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Spelregels voor BIJenvrienden 

Imkerij De BIJdrage heeft de volgende informatie opgesteld zodat u als 
BIJenvriend, de bijen zelf en ook de imkerij kunnen genieten van een 
langdurige samenwerking. Leest u deze aub goed door om verwarring en 
verrassing te voorkomen. Natuurlijk kunt u ons altijd bellen voor vragen. 

Bijen zijn over het algemeen vredige insecten; ze zijn veel te druk bezig met 
hun werkzaamheden om zich te storen aan mensen of dieren. Ze zullen zich 
echter wel verdedigen als dat nodig is. Het is daarom verstandig op een paar 
meter afstand te blijven van de kast, en zeker niet in de aanvliegroute te gaan 
staan.  

Bijen kunnen reageren op de geur van parfum en sterk geurende zeep en haar- 
verzorgingsproducten. Gebruikt u deze produkten, houdt dan wat extra 
afstand van de kast. Dit is ook de reden dat een imker meestal pas na het werk 
doucht  . 

De bijen en -kast(en) zijn en blijven eigendom van Imkerij De Bijdrage 

Het welzijn van de bijen is de verantwoordelijkheid van de imker. Omdat deze 
echter niet dagelijks aanwezig is wordt u vriendelijk verzocht een oogje in het 
zeil te houden en de imker op de hoogte te stellen van (mogelijke) problemen. 

Het is niet toegestaan om de kast te openen of te verplaatsen. Bel hiervoor 
met de imkerij. Wilt u eens een kijkje nemen in de kast ? De imker laat u graag 
de interessante bijenwereld zien. Laat dit even van tevoren weten dan brengen 
we een extra imkerpak/jas mee. Zorg dat u een paar gele ‘afwas’handschoenen 
heeft, draag een lange broek, gesloten schoenen en douche die ochtend 
niet/gebruik geen parfum (zie boven) 



 

Wilt u groot tuinonderhoud doen of in de buurt van de kast tuinieren ? Sluit 
dan de avond tevoren de vliegopening. Zodra u klaar bent (liefst vóór de 
middag) graag de opening weer openen om oververhitting te voorkomen. 

Het doel van De BIJdrage is om zoveel mogelijk biologisch te werken, en we 
verzoeken u daarom geen gif te gebruiken in de buurt van de kast; ook voor 
het bestrijden van de Buxus mot zijn betere oplossingen. Maar natuurlijk blijft 
het uw eigen tuin. Wilt u toch gif gebruiken, doe dit dan liefst in de vroege 
avond als de bijen thuis zijn. Sluit de vliegopening voordat u met het gif begint 
en open deze pas weer de volgende ochtend. 

Het bijen seizoen loopt van maart tot september. De imker zal in die tijd 
regelmatig langs komen voor werkzaamheden, soms wel 2-3 keer per maand. 
Meestal duren deze werkzaamheden 20-30 minuten. Maar ook in de winter is 
toegang tot de kast nodig, onder andere voor het voorkomen van een varroa 
infectie.   

Heeft u ondanks deze informatie vragen of zorgen, belt dan gerust. 

Als bijlage en voor de compleetheid voegen wij het Protocol Bijensteek toe. Bij 
het opvolgen van het bovenstaande is een steek erg onwaarschijnlijk, echter is 
het onze plicht als verantwoordelijke imkers om u deze informatie aan te 
bieden, voor bet geval dat. 

Met BIJzondere groet, 

 

Imkerij De BIJdrage 
Michelle Smeets 
Imker 



Protocol Bijensteek 
 

Hoe imker en bezoeker moeten handelen bij een bijensteek 
en ongewone reacties (1-3% van de gestoken personen) 

 

1. Verwijder de angel zo snel mogelijk. (krabben, schuiven)  

 
2. Vertel altijd dat je gestoken bent; blijf rustig 

 
3. Blijf in het zicht van de anderen; de anderen moeten 

degene die gestoken is blijven observeren 
 

4. Ken de verschijnselen van de reacties (z.o.z.); neem de 
klachten serieus 

 
5. Bij klachten I-II naar de huisarts, waarbij de betrokkene 

niet zelf mag rijden. Eventueel anti-histaminicum 
tabletten gebruiken (bv. Cetirizine) 

 
6. Bij klachten III-IV spoedeisende hulp (112) bellen; Als 

levensgevaar dreigt altijd injectie via EpiPen geven en dit 
melden bij het inroepen van spoedeisende hulp en aan 
medische hulpverlener  

 
7. Doe aan voorzorg door te beschikken over mobiele 

telefoon, adres bijenstal, aanwezigheid ter plaatse van 
anti-histamine tabletten om lokale zwellingen te 
voorkomen.  

8. 112 bellen: 
 
 
Je krijgt de meldkamer van de politie aan  
de lijn 
 

 
Noem verblijfplaats en vraag ambulancedienst 

 
Wacht tot je wordt doorverbonden met de 
ambulancedienst 

 
Noem je naam, vertel van een allergische reactie 
op bijensteek, meld de aanwezigheid van een  
EpiPen met de vraag of deze gebruikt kan worden, 
vertel wat al gedaan is, meld de plaats en hoe die  
te bereiken, ingang waar men wordt opgewacht. 
 



Reacties op een bijensteek 
 

 
  

Indeling op ernst van de reactie (graden van Muller),  
met de bijbehorende verschijnselen en behandeling. 
I-IV treden binnen korte tijd op: 1 minuut -1 uur. 

 

 
0 

 
Zwelling op plaats van de  
steek (large local).  
Kan zelfs na een dag nog  
optreden 

 
 lokale jeuk 
 lokale roodheid en/of 
 lokale zwellingen 
 
 

 
 Antihistamine 

 
 
 

I Huidverschijnselen 
over het hele lichaam:  

 galbulten,  
   netelroos  
 jeuk 
 
 
 

 Antihistamine 
 Naar de huisarts 
 Prednison 
 

II Algehele 
roodheid, 
zwellingen en  
maag-darm  
verschijnselen 

 zwellingen op andere 
plaatsen  

 darmklachten: buikpijn, 
misselijkheid, braken, 
diarree 

 

 Antihistamine 
 Naar de huisarts 
 Prednison 
 

III Ademhalings-verschijnselen  benauwdheid: piepende 
ademhaling, hees, 
dichtgeknepen keel, 

kortademig 
 sufheid, flauwvallen 
 

 112 bellen 
 Bij levensgevaar 

EpiPen gebruiken 

 

IV Vasculaire aandoeningen, 
anafylactische shock 

 hartkloppingen 
 pijn op de borst 
 bloeddrukdaling 
 urine verlies 
 blauwe handen/voeten 
 bewusteloosheid 

 112 bellen 
 Bij levensgevaar 

EpiPen gebruiken 
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