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RATTEN

EN

ZIEKTE

VAN

WEIL

door Dr. C de Jong
(Militaire School voor Hygiëne en Preventieve Geneeskunde

ATTENTIE!
Wij vestigen er nogmaals de aandacht op. dat met ingang van I december
1958 de naam van onze (voormalige) H oofdafde ling:
.,Directie Wild- en Vogelschade en Jacht"
is gewijzigd in:

,.DIRECTIE FAUNABEHEER"
Volledigheidshalve kan hierbij worden vermeld dal het adres van de onder
genoemde Directie ressorterende afdeling Ratten - en Muizenbestrijding.
ongewijzigd blijft, dus: GeertjeS\\eg 15, Wageningen (tel. K 8370-2741 ).

Neerrijnen)

Vooral in ons land is in de meeste gevallen de schade welke door ratten wordt
veroorzaakt. van dien aard. dat we verlies lijden. verlies aan levensmiddelen en. ten gevolge van vernielingen door het knagen. verlies van ander bezit. Dil zijn. hoewel
het vaak grote bedragen betreft. ondergeschikte belangen. \\anneer ook de gezondheid
van de mens op het spe l gaat staan.
Op vele plaatsen op aarde hebben de ratten een slechte naam omdat ze. behalve dat
ze bovengenoemde schade aanrichten. ook de dragers zijn van ziekten. die de mens
kunnen aantasten. Als voorbeeld zou ik de pest wil len noemen. waarbij rattenv looien
de schakel vormen van rat naar ral t:n van rat naar mens.
Dat de rattenschade in de ruimste zin. dus ook die aan de gezondhe id . nog steeds
bestaat. vindt grotendeels zijn oorzaak daarin. dat de ratten steeds weer de mens
opzoeken, daar deze door zijn slordigheid voor de ral ideale omstandigheden schept:
overvloed van voedsel en nestgelegenheid.
H oe\\el dan in de tegenwoordige tijd de pest in onze streken niet meer voorkomt.
wil dat niet zeggen, dal de rallen hier niet lol ziekten aan!eid in g kunnen geven. Dt:nk
alken maar aan de steeds dreigende besmettingskans door de riool- of bruine rat van
voedsel met darmziekten. Doch hiernaast worden herhaaldelijk geval len geconstateerd
van de ziekte van Weil. al dan niet met dodelijke a'floop.
Enkele van deze dodelijke gevallen zijn onder mijn aandacht gekomen en. mede in
verband met de sociale afwikkeling. was het achteraf wenselijk alle details na te
zoeken betreffende besmettingskans en besmettingsweg. De moeilijkheden. welke zich
hierbij voordeden, kunnen voor de toekomst voor anderen weer van nut zijn.
Voor een goed begrip van de gang van zakt:n bij de besmetting, moet ik eerst in
het kort over de levensweg van de ziekteverwekkers het één en ander vertellen. Het
zullen evenwel slechts biologische en technische zaken zijn. de beoordeling van de
ziekteverschijnselen en de behandeling liggen geheel op het terrein van de medicus.

De verwekker

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

Tn het bloed van een aan de ziekte van Weil lijdende rat is een groot aantal ziek te verwekkers aanwezig. die de naam Lep1ospira ic1erolrae111orrlragiae dragen. Bij het
bloedreinigingsproces in de nieren komen ze via de urineleiders in de blaas en vervolgens met de urine naar buiten. Dit proces is natuurlijk veel ingewikkelder, doch
voor ons is dit voldoende voor een algemeen begrip. D e nieren raken zwaar aangetast
met ontstekingen. waarin de Lep!Ospira's zich nog sterk vermeerderen. Zo worden dus
bij de urinelozing enorme hoeveelheden van deze z iektekiemen in h et buitenwater
gespuid.
Een kwaad ding is nu, dat deze organismen, afhankelijk van de temperatuur, enige
tijd in leven kunnen blijven. Bij 4 °C. is dat slechts enkele minuten, maar bij prettige
hoge zomertemperaturen van 20- 25 °C. kan dat soms vele uren zijn.
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De L<'(l/0\(lira\ horen Lich. LO gau11 Le een kans hchbcn. in dunn_c plekke_n van de
huid. of in beschadigingen wals schrammen of schaafplekken. ot v1_a de sl1Jmvl1ezcn
van verschillende organen. Zo komen ze dan in het bloed van hun n1eu11c slachtoffer.
Als regel gebeurt dit bij een andere rat, maar juist wanneer de temperatuur van het
water ·s 70mcrs zo lekker is. is er ook een goede kans dat de mens het nieu11c slacht offer wordt.
Bij de rattenbevolking geschiedt deze onderlinge besmetting heel gcmakkc lijk. daar
,c vet'lal in hele families bij elL1ar leven en hetzelfde L11emwater hebben. het helc
Jaar door. De rallen schijnen e1cm1d van deze parasiet 11ci111g last te hebben.
Voor de mens k<1mt de bcsmettingskan, pa,. 1vannecr hij op de één of ancien: manier
ml:l besmet water (of direct met besmclle ratten-urine) in aanraking J..01111. Dit 1-.an
bv. ziJn in open z11em11ater. 111 kanalen of vijver, e.d" 11aar ook ratlcn huizen. In di.:n
regel zien 11e echter. dat de ratten als het 11arc naar clt:rgelijke plaatsen toe worden
l.!etroJ..ken door de activ1tt'1len van de mens. Door zijn nalatigheid hlij,en overal
:oeclselresten liggen en rommel. die als nestgelegenheid dienst kan doen. Hierdoor
i, de men\ zelf veranl\1t1ordelijk voor de aanwezigheid van ratten'

Hoc kan men ziekte van Weil krijgen?
Klaarblijkelijk dm \-ia het 11ater. Mt'.n ziet de rn:kte 11el optreden bij me1rn:n. die
het water ge11erk1 hebben. Ook hij vissers. die telkens vissen met de blote hand
van de haak nemen. Vreemd genoeg Lag men het ook eens bij een handelaar in
zeevis. In dit laatste geval kwamen ·s nachts de ratten in de 11erkplaats. 11aar de vis
11erd schoongemaakt. en deden zich aan (op ijs) gereedstaande vis te goed. Behalve de
deels 11cggesleepte vis lagen op de werktafel ook keutels en urine. Direct handcontact
met deze urine leverde een besmelling op.
in

De theorie. dat de slordigheid van de men~ steeds 11ecr verantwoordelijk i~ voor de
Weil-gevallen (indirect dus) \ indt zijn bevestiging in een aantal gevallen. waarvan ik
enkele wil noemen.
Bij een brand in Dordrecht kreeg een tocschou11er door een ongelukje een ~traal
bluswater in zijn gezicht. deels in zijn mond. Het water 1\aS afkomstig uit een grachtje
tussen de huizen. waarin de om11onenden van alles lieten verd1\ijnen, dus ..hèt"' oord
voor ratten' Hoewel de man in k\1estie het 11ater direct had uitgespuwd. lag hij een
dag of tien later met Weil in het ziekenhuis. Gelukkig was het een lichte infectie cn
is hij vrij spoedig hersteld.
Bij veel open zwembaden juist van het oude .. houten" type (fig. 1). dat gtlukkig
langzamerhand tot de zeldzaamheden begint te behoren. daar men het door hetere
vervangt, zag men vaak dat de schooljeugd in het middaguur ging z11emmen en eten
en de proppen papier met etensresten in de omgeving neergooide of tussen het hout11 erk
propte. Dit tot vreugde der ratten.
Wanneer men dan op een rustig ogen hl ik eens gaat kijken. blijken in 9 van de l 0
gevallen de ratten reeds bezit van hel zwembad te hebben genomen en zich te hebben
gevestigd onder de perrons en 111 de aanliggende 11alleJ..an1. Indien zo·n zwembad
een goede dóórstroming heeft. zal de grote verdunning het gevaar voor Weil sterk
doen afnemen. Bij ongeveer stilstaand water echter blijven de Leptospira's in massa
aanwezig en worden steeds aangevuld. Teneinde in dergelijke gevallen ongelukken te
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voorkomen, heeft men diver,e z11emhaden van dit type gesloten en afgcbrokt:n (Leiden.
Dordrecht).
De foto's van het voormalige Z\1embad aan de Vest 111 Dordrccht ,preJ..cn in deze
klare taal. De afbraak geschiedde naar aanleiding van een a:.tntal gevallen van Weil.
Voor het had aan het Rijn -Schie-kanaal (N1eu11 e Vaart) te Leiden gold hetLelide. Het
werd in 1926-·27 gesloopt.
H ierboven zei ik reeds cnkdc malen. dat vocdsel altijd ratten aantreJ..t. Dal hleek
mij eens heel duidelijk aan het eind van de bcLettingstijd in Lciden. In de jaren 1943
en ·44 kwam ik vaak langs de plaats, waar destijds het z11embad had gclegen, en
in de zomermaanden zag ik daar dan vaak jongelui in het J..anaal 211emmen.

•

Na de oorlog had ik met enkele Leidse hu isartsen ecn gesprek over de ziekte van
Weil. Het kwam toen naar voren. dat in de hongerjaren aan dit'. kant van de stad.
toen voornamelijk arbeidersbuurt, geen gevallen van dcLe ziekte waren geconstateerd.
Er was toen te weinig voedsel, dus niets over. en dus was er voor de ratten niets te
halen. Wèl hadden zich enige geval len van Wei l voorgedaan in het z11embad "Poelmeer"'
aan de andere Lijdc van de stad. Dit kan worden verklaard. doordat daar ook de
Duitse militairen gingen zwemmen. die 11èl -..oedsel over hadden en resten weggooiden.

Al"ISHROA"'

,o
Ratten en weduwen-uitkering
HO

In de zomer van 1948 kreeg een ambtenaar in Rijksdienst te Utrecht de ziekte van
Weil, waaraan hij na en ige weken overleed . Bij navraag bleek, dat hij na zijn werk.
kantoordienst tot 5 uur, vaak ging zwemmen in een kanaa l nabij enkele fabrieken. die
produkten verwerk.en, welke voor ratten bijzonder aantrek kei ijk zijn. De fabrieksterreinen waren verre van ratvri j. zodat geredelijk mag worden aangenomen. dat ook het
aangrenzende water niet vrij was van Leptospira\·. De besmetting heeft klaa rbli jkeli jk
plaats gehad buiten diensttijd, zodat de wedu\ve de gewone wed uwen-uitk eri ng ontv ing.
Iets anders ontpopte zich hel andere geval. waarop ik in het begin van drt artikeltje
reeds duidde. Hier moest worden uitgezocht onder welke omstandigheden de besmetting had plaats gevonden van een militair instructeur, die was overleden na laatste
diagnose: ziekte van Weil. De moeilijkheden waren groot, daar het slachtoffer zelf
geen inlichtingen meer kon geven en de andere leden van zijn ond erdeel waren
overgeplaatst.
D e gegevens. die o ns over het geval werden verstrekt. waren vrij qeperkt: hij een
oefening op een stormbaan had de militair zijn evenwicht verloren en was in een
ondiepe plas gevallen. Een dag of twaalf later werd hij ziek; aanvankelij k werd gedacht aan kou vatten of griep en toen na ongeveer tien dagen kon worden vastgesteld.
dat het een geval van de ziekte van Weil betrof - en dit vaststellen is in vele gevallen zeer moeilijk - was het helaas reeds te laat om de patiënt met de toen ter
beschikking staa nde middelen te redden. Hij over leed.
Tcrugrekenend met de incubatietijd van Weil , komen we uit op het onvrijwillig bau.
maar anderen wisten te vertellen, dat de man ook omstreeks die tijd, het was in februari.
had schaatsengereden. op het ijs was geva llen en zich daarbij had verwond. Volgens
deze laatste lezing zou de besmetting op het ijs h ebben plaats gehad door de verwonding
en 't contact m et besmette ratten-urine. en zou ze moeten worden aangemerkt als te
zijn gesch ied .. buiten dienst". Gezien echter het feit. dat de Lepto~pira bij 0 ° ('. inactief
is. wat o.a. ook door het laboratorium-onderzoek is komen vast te staan, leek het ons
vrij onaannemelijk, dat dit de juiste toedracht zou zijn geweest.
Toevallig beschikten we over enige gegevens over ziekte van Weil te Amsterdam
gedurende een periode, dat e r vrij veel personen te water raakten. Gedurende het
eerste kwartaal van 1942 was het aantal dren kelingen en ook het aantal We il gevallen
zeer laag, vergeleken met dezelfde periode in andere jaren. In januari en februari
was er ijs. De c ijfers in de grafiek blijken betrek king te hebben op maart. toen dus.
nadat de dooi eind februari was ingetreden. de kans op te water raken zich weer ruimer
voordeed.
Speciaal moeten we twee punten hierbij noemen. die o.i. van belang zijn: I. Wanneer
het ij~ in Amsterdam goed is zullen er zich duizenden op wagen. een aantal zal
vallen en schaafwonden krijgen. 2. Aangezien in het grachtengedeelte van Amsterdam
het rattengeta l vrij hoog is (althans in de oorlogstijd was). zullen deze 's winters veelal
hun urine op het ijs loze n, wanneer ze daarover lopen.
Als dit een weg was geweest, zouden we zeker althan s enkele gevallen gemeld
hebben gekregen. Dit was niet het geval.
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Terugkomend op hel geval van de ~tormbaan konden we met een aan zekerhcid
grenzende waarschijnlijkheid aannemen. dat dc besmetting niet op het ijs had plaats
gehad. maar toch moest de and ere mogelijkheid nog nader op haar houdbaarheid
worden onderzocht. Hierb ij moesten wc eerst theoretisch te werk gaan:
1. De besmetting kon slechts plaats hebben als er actiew J.r•ptn,pirn'.1 in het water
aamvezig \\are n.
2. Deze konden er a lleen komen via besmette ratten .
:1. Ratten zouden dus aanwezig moeten zijn en de besmetting hij deze dieren
aangetoond moeten worden.

Deze laatste procedure zou moeten worden uitgevoerd, omdat het vrij onbegonnen
werk 1s om ongeoefend de LeptOl'pira'r in het \\ater aan te tonen. te meer daar ze
maar kort leven in het vroege voorjaar.
Bij de verdere uitwerking werd eerst me t zekerheid de aanwezigheid van ratten
vastgesteld. overal werden sporen gevonden die op activiteiten van de rioolrat wezen.
ook voetsporen. Vervolgens weruen gedurende en ige weken met kooivallen ratten
levend gevangen en deze ratten werden dan door de deskundigen bij het Rijksinstituut
voor de_ Volksgezondhe id of bij het Koninklijk In stituut voor de Tropen op de aanwez1ghe1d van Leptmpira'.r onderzocht. Voor alle zekerheid werden de kiemen in het
laborntorium_ n og gekweekt uit het bloed en de urine. Dit onderzoek leverde vrijwel
voll~d1_g pos1t1ef re_sultaat (alles p ositief, één twijfelachtig), zodat' dus achteraf de
besl1ss_mg: .. besmettmg opgedaan in en door de dienst " o.i. het meest juiste oordeel
was bij de bepalmg van de weduwen-uitkering.
H oewel het onderzoek _hiermede. was beëindigd, bleef het rattengevaar aanwezig
~o la ng het kamp, waar dit geval zich afspeelde, niet werd gesaneerd. Het is daarom
mteressant _om te zien onder welke omstandigheden de ratten zich hier (gemakkelijk)
m stand hielden.
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De mens lokt zijn belagers
De eerste sporen vonden wc bij de
stormba:tn (fig. 3). b: leidden naar de
na:istbijgelegcn barak (fig. 4). waaronder
voldoende nestgelegenheid was. Er werden
o.a. sl:l:ipnesten gevonden. Bovendien vonden we vlak bij deze barak tussen de bepl:inling een hoeveelheid lappen. veegsel
en etensresten. voornamelijk brood. die
alle duidelijk raltenvraal vertoonden. De

Fig. -3

mens was dus weer bezig geweest om de
ratten te voeren!
Bij een ander gebouw (fig. 6) werd nog
veel meer dergelijk afval achter een fietsenloodsje aangetroffen. Men 70U dit een voederplaats kunnen noemen'
Het gebouw rechts op deze foto._ dat _t:r
op hel eerste gezicht keurig en zindelijk
uitziet. leverde ons echteï de meest merkwaardige situaties op. De afvoer van_ regenwater van het dak naar de sloot ging via
een pijp. een putje en een rioolbuis.

Fig.

~

In de sloot. voor de monding van de
buis werden in de aangeslibde klei rattensporen aangetroffen. In de zinken regenpijp waren daarentegen geen sporen in de
vorm van krabbels te vinden. Toen bleek.
dat de houten deksels van de regenputJes
om het gebouw alle of beschadigd waren
of scheef lagen. en ernaast werd dan steeds
tussen het keurig aangeharkte grind en de
onderste muurplank een opening ontdekt.
een rattengaatje.

dat dc barak boven ccn uitgraving stond
die waarschijnlijk gemaakt \\as om de zij kanten hij dc bOU\\ wat or te hogcn. In
deze gr,ppd stond \\atcr. zodat dc ratlcn
daar ·, \\ inters or1tkr dc vlocr een vcr\\armd Z\\cmbad haddcn' F.én en andcr
maakt de aan\\czighcid van rattcn hongst
vcr·k laa rbaa r.
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Ook bij dc keuken haddcn dc ratten
gcen klagen: al hi:t spoel- en \\aswatcr uit
keuken en ee-tzaa I verzamcldc zich in een
~luot (fig. 7). die \\·a~ afgedamd en \lechts
een klein overloopje had voor \\ater. In
dit stuk ~IDot b\amcn dus uit de aard der
zaak veel voedselresten terecht. De inlt:ress<.: van de zijde van de ratten bleek wel
uit de aam\eZigheid van een zeer groot
aantal holen in dc \\alkant links op de foto.
soms maar 10 of 15 cm uit elkaar' Uit dit
stuk slDol werden eens uf enkele malen per
\\ eek de gistende etensresten gebaggerd en
op hel veld rechts uitgestnrt. Ook deze
gistend, massa bleek voor de ratten aan trekkelijk te zijn en druk bezocht te v.or clen. hetgeen blei:k uit ~rorcn en vrct<:rij
(fig. 5 ).

Conclusies
Willen v.e ten slotte conclusies trekken
uit dit alles. clan zijn dat voor het meren deel dingen. die v.e steeds \veer tegenko men en waarop door vele medewerkers
van dit tijdschrift al is gewezen:
1. Overal, waar met voedsel wordt gemorst, worden ratten aangetrokken.

Fig. 6

Binnen het gebouw werd het onderzoek
nu voortgezet. In de zalen was alles netjes.
geen vuil op de gronden. De Commandant
kon tevreden zijn. Maar wij ontdekten in
de vloeren enige luikjes waardoor, naar bij
nadere inspectie bleek. alle veegsel en
spoelsel naar beneden was verdwenen.
Toen daarna met een lantaarn licht in deze
zaak werd geworpen. deden we een bouwkundig zeer merkwaardige ontdekking. nl.

2. Oude en slecht onderhouden gebouwen (bv. oude. houten zwembaden) geven
gemakkelijk toegang en nestgelegenheid.
3. Indien hierbij dan nog min of meer stilstaand water aanwezig is, zijn de omstandigheden helemaal ideaal voor ratten, maar tevens voor besmetting met ziekte van
Weil.
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