
Laat ze uw nachtrust niet verstoren

De bedwants, ook wel bekend als wandluis of bedbug, 
leeft al sinds de oudheid samen met mensen. Na in de jaren 
’50 bijna verdwenen te zijn is de bedwants nu weer terug. 
Steeds meer Nederlandse hotels en huishoudens worden 
geconfronteerd met dit moeilijk te bestrijden insect. 

• Bedwantsen verbergen zich op donkere, warme plekken, 
zoals de naden van matrassen, boxsprings, lattenbodems, 
houten panelen, wekkers en telefoons , maar ook een bank 
kan besmet zijn.

• Bedwantsen zijn vooral ’s nachts actief.
• Bedwantsen kunnen meer dan 100 meter kruipen voor een 

bloedmaaltijd.
• Bedwantsen kunnen meer dan een half jaar zonder voedsel 

leven, dus ook ruimten die reeds lange tijd niet in gebruik 
zijn kunnen besmet zijn.

KENMERKEN
• Bedwantsen beginnen het leven doorzichtig en worden 

donkerder naarmate ze volwassen worden. 
• Een volgroeide bedwants is een roodbruin, 

ovaal, plat insect en is ongeveer 5 millimeter 
lang.

• Bedwantsen leven, bij voorkeur, van het bloed 
van mensen.

• Bedwantsen bijten over het algemeen rond 
het bovenlichaam, maar kunnen ook op 
andere plaatsen bijten.

HOE KOMEN ZE BINNEN?
De meest voorkomende bronnen van een besmetting zijn:
• In hotels, via gasten en hun bagage.
• Bij particulieren, meegenomen uit een hotel.
• Tweedehands meubelen en schilderijen.
• Naastgelegen panden.
• Stomerij of wasservice.
• Via derden.

SIGNALEN
• Jeukende beten.
• Mogelijk allergische reacties.
• Kleine bloedvlekken op de lakens.
• Zwarte vlekjes (verteerd bloed).
• Levende insecten.
• Vervellingshuidjes.
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LEVENSCYCLUS
• De manier van voortplanten is voor het vrouwtje 

traumatisch. Het mannetje steekt zijn geslachtsorgaan 
zomaar ergens in het lijf van het vrouwtje.

• De eieren worden in de schuilplaatsen van de bedwants 
gelegd, waar ze op de ondergrond worden vastgekleefd.

• Vrouwtjes leggen 1 tot 12 eitjes per dag. In totaal worden er 
minimaal 200 eitjes gelegd. Bij een temperatuur van 25°C 
kunnen dit zelfs meer dan 500 eitjes zijn.

• De eitjes komen alleen uit bij een temperatuur die hoger is 
dan 14°C.

• Een bedwants doorloopt 5 nymfenstadia. Elke nymf moet 
één of meerdere bloedmaaltijden eten om zich verder te 
kunnen ontwikkelen. 

• Na ongeveer 2 maanden zijn de eitjes volgroeid tot 
volwassen bedwantsen.

• Ook volwassen exemplaren nemen 
bloedmaaltijden tot zich.

• Bedwantsen kunnen maximaal 
1,5 jaar leven. 

BEDWANTSEN BESTRIJDEN
De meest effectieve bestrijdings-
methode is Entotherm. 

ENTOTHERM HITTEBEHANDELING
Entotherm is een niet-giftig, chemicaliënvrij proces dat  
een bedwantsbesmetting in één doeltreffende behandeling 
bestrijdt. Het doodt alle levensstadia van de bedwants,  
ook de eitjes. Entotherm maakt gebruik van mobiele 
hittekanonnen, waarmee alles in de kamer verhit wordt, 
waardoor de kans op herbesmetting laag is. De kamer  
kan na de behandeling direct weer gebruikt worden. 

BEHANDELING MET INSECTICIDEN
Deze behandeling bestaat uit één of meer bestrijdingen 
en gedegen follow-up inspecties. Er kunnen meerdere 
behandelingen nodig zijn, omdat het insecticide alleen 
volwassen bedwantsen en nimfen doodt.




