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Gevaarlijke gifrups op plant
KORTENAKEN - Priscilla Everaerts uit het Vlaams-
Brabantse Kortenaken vond gisteren een zeer kleur-
rijke maar ook zeer giftige rups in een palmboompje 
dat ze op de Brusselse Zuidmarkt had gekocht. Na 
enig opzoekwerk bleek het om een acharia stimulea 
of zadelrups te gaan. Aanraking van de rups kan mis-
selijkheid, blaren, ademhalingsmoeilijkheden en zelfs 
een allergische shock veroorzaken. “We passeren 
meermaals per dag langs die planten. Stel je voor dat 
mijn kinderen ziek waren geworden”, zegt de jonge 
moeder. Volgens Natuurpunt bestaat er een kans dat 
ook op andere palmboompjes rupseneitjes uitkomen.

Het blad waarop de zadelrups zat 
werd afgeknipt, beide werden vei-
lig in een bokaal opgesloten. Die 
staat nu in de huiskamer van Pris-
cilla Everaerts in Kortenaken. “Een 
prachtige rups. Eentje waar kindjes 
en dus ook mijn zoontjes Mattia 
(4) en Mika (9) zeker aan hadden 
gevoeld”, zegt Priscilla. Gelukkig 
was zij het die de rups in de plant 
ontdekte. “Een palmboompje dat 
ik een paar maanden geleden op 
de Zuidmarkt in Brussel gekocht 
heb. Vorige week woensdag zagen 
we bolletjes op de grond liggen, het 
leken wel peperbolletjes. Mika en 
ik gingen op onderzoek uit. Toen 
ik vanop mijn knieën omhoog 
keek, zag ik de harige rups aan de 
onderkant van een blad zitten. Ik 
heb de kinderen meteen verboden 
om eraan te komen. Ik had vooral 
schrik van die haartjes.”

Ademhalingsmoeilijkheden
Na wat zoeken op het internet 
ontdekte Priscilla dat het ging om 
de acharia stimulea of zadelrups. 
“Daarbij stond 

NATUURPUNT: “EITJES VAN ZADELRUPS MOGELIJK NOG OP ANDERE PALMBOOMPJES”

eBay voor huishoudelijke klusjes komt naar Vlaanderen
ListMinut bestond al in Brussel 
maar kan sinds gisteren ook in 
Vlaanderen. De vier studenten 
bedachten de website in het kader 
van hun thesis. In februari ging 
ListMinut online. Via de website 
kan je diensten aanbieden of aan-
vragen, een soort eBay voor klusjes. 
Het principe is simpel. Je schrijft je 

in op de website als aanvrager of 
aanbieder van een dienst en duidt 
een categorie aan, bijvoorbeeld kin-
deropvang, informatica of huishou-
den. De aanvrager vermeldt ook de 
prijs die hij bereid is te betalen. De 
aanbieder kan dan zelf beslissen of 
hij op de vraag ingaat. “We bieden 
eigenlijk alles aan, zolang het legaal 

is. Drugs aanvragen kan dus niet”, 
lacht Christophe Kalbfleisch, een 
van de oprichters.
ListMinut telt in Brussel 8.500 
gebruikers, ongeveer gelijk ver-
deeld over dienstverleners en 
aanbieders. Ruim 850 van hen zijn 
Nederlandstalig. Daarom besliste 
het jonge bedrijf om uit te breiden 

naar Vlaanderen. “Iedereen kan 
zich aanmelden”, zegt Kalbfleisch. 
“Zowel gepensioneerden als job-
studenten of zelfstandigen. Meer 
informatie vind je op de site.” Intus-
sen staan er al zo’n 500 Vlaamse 
dienstverleners klaar om uw huis-
houdelijke taken te verlichten. CB www.listminut.com

ook de informatie dat het diertje 
giftig is. Als je met de haartjes in 
contact komt, zijn de mogelijke 
ziekteverschijnselen echt niet min: 
misselijkheid, rode plekken, blaren, 
ademhalingsmoeilijkheden tot zelfs 
een allergische shock. Meermaals 
per dag passeren mijn kinderen 
langs die planten. Stel je voor.”
Priscilla nam contact op met Na-
tuurpunt. “Volgens ons is het de 
eerste keer dat deze gevaarlijke rups 
in Vlaanderen is gesignaleerd”, zegt 
woordvoerder Hendrik Moermans. 
“Natuurpunt noch het antigifcen-
trum hebben weet van een ander ge-
val. In Nederland 
is ze wel al enkele 
keren opgedoken. 
Telkens kwam ze 

HASSELT - Veel mensen krijgen 
huishoudelijke taakjes zoals 
het gras afmaaien of de hond 
uitlaten moeilijk gecombineerd 
met een fulltime job. Daar heb-
ben vier studenten uit Brussel nu 
een oplossing voor: ListMinut, 
een web-platform waar je online 
diensten kan aanbieden.
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HASSELT - De zadelrups komt uit Noord-Amerika en voedt 
zich met planten. In Florida en Alabama zijn dat vooral 

palmbladeren. De rups valt op daar haar kleur: bruin met 
een witgroen jasje. In de VS en Canada zorgt de rups regelmatig 

voor opschudding in huishoudens. Elk huidcontact moet worden 
vermeden. Wie een zadelrups vindt, moet die verwijderen en doden. 

Met insectenverdelgers lukt dat niet. 
Na het verpoppen verandert de rups in een onschadelijke bruine 

mot. Maar ook dit insect moet worden geëlimineerd. “Gezien 
het min of meer gelijkaardige klimaat langs de noordoostkust 
van de VS bestaat er een kans dat de soort zich in een tuin hier 
kan voorplanten. En dat moet worden vermeden. Want onze 
vertrouwde processierups is vergeleken met de zadelrups 
een doetje”, weet Hendrik Moeremans. MM
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het land binnen op een exotische 
plant.” 
Priscilla kreeg de raad om lange 
mouwen en handschoenen aan te 
trekken, het blad, af te knippen 
en in zijn geheel in een glazen 
bokaal te stoppen. “Kwestie dat 
de rups niet kan ontsnappen. 
Haartjes kunnen ook in tapijten 
of kleding vast komen te zitten 
en later voor problemen zorgen.” 

Verkoper
De verkoper van de planten 
opsporen, is volgens Moermans 
niet zo simpel. “Jammer, want de 
kans is reëel dat er op meer van 
zijn palmboompjes eitjes van de 
rups zaten en dat die nu beginnen 
uit te komen. Daarom hopen we 
via deze weg mogelijke eigenaars 
te waarschuwen.”
Intussen controleert Priscilla 
haar twee palmboomjes elke 
dag. “Tot nu toe heb ik nog geen 
andere rups gevonden. Maar ik 
neem het zekere voor het onze-
kere.” De planten weggooien wil 
ze  niet. “Het zijn mooie planten, 
en  bovendien heb ik de bladeren 
nodig: die rups is nogal honge-
rig. Ik moet regelmatig een blad 
afknippen omdat ze er alweer een 
op heeft.” Mireille MAES

Processierups is een doetje 
in vergelijking met zadelrups

Mika toont 
de bokaal met 
de gevaarlijke 
zadelrups, die zijn 
moeder in haar 
palmboompje 
vond.

Foto’s Serge 
MINTEN 

www.scherpesteen.be
De actie is geldig van 4 t.e.m. 30 november 2013.

Zolang de voorraad strekt. 

Vanaf:

* Keuze uit verschillende stijlvolle monturen, kunststofglazen met een
multicoating van 0 tot -6 D met max. cyl. +2 D en met + waarden tot.
sf. + cyl. max +4 D. Voorwaarden in de winkel.
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“Verwacht geen wondermiddel”
HASSELT - De Amerikaanse FDA zet mogelijk nog deze 
week het licht op groen voor de laatste onderzoeksfase 
van de lustopwekkende pil voor vrouwen. Goedele 
Liekens, zelf betrokken bij het onderzoek, staat achter 
de ontwikkeling. Critici hekelen de overmedicalisering 
van seks.

“De ontwikkeling van de lustpil is 
prima omdat we nu eenmaal niet 
alles met praten kunnen oplossen”, 
zegt Goedele Liekens. De seksu-
ologe wordt, áls de Federal Drug 
Administration deze week groen 
licht geeft, mee betrokken in de 
klinische onderzoeksfase 3 van de 
lustpil, doorgaans de laatste stap 
vooraleer een nieuw medicijn op 
de markt komt. In dit grootschalige 
onderzoek zullen 1.200 vrouwen 
worden getest op de werking van 
de pil. “Natuurlijk zie ik ook het ge-
vaar van overmedicalisering, maar 
daarom moeten we het kind nog 
niet met het badwater weggooien. 
Als je relatie al jaren in het slop zit 
en je partner er al evenlang niets 
van bakt, zal dit pilletje inderdaad 
niet helpen.”

❞
DIT IS POSITIEF, MET 
PRATEN KUN JE 
NU EENMAAL NIET 
ALLES OPLOSSEN

Goedele LIEKENS
seksuologe

“Van de andere kant: Lybrido en de 
Lybridos zijn échte medicijnen, die 
enkel door artsen kunnen worden 
voorgeschreven. De pillen werken in 
op bepaalde hersengebieden om zo 
de lust te stimuleren bij vrouwen die 
ernstige klachten hebben. Maar je 
hoort me niet zeggen dat we moeten 
stoppen met gesprekstherapieën. 
Integendeel, ik geloof net in het heil 
van de combinatie van de pilletjes 
met therapie. Weet je wel hoeveel 
vrouwen, bij wie het seksueel ver-
langen met de jaren is misgroeid, 
vermijdingsgedrag stellen en zelfs 
niet meer durven te knuffelen. Als 
de lustpil kan helpen die intimiteit 
terug te halen, is dit een groot 
pluspunt.”
Sandra Van den Eynde, seksuo-
loge en coördinator van de afdeling 
kwetsbare groepen bij Sensoa, vindt 
het een goede zaak dat de lustpil 
degelijk wordt onderzocht. “Maar 

seks is meer dan het aan- en uitzet-
ten van een schakelaar. Bovendien 
is de seksuele beleving van een 
vrouw veel gevoeliger dan bij een 
man. Gedachten zoals “dit vind ik 
niet fijn” of “dit wil ik niet” kunnen 
behoorlijk in de weg zitten en lust-
gevoelens afremmen. We moeten 
toch uitkijken voor overmedicalise-
ring van seks. Bij Sensoa bepleiten 
we een aanpak die meer gekaderd 
is, bijvoorbeeld in combinatie met 
een gesprek met een seksuoloog en/
of relatietherapeut.”

Verlossing
Seksuologe Kaat Bollen meent dat 
de lustpil voor het merendeel van 
de vrouwen geen effect zal hebben. 
“Slechts een minderheid kampt 
met een laag libido om lichame-
lijke redenen, zoals een storing in 
de hormonale balans. Voor hen 
zal de pil een verlossing zijn. Maar 
de meeste vrouwen hebben geen 
zin door een te druk leven, stress, 
een laag zelfbeeld. Voor hen zal de 
lustpil niet helpen. Ik betwijfel dat 
dit eenzelfde vlucht zal nemen als 
Viagra.”

❞
DE PIL ZAL NIET 
IEDEREEN KUNNEN 
HELPEN. DAT KAN 
VIAGRA OOK NIET

Marleen TEMMERMAN
gynaecologe

Gynaecoloog Marleen Temmer-
man ziet absoluut geen graten in 
de ontwikkeling van een lustpil voor 
vrouwen. “Het is goed dat er aan-
dacht gaat naar seksuele disfunc-
ties bij de vrouw. We moeten geen 
wonderpil verwachten die iedereen 
kan nemen, dat is Viagra ook niet. 
Als het bij sommige indicaties kan 
helpen, is dat prima. Ik vermoed dat 
het bij een louter psychische proble-
matiek niet veel zal uithalen, maar 
ook dat moet worden onderzocht.”

Karin VANHEUSDEN

LUSTPIL MOGELIJK IN LAATSTE TESTFASE MET 1.200 VROUWEN

HASSELT - Het lijkt erop dat de Nederlander Adriaan 
Tuiten is geslaagd in het bedenken van een lustop-
wekkende pil voor vrouwen, iets waarin velen voor 
hem zijn gefaald. Bijzonder is dat hij, samen met 
onderzoeksinstituut Emotional Brain, twee soor-
ten pillen heeft ontwikkeld: Lybrido en Lybridos. 
Lybrido, met rondom een dun laagje testosteron, 
is bedoeld voor vrouwen die niet gevoelig zijn voor 
seksuele prikkels. Lybridos, een combinatie van tes-

tosteron met onder meer de angstremmer buspirone, 
is voor vrouwen die wel seksueel gevoelig zijn, maar 
die door slechte ervaringen gemakkelijk geblokkeerd 
geraken. Deze pil zorgt voor een betere vaginale 
doorbloeding. Tuiten hoopt op een omzet van zes 
miljard euro in tien jaar. “Zelfs al probeert slechts 
een fractie de lustpil, dan nog wordt het minstens zo 
groot als Viagra”, denkt hij.  
 KVH

De lustpil voor vrouwen gaat binnenkort 
mogelijk in een laatste testfase met 1200 
proefpersonen. De meningen over het pilletje 
zijn verdeeld. 

Foto HBVL

❞
VOOR WIE GEEN 
ZIN HEEFT IN SEKS 
DOOR STRESS, 
ZAL DEZE PIL NIET 
HELPEN

 
 

Kaat BOLLEN
seksuologe

DOOR STRESS,
ZAL DEZE PIL NIET 
HELPEN

Kaat BOLLEN
seksuologe

Ontwerper hoopt op miljardenomzet


