

De bedwants
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De bedwants Cimex lectularius (fig. 2) is een van de oudst bekende wantsen. Aristoteles
noemt de soort al 300 jaar voor Christus. De dieren zijn circa een halve centimeter groot en
roodbruin gekleurd. Met hun opvallend platte lichaam verschuilen ze zich overdag in nauwe
kieren. ’s Nachts lopen ze over het beddengoed, op zoek naar mensenbloed dat ze met hun
lange zuigsnuit opzuigen. Alle wantsen hebben een dergelijke zuigsnuit, maar de meeste
soorten zijn vreedzame plantenzuigers.
De voortplanting van de bedwants is een verhaal apart. Het mannetje prikt zijn scherpe penis
ergens in het achterlijf van het vrouwtje en injecteert het sperma. Dit wordt met recht traumatische inseminatie genoemd.
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Figuur 2a, b. De bedwants is een ronde, afgeplatte wants met gereduceerde vleugels.
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Verspreiding
De bedwants is een kosmopolitische soort
die waarschijnlijk door de mens over de hele
aarde verspreid is. Naast de gewone bedwants vinden we in onze streken soms ook
de tropische zustersoort Cimex hemipterus.
Deze soort is in Nederland een keer aangetroffen op een marineschip bij Den Helder.
Omdat bedwantsen nauwelijks onderzocht worden, is het goed mogelijk dat
C. hemipterus vaker voorkomt.
In het midden van de twintigste eeuw was de
bedwants in ons land behoorlijk algemeen in
woonhuizen (fig. 3). Momenteel worden de
dieren slechts zelden gevonden, en dan op
plaatsen waar steeds andere mensen komen,
zoals hotels, studentenhuizen en dergelijke.
Maar sinds enkele jaren breidt de soort zich
sterk uit, bijvoorbeeld in New York en
London. Het lijkt erop dat de bedwants ook
in Nederland weer aan een opmars bezig is.

Figuur 3. Vindplaatsen van de bedwants in
Nederland.

Toekomstperspectief
De bedwants is een geduldig dier, dat bij gebrek aan prooi wel een half jaar zonder bloed kan
overleven. Dit maakt bestrijding lastig. Er zit niets anders op dan een ruimte met bedwantsen
volledig met insecticiden te behandelen. En dan maar hopen dat met verre reizen geen
nieuwe wantsen in de koffer meekomen.

Andere wantsen in bed
Er is nog een opvallende wants die regelmatig in huizen wordt gevonden: de gemaskerde
roofwants of maskerwants Reduvius personatus. Deze is langwerpig van vorm en zwart gekleurd
(fig. 4, 5). Het lichaam van de jonkies (nimfen genoemd) is bedekt met stof en andere
rommel. Deze wantsen voeden zich met andere insecten en zijn niet gevaarlijk voor de mens.
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Figuur 4. Nimf van de maskerwants, bedekt met
rommel.

Figuur 5. Volwassen maskerwants.
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