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BIJ DE VOORPLAAT
Welk een tegenstelling zien we op de voorplaat. Ja, een merkwaardige
tegenstelling, al valt dit wellicht nog niet direct op.
Een reddingsboei bij een natuurbad. Een hulpmiddel, bereikbaar voor
iedere bezoeker om een drenkeling te redden.
Daaronder een papiermand, ook bereikbaar voor iedere bezoeker om
het papier, waarin zijn meegebrachte eetwaren zijn verpakt, in te deponeren.
Maar daar blijft het niet bij. Ook voedselresten verdwijnen daarin of er
naast.
De ratten vinden nu alles wat van hun gading kan zijn, en behoeven
hun kostje niet meer op te zoeken. Zij vestigen zich gaarne in zo'n ideale
omgeving en vermijden, als goede zwemmers, het water niet. En daarmede
is de teerling geworpen. Besmetting van het water door de ziekte van Weil!
Zieke mensen, misschien doden !
W elk een tegenstelling. Een boei om mensenlevens te redden , een papierkorf waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht !
Gebruik daarom uitsluitend papierbakken, zoals hieronder afgebeeld; een
meter boven de grond, bevestigd aan een, liefst ijzeren , paal. Hier kan
geen rat bij.
Zó vindt hij niets van zijn gading, mits U alles in zo'n bak werpt e,n

niet er naast.

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

RATTEN EN ZWEMBADEN
Als dit nummer van " Rat en Muis" verschenen is, is het ook weer de tijd, dat er
voorbereidingen worden getroffen om de openluchtzwembaden gereed te maken.
Het is dan ook de tijd, om zich te beraden op voorzieningen om te voorkomen, dat
straks met de bezoekers ook ratten verschijnen. De gevaren van de aanwezigheid van
de bruine rat in zwembaden worden nog steeds te veel onderschat.
Het zwemwater kan worden besmet met de kiemen van de ziekte van Weil. De rat
kan de ziektekiemen in zijn nieren herbergen, zonder zelf ziek te worden. Zij komen
met de urine buiten het lichaam. Zwemmers krijgen de ziektekiemen binnen, soms
via nauwelijks zichtbare huidwondjes.
Overal waar met deze ziekte besmette ratten komen, kan de omgeving besmet worden.
Dus niet alleen zwemwater, maar ook plassen. Wij kennen gevallen, waarbij metselaars
in een vochtige kruipkelder onder een flatgebouw, waar ook ratten voorkwamen, besmet
raakten met de ziekte van Weil en overleden. Maar dit was ook zo bij een drietal
gemeenteambtenaren die visten in een plas, die men bezig was te dempen met stadsvuil
en waar dus ook ratten aanwezig waren. Deze mensen visten dus slechts. Al leen al
doordat zij de vis van de haak haalden. werden zij vermoedelijk via kleine wondjes
aan hun handen , besmet en stierven.
Nog steeds waart de ziekte van We il in ons land rond en nog steeds maakt ze volkomen
onnodig slachtoffers. In de laatste ons ter beschikking staande tabel .,besmettelijke
ziekten in Nederland" uitgegeven door de Medische Inspectie van het Staatstoezicht
op de Volksgezondheid nl. van de 48e week (29 november-5 december 1959), bleek
het totaal aantal gevallen van de ziekte van Weil tot 5 december vorig jaar 67 te zijn.
Is een zwembad eenmaal besmet geraakt dan duurt het geruime tijd voor dit weer
kan worden gebruikt. Als het daarna tenminste nog ooit weer kan worden gebruikt.
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