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Elk rechtstreeks contact met
de plant dient vermeden
te worden!

BEREKLAUW

Preventie

Reuzebereklauw is een plant die in onze streken ingevoerd is vanuit de toenmalige USSR. De zaden van
de plant verspreiden zich via de wind waardoor we
deze tegenwoordig aantreffen op verwilderde plaatsen zoals langs autosnelwegen maar ook spoorlijnen.
De plant kan gemakkelijk tot 4 meter hoog worden,
en bevat grote, behaarde bladeren en grote, witte
bloemen in rosetvorm.
De bloeitijd situeert zich tussen mei en augustus.

Elk rechtstreeks contact met de plant dient vermeden te worden!
Indien contact niet kan uitgesloten worden, dienen onderstaande
adviezen in acht te worden genomen:
• Draag beschermende kledij dat armen, benen en hals bedekt.
• De kledij dient uit synthetisch materiaal te bestaan aangezien
het sap en de haren gemakkelijk door katoen en linnen dringen.
• Gebruik handschoenen met lange mouwen, en vermijd
absoluut contact tussen de besmeurde handschoenen en
de blote huid.
• Gebruik ook steeds een veiligheidsbril.
• Gebruik een gelaatsscherm of mondmasker.

RISICO
Reuzebereklauw geeft een helder, waterachtig sap af. Dit sap is
op zich niet zo irriterend, maar onder invloed van zonlicht kan dit
brandwonden veroorzaken. De letsels treden pas uren tot een dag
na het contact op.

Symptomen
De huid begint rood te verkleuren, voelt branderig aan vocht
hoopt zich op en er ontstaan brandwonden. Bij zeer intensief
contact kunnen deze evolueren tot derdegraads brandwonden.
Tijdens de genezing kleurt de huid donker. De aangetaste zone
kan gedurende jaren ook gevoelig blijven bij blootstelling aan
ultraviolet licht. Er zijn gevallen beschreven waarbij sap in het oog
terechtgekomen is, en die tot blindheid hebben geleid.

Behandeling
In geval van contact dienen onderstaande richtijnen opgevolgd
te worden:
• De blootgestelde huid moet gespoeld en gewassen worden
met water en zeep.
• Deze mag niet blootgesteld worden aan zonlicht.
• Bij sterke of blijvende irritatie gelieve uw behandelende arts
te raadplegen.
Bijkomend adviseren we om de arbeidsongevallenverzekeraar in te
lichten.

