ming van schade door ratte n en murzen aan eigendommen of ge;:ondhe rd ongedaan
gemaakt word en of geheel of gedeeltelijk va n haa r werk ing kunnen \lorden beroofd.
TOl•:UCIITI.\'C:
TJ,•zc hc1>alin~ i\' ,wdif,! 0111 l rgen. lt' J,!tWH dat derden op m1toda(ltl,ar,· u: i1 :t· i11 de l1ntriicl111g inJ.tri u ,,i.
11

Artikel 4.

1. M et h et opsporen va n overtredingen va n deze verordening z ijn beha lve de bij of
krachtens a rtikel 141 van het W etboek van Srrafvordering aange\.\eZen per~onen
belast de door burgemeester en wethouders aangewe;:en personen.
2. D e in het vorige lid bedoelde personen zijn , zo dikwijls de zorg voor de na komi ng
van de bepa lrngen dezer vero rdening dit vereist. bevoegd tussen zon~opgang en
zonsonderga_ng gebouwen en erven. ook tegen de wil van de bewoner. eigenaar of
gebruiker b r_nnen te tïeden. voor zoveel het woningen betre ft met in ac htnem ing
van de bcparrngen van de wet van 31 a ugustus 1853. Stbl. 83.

Artikel 5.
De bestuurder. hel bestuurslid of de commissaris van een rechtspersoon is verplicht
er voor _te zorgen dat de rechtspersoon onder zijn bestuur de bepalingen van deze
verordenrng en van krachtens deze verordening gestelde regels of gegeven aam\ ijzingen
naleeft.

Artikel 6.
H et handelen. waaronder is te verstaa n zowe l doen als nalaten. in strijd met de
bepalingen van deze verordening wordt gestra ft met heçhte nis van ten hoogste t\.\ee
maanden of geldboete va n ten hoogste driehonderd gulden.

Gaarne willen wij hier de Vere11igi11g van
Nederlandse Ce111ee111e11, in het bij::.mrder
Mr H .A. A. Degen, danken voor alle 111oeite e11 ::.org be.\'leed aan het tot stand ko111e11
van bovenstaand ontwerp ge111ee111elijke verorde11i11g - Red. ,.R at en M11i1·".

CUMARINEVERQIFTIQINQ

BIJ VARKENS

Van de' hel'r J. J . MelesH'II , dierenarts tl' Naalch,·ij/.. 111oc/11,·11 ll"ij het
011derxtaa11dl' rapport 011tvr111g<'11 van <',' 11 dri<·taf V<'rgiftigi11g1,~c·valfr11
hij varke11.r IC'11gevolge van n1111ari1ll' -dcrivatc·11 al, gcvnfJ.: w111 hc•t
/eit dat d l'::.,• prcp1ll'ate11 11·,·1,/C'11 toc•gc'(la.,·t hij clc r1II/C'11hntrijdi11g
1. In december 1952 werd ik geroepen bij een zeug met 12 biggen. De veehouJe,·

vertelde mij dat er ste rfte voork\1am bij deze biggen . Bij mijn o nderZlle k bleek
dat reeds 4 biggen dood waren en dat a lle h iggcn op één na (het kleinste biggetje)
ziek waren. Voornamel ijk vielen de kreupelheden np. Bij \eclie va n de ge~tnrvcn
diere n bleek nu. dat overal grote bloedi ngen te zien waren. vnl. ech ter rondo!ll ck
ge1Hichten. Dit verklaarde dus de krcupelheden. W at ook npvicl. 7 0 111;1 hij de gestorven a ls hij de nog leven de dieren. was da l vele gewric hten verdrl,,t \\aren en een
blc1uwachtige tint hadden. hetgeen k\.\am doordat het uitgdrcden bloed doo r <k
h uid heenschemerde.
WAARSCH U WING

/. G chrn i/.. air rl'gcl voor de ra11,·11he.1trijdi11g GEEN 1truoipoedl'n. ::,l'/..er 11il't hij amrw,•;ighC'id van vark,•11\'.
7
W ordt in de 0111gevi11g va11 dl' varJ..c·n ,·.\'ta f e,·11 cc111rari11 e11w11gpol'der gebruikt. CONT l?O LEE f? clan 111i11st,•11s ,·1·11.1·
pl'r dag dl' stal op dode of ;iekl' rallen ,•11 verw:jd C'r dezl'.
3. Zorf.? dat varJ..c·111· ,.,, higge11 N I ET k111111,·11 11ithf"C'kl'11 e11
:,>doende he, Vl'r!Jiftigd,• lokaa1· hereikl'll.
.J. WAAR SCH UW hij c•c·11 l'V<'ll//({'l'f vonrko111end Vl'rJ.:ifti J.:i11g\'gl'val met cunlllrine diffCt huil'-, vee- of diC're11art1
,·n dC'cf hl'111 llll'e dat l'C'll m11icoag11/ant i,· gebruikt. want:
5 . V ITAM I NE K is e,·11 prohaat 111iddel tegen de;:.I' a111icoag11/a1111•11, maar het mag affel'n gehruikt worden op
advies van de dierenarts.
Neemt U deze punten in acht. da11 i1· hl't ril'ico hij wepa.l'l'ing
van mengpoeder.1· praktüch te verwaarlozen.
Voornoemde versch ijnsele n wezen op een vergi fti ging t.g.v. anticoagubntia.
Toen ik de veeh ouder vroeg of hij rattenvergif geb ruikte. a ntwoordde hij dan ook,
dat d it inde rdaad h et geval was. Bij nader on derzoek bleek nu. dat de veeho uder
een strooipocdc.r op basis van ant icoagulantia had gebruikt. Hij had het gif voor
het varkensho k uitgestrooid in de verwachting, d at de ra tte n er doorheen zoude:,
lopen. D aar de veehouder z ic h niet had gerea liseerd dat dit p'oeder ook giftig is
voor a ndere gewerve lde dieren da n a lleen ratte n e n m uizen, had h ij het varkenshok
niet dichtgemaak t. In het varkenshok zat nl. een opening, waardoor a lleen d e
biggen naar buite n konden. Va ndaa r dat de zeug niets mankeerde. Da t het kleinste
biggetje gezond bleef kwam, doordat dit diertje nog te klei n was om zelf te eten .
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Een geneeswijze is hier niet meer toegepast, aangezien de biggen reeds te ernstig
ziek waren. Alle biggen zijn dan ook gestorven, op het reeds eerder vermelde
kleine diertje na.
2. In februari 1953 werd ik door een veehouder opgebeld. Hi j vertelde mij dat tien
varkens van ong. 70 kilo uit het hok waren gebroken en dat deze dieren een bus
strooipoeder op basis van cumarine-derivaat te pakken hadden gekregen. die nu half
leeg was.
Veehouder vroeg mij of er een tegengif bekend was.
De navolgende behandeling werd toen door mij ingesteld: nog dezelfde dag werden
de dieren door mij ingespoten met vitamine K. H et resultaat van de behandeling
was. dat geen van de dieren enig ziekteverschijnsel heeft vertoond.
3. In februari 1958 werd ik geroepen bij een koppel biggen waarin sterfte voorkwam.
reeds enige dieren waren dood. Bij sectie bleek. dat overal bloedingen aanwezig
waren. De veehouder vertelde mij. dat hij zojuist zijn koren had laten dorsen op een
plaats waar voor de rattenbestrijding een strooipoeder op basis van cumarine-derivaat
gestrooid was. Het opveegsel had hij bij de biggen in hel hok gegooid. Van de nog
levende biggen waren de meeste in ernstige of minder ernstige mare ziek. Alle nog
levende biggen zijn toen door mij met vitamine K behandeld. Het resultaat was.
dat alle dieren beter werden. Een big met een enorme bloeding rondom een ge\, richt
is kreupel gebleven. ook nadat de dikte rondom het gewricht verdwenen "as.

Conclusie:
Bij ratten- en muizenverdelging met cumarine-derivaten kan door onachtLaamheid
schade ontstaan. In mijn praktijk zijn echter pas drie keer met zekerheid en dan nog
alleen bij varkens, vergiftigingen voorgekomen met het cumarin bevattend strooipoeder.

Naschrift van de redactie
Naar aanleiding van het bovenstaande zouden wij er nog eens op wilkn wijzen, dat
het gebruik van strooipoeder bij de rattenbestrijding van onze zijde. een enkel bijzonder
geval daargelaten. nooit wordt geadviseerd omdat de risico·s bij het gebruik hiervan
groter zijn dan bij het gebruik van lokaas gemengd met cumarine-poeder. Immers, de
toepassing van strooipoeders houdt in dat men vrij grote hoeveelheden poeder moet
gebruiken met een gehalte van 0.5- 11/ cumarine-derivaat. Lokaas op de juiste wijze
gemengd met cumarine-poeder bevat slechts 0.0251/c cumarine-derivaat.
Dat wil niet zeggen. dat dit lokaas daarom ongevaarlijk zou zijn voor andere dieren
dan ratten, maar wel dat het risico veel geringer is dan bij het gebruik van het relatief
sterk geconcentreerde poeder. Uitgebroken beesten krijgen van het poeder veel spoediger een dodelijke dosis binnen. Bovendien lopen de ratten het poeder altijd uit, waar door het gemakkelijk in de voedertroggen terechtkomt. met de gevolgen daarvan.
Voor gemeentelijke rattenbestrijders moge geval no. 2 een aansporing zijn om nooit
het onvermengde poeder op de boerderij achter te laten. Is het nodig, dan alleen het
gemengde lokaas achterlaten en wel in een zak of bus waarop het woord "Rattenvergif.
staat aangegeven, tezamen met een exemplaar van onze "Instructies voor het gebruik
van cumarine-derivaten". Deze instructies zijn bij de Afdeling Ratten- en Muizenbestrijding van de Directie Faunabeheer, Geertjesweg 15 te Wageningen op aanvrage
gratis verkrijgbaar.
0
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Uit de duizenden geval len, die wij tot op heden hebben behande ld · •
1 , bi k.
· ·
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. 1s we ge e en
d at h et risico JJ et gebruik van lokaas vergiftigd met cumarine-de · . t b. · d
··d ·
•·
rivaa IJ e rattenbest:11 mg vriiwel te verwaarlozen is._ mits de instructies precies worden opgevo lgd.
Ten ~lotte wil 1k er nog eens op w1izen dat het. indien de handen in aanraking geweest z1Jn met het cu~arme-pocder. noodzakelijk is. ter voorkoming van ongelukken.
deze zo spoedig mogel1Jk goed te wassen.
Uit het rapport van de heer Melessen blijkt ook dat vitamine K een afdoend tegengif
is. mits de dierenarts tijdig wordt gewaarschuwd.

STERFBED IN PUT
De gemeentel ijke rattenbestrijder van de Dienst Publieke Werken van de gemeenk
Vaals. zond ons het volgende bericht.
Door de metcropnemer-geldophaler van het gemeentelijk waterbedrijf \\erd erop
geattendeerd. dat het 1solat1epapier van de \\atcrmeter van de ULO-school beschadigd
was.
Bij een door mij ingesteld onderzoek bleek. dat de beschadiging veroorzaakt was
door knaagdieren. waarna onmiddellijk werd overgegaan tot hel leggen van vergif.
bestaande uit cumarine-haver.
De betreffende wate_rmcter is aangebracht in een put gelegen in de fietsenberg ing
van de sc~ool. De put 1s lang en breed I meter. hoog ongeveer J ~~ meter en afgesloten
met een_ IJzeren deksel. Voor het aftappen van de watermeter is de put aangesloten
op de riolering. Via deze rioolaansluiting zijn de ratten in de put gekomcn.
Enige dagen na het uitleggen van het vergif is
door mij geconstateerd dat een deel ervan was
verdwenen. een ander deel lag op de vloer van de
put, terwijl een restant op de schotel lag, die voor
het uitleggen was gebruikt.
fn een hoek van de put lag bijna al het isolatiemateriaal. bestaande uit papier, stukgebeten en
daarop lag een dode rat. Het stukgevreten papier
was rondom het dier in de vorm van een nest gerangschikt. Uit de rustige, slapende houding moest
worden opgemaakt dat het dier pijnloos was gestorven. Van enige kramphouding, zoals bv. in
de poten. was niets Ie merken.
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