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Bij iedere gelegenheid, die ons geboden wordt, wijz~n wij er op dat het gebruik
van de ouderwetse, zware en acuut werkende vergiften voor de rattenbestrijding,
tegenwoordig nauwelijks meer verantwoord is en als regel onnodig.
In de cumarine-preparaten hebben wij vergiften, die bij juiste toepassing feilloos
werken, veel beter dan thalliumsulfaat, arsenicum e.a. Bovendien, mocht het met
cumarine vermengde lokaas per ongeluk in een verkeerde maag terecht komen, dan
bestaat hiervoor een afdoende behandeling met een specifiek tegengif, nl. vitamine
K. Dit in tegenstelling met een vergiftiging door bovenbedoelde preparaten. Hiervoor
bestaan geen specifieke behandelingen en de resultaten van een behandeling daarbij
moeten maar worden afgewacht.
Dat dit vergiftigingsgevaar niet denkbeeldig is, weet iedereen die er mede te maken
heeft. Ieder jaar komen er thallium-vergiftigingen voor.
In dit verband wil ik hier wijzen op een artikel van de hand van L. H. B. M. van
Benthem, assistent en D. J. van Zaane, kinderarts bij de Kinderafdeling van het
St. Elisabethziekenhuis te Tilburg, voorkomende in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde van 24 januari 1959 en getiteld: ,,Cerebellaire verschijnselen bij thalliumvergiftiging".
In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de symptomatologie van de
thalliumvergiftiging en de ziektegeschiedenis van een 3-tal patiëntjes, kinderen van
resp. 4, 5 en 3 jaar, waarvan de laatste tengevolge van de vergiftiging is overleden.
De schrijvers zeggen:
"De symptomen van thalliumvergiftiging zijn zeer wisselend, maar ook de individuele
gevoeligheid voor thallium verschilt aanzienlijk. De letale (dodelijke) dosis van thalliumsulfaat is voor volwassenen één gram. Soms eindigde de intoxicatie (vergiftiging) reeds
na gebruik van 8 mgr. thallium per kg lichaamsgewicht met de dood, meestal was dit
echter pas bij een dosis groter dan 10-15 mgr. per kg het geval''.
Ter toelichting zij hier gezegd dat de dodelijke dosis van een vergif steeds wordt
aangegeven in mgr. per kg gewicht. M.a.w. de hoeveelheid van een vergif, die dodelijk
is voor een individu, hangt naast de individuele gevoeligheid o.m. samen met zijn
gewicht. Een kind van bv. 20 kg kan minder verdragen dan een volwassene van 70 kg.
De symptomen van een thalliumvergiftiging wil ik hier niet geven. Deze variëren
nogal en bovendien mag men deze symptomen niet afwachten. Als ook maar het geringste vermoeden van een mogelijkheid van vergiftiging bestaat en dit geldt ook voor
de cumarine-derivaten, dient men onmiddellijk de arts c.q. dierenarts te waarschuwen.

,,Wij sluiten ons aan bij de kritiek van Holtzer (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 95, 2147). Bovendien is het niet noodzakelijk, nog steeds thalliumzouten als
rodenticiden (ratten- en muizenverdelgingsmiddelen) te gebruiken, daar men tegenwoordig beschikt over middelen uit de cumarine-reeks, die in de voor knaagdieren
dodelijke dosis voor de mens en ook voor huisdieren onschadelijk zijn".
Wij sluiten ons ook graag bij deze conclusie aan. Het gebruik van sterkere vergiften
dan die uit de cumarine-reeks is onverantwoordelijk en onnodig.
Wat het gevaar van deze laatstgenoemde middelen betreft, dit is praktisch inderdaad
zeer gering, mits alle adviezen die wij voor het gebruik daarvan hebben gegeven, worden
opgevolgd.
Tenslotte is ook cumarine een vergif en daar mag dus niet mee worden omgegaan
alsof het een lekkernij is.
MEN ZIJ GEWAARSCHUWD!

REUZEN EN

Om een inzicht te verkrijgen hoe de rattenbestrijding in de verschillende gemeenten
is georganiseerd, zond de provinciale commissie voor de rattenbestrijding in Gelderland
een enquête-formulier aan alle gemeenten in dat gewest.
Daar het antwoord op deze enquête van de Centrale Vervoersdienst van Nijmegen
van meer algemeen belang is, laten wij hieronder een gedeelte van de antwoorden volgen.

Vraag:
Hoe is d e verzameling en afvoer van de overige afvalstoffen in bovengenoemde instellingen geregeld? Wordt hierbij hinder ondervonden door het aantrekken van rallen?
Antwoord:
In vrijwel alle grote instellingen is de interne vuilverzameling en afvoer goed geregeld.
Een ziekenhuis verzorgt de interne verzameling in plastic zakken en speciale vrijwel
geruisloze verzamelkisten. Deze kisten worden in, op het terrein opgestelde, grote
vuilnisvaten van 400 liter inhoud geledigd en stofvrij door de Reinigingsdienst afgevoerd
(afb. 1 en 2). Dit is een ideale toestand te noemen. De overige instellingen verzamelen
het afval in het normale kleine 33-liter vuilnisvat of in andere vaten van afwijkend
type. De 33-Jiter emmers worden zonder meer ter lediging aan de ophaaldienst aangeboden en op de bekende wijze afgevoerd. De verzameling en de afvoer van de
huishoudelijke afval geeft bij deze inrichtingen dan ook geen probleem. Het is ons niet
bekend, dat hierdoor een rattenplaag is ontstaan.
afb. 1

l
Als slot zeggen de auteurs:
"Tenslotte is een protest op zijn plaats tegen het onoordeelkundige en onvoorzichtige
gebruik en meer in het bijzonder tegen het gemakkelijk en zonder duidelijke waarschuwing verkrijgbaar stellen van thalliumzouten in de vorm van ratten- en muizengif.
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Antwoord:
Zonder enig voorbehoud kunnen ratten op deze stortplaatsen niet worden geweerd.
Een voortdurende controle en bestrijding is noodzakelijk. Wij achten het reeds een
grote vooruitgang, dat de omliggende gemeenten tot het systeem van de gesloten vuilnisvaten - voor de berging van de afvalstoffen in en rond de woningen - zijn overgegaan. De volgende stap in de goede richting zal ongetwijfeld zijn de ingezamelde
afvallen centraal te doen verwerken of vernietigen.

afb. 2

Vraag:

Hoe geschiedt in deze gemeente het verzamelen en het opslaan van het industrieof bedrijfsvuil? Wordt hierbij hinder van ratten ondervonden?
Antwoord:
Bij 55 industrie- en kleinere bedrijven worden de afvalstoffen I of 2 maal per week
of naar behoefte ook wel dagelijks opgehaald. De verzameling geschiedt nog in de
meeste gevallen in een stortput of iets dergelijks op de onderscheidene bij het bedrijf
behorende terreinen. 1 ½ jaar geleden is de Reinigingsdienst e r toe overgegaan als
opslagruimte grote emmers in te voeren met een inhoud van 400 liter. Van de bovengenoemde 55 bedrijven gebruiken thans 15 stuks grote emmers.
Bij 20 andere industrieën wordt de inzameling en het vervoer door eigen personeel
en vervoermiddelen verzorgd.
De open verzamelruimte bij de bedrijven is zonder meer sterk af te raden. Het gebruik
van de grote 400-liter emmers wordt dan ook intensief gepropageerd. De roltrommelvuilniswagens zijn voor het verdere transport van een speciaal vervaardigde laadinrichting
voorzien, waarbij het ledigen der emmers vrijwel stofvrij geschiedt en het personeel in
het geheel niet met het vuil in aanraking komt.
Vooral fabrieken aan of in de onmiddellijke omgeving van de Waal gelegen, dienen
dubbel voorzichtig te zijn. De praktijk heeft bewezen, dat juist in de nabijheid der
rivieren en kanalen bepaalde objecten vrijwel onmogelijk ratproof te maken zijn. Als
voorbeeld diene een continu-bedrijf met vele grote en kleine ingangen (poorten en
deuren), welke dag en nacht geopend blijven. Ratten, afkomstig van de watergangen,
zijn uit deze gebouwen niet te weren. Het is daarom van het grootste belang, dat het
personeel en de leiding zich van deze omstandigheid bewust zijn en geen etensresten e.d.
laten slingeren en dat de interne verzameling en het transport geschiedt in behoorlijk
gesloten vaten of plastic zakken, naar grootte en uitvoering aangepast aan de aard
van de inrichting of het bedrijf.

Vraag:
Welke plaatsen in de gemeente gevm door de slechte loestand van de riolering
speciale moeilijkheden met betrekking tot de ratwering?
Antwoord:
Bepaalde plaatsen zijn niet aan te geven. Door de gehele gemeente kunnen klachten
binnenkomen omtrent rattenplaag tengevolge van minder goed afgewerkte of defecte
huisrioleringen. Deze klachten betreffen zowel oude woningen als nieuwbouw. Veelal
is het voorkomen van ratten in woningen een gevolg van één of ander euvel aan het
huisriool , daar ratten uit de gemeentelijke riolering moeilijk zijn te weren. Vanaf de
oevers van de Waal kunnen deze via de grote riolering in de woningen dringen.
Vraag:
Worden in het algemeen de door deze dien.\'/ aan huiseigenaren geadviseerde reparaties
inzake de rattenbestrijding uitgevoerd? Gaarne met opgave van het aantal gevallen
waar reparaties en verbeleringen werden geadviseerd. In hoeveel gevallen heeft men
hieraan gevolg gegeven?
Antwoord:
Geadviseerde reparaties werden vrijwel zonder moeite in bijna alle gevallen uitgevoerd.
In 1958 bedroeg het aantal uitgevoerde reparaties aan riool-huisaansluitingen, lucht roosters, korven in regenafvoeren, lekkages in controleputten: 35.
Slechts in één geval werd geweigerd medewerking te verlenen.
Vraag:
Vindt voor de werkzaamheden, verbonden aan de rattenbestrijding, betaling aan de
gemeente plaats?
a. door particulieren?
b. door grote instellingen en fabrieken?
Antwoord:
a. Van particulieren wordt geen betaling verlangd.
b. Grote instellingen en fabrieken betalen de werkelijke kosten.

Vraag:

Het huisvuil wordt door de Reinigingsdienst niet alléén in Nijmegen doch ook in
de gemeenten Ubbergen, Groesbeek, Druten, Wychen en Ewijk opgehaald. Zowel het
huisvuil, afkomstig uit de gemeente Nijmegen als uit de overige gemeenten wordt op
verschil/ende stortplaatsen gedeponeerd. Geven deze stort plaatsen aanleiding tot bijzondere maatregelen t.a.v. de rattenbestrijding?
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