Waarschuwing voor waterrecreanten

Pas op voor de Japanse oester

Op een aantal zwemlocaties in Zeeland zijn er
Japanse oesters die waterrecreanten behoorlijk wat
narigheid kunnen bezorgen. De vlijmscherpe Japanse
oester vind je op veel plekken op de waterbodem in
Zeeland. Als je met je blote voeten de scherpe schelp
raakt, kun je een diepe snijwond oplopen.

Waar zit de Japanse oester?

De Japanse oester komt zowel op een harde als
op een zachte bodem voor. In Zeeland wordt de
Japanse oester vooral gevonden in het Veerse Meer,
de Oosterschelde en het Grevelingenmeer, maar
ook aan de Noordzeekust en in de Westerschelde
vind je ze steeds vaker. Ze kunnen ook onder een
laag zand zitten. Volwassen exemplaren van de
Japanse oester kunnen in het algemeen 8 tot
40 cm groot zijn. Op veel zwemwaterlocaties
waar de Japanse oesters voorkomen staat een
waarschuwing vermeld op de informatieborden.
Oesters, draag badschoenen
Sharp oyster shells.
Wear appropriate footwear
Austern, Wasserschuhe tragen

Wat kun je zelf doen?

Probeer de scherpe schelpen van de Japanse oester
te vermijden door goede waterschoenen te dragen.
Spring en duik niet van aanlegsteigers of van dewal
in het water. Als je toch gewond raakt, ga dan
naar een EHBO-post of bezoek een huisarts of de
huisartsenpost als de wond vies is of niet dicht wil
gaan.

Honden

Ook honden kunnen nare wonden oplopen bij het
zwemmen of lopen door de scherpe randen van de
Japanse oesters. Het is raadzaam om uw hond niet
te laten zwemmen of in het water te laten gaan op
zwemlocaties waar Japanse oesters voorkomen.

Meer weten?
www.zeeland.nl

www.zwemwater.nl
www.ggdzeeland.nl

Wat voor klachten kan je krijgen?

De schelp van de Japanse oester heeft scherpe
randen die diepe vleeswonden kunnen veroorzaken
en die je moeilijk zelf kunt schoonmaken en
verbinden.
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Waarschuwing voor waterrecreanten

Pas op voor de Japanse kruiskwal

Op een klein aantal zwemlocaties in Zeeland zijn
er Japanse kruiskwallen. Kruiskwalletjes zijn maar
twee centimeter groot. Maar als ze je steken met
hun tentakels ontstaat jeuk, een prikkend gevoel en
een rode huid.

Wat kun je zelf doen om een steek van de
kruiskwal te vermijden?
• Raadpleeg de informatieborden bij een
zwemlocatie.
WAARSCHUWING

i.v.m. Japanse Kruiskwal

VERMIJD CONTACT

Waar zit de Japanse kruiskwal?

De kruiskwalletjes vind je tussen wieren of andere
waterplanten in brak of zout water met weinig
stroming. Momenteel wordt de kruiskwal in het
Veerse Meer in grotere aantallen gezien.

Wat voor klachten kun je krijgen?

Na een steek van de kruiskwal met zijn tentakels
(netelen) kan jeuk, een prikkend gevoel en een rode
huid ontstaan. Heb je last van overgevoeligheid?
Dan kun je zelfs een allergische reactie krijgen.

AVOID CONTACT

• Blijf uit de buurt van waterplanten en wieren.
• Op www.zwemwater.nl vind je tijdens het
zwemseizoen een overzicht van de officiële
zwemlocaties waar gewaarschuwd wordt voor
kruiskwallen in Zeeland.

Meer weten?
www.ggdzeeland.nl/onderwerp/japanse kruiskwal/

Wat moet je doen bij een kwallensteek?

• Niet wrijven of krabben. Spoel na met zeewater,
om eventueel achter gebleven neteldeeltjes zoveel
mogelijk weg te spoelen.
• Indien de klachten aanhouden, kun je een kompres
van handwarm kraanwater ongeveer 20 minuten
op de geïrriteerde huid leggen om de klachten te
verlichten, of een warme douche nemen.
• Gebruik zo nodig een jeukstillende crème
zoals After Bite, Prikweg of Azaron. Let wel op
eventuele overgevoeligheid voor deze middelen.
• Houden de klachten aan, of verergeren ze,
neem dan contact op met een huisarts of een
huisartsenpost.
• Bij een acute, ernstige allergische reactie bel je 112.

WARNING

regarding Clinging jellyfish

www.zeeland.nl

www.zwemwater.nl
www.ggdzeeland.nl
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