Voorplaat: bruine rat: besmettingsgevaar
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Overgang naar het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

OVERNAME VAN ARTIKELEN OF GEDEELTEN DAARVAN,
SLECHTS NA TOESTEMMING VAN DE REDAKTIE.

Daar de bestrijding van ratten en muizen aanvankelijk in hoofdzaak gezien werd als
een noodzakelijkheid ter bescherming van de door de mens aangelegde voorraden en
zijn landbouwgewassen tegen de vraatzucht van deze dieren, we11d de uitvoering daarvan
toevertrouwd aan de Plantenziektenkundige Dienst.
Later (1958) ressorteerde de ratten- en muizenbestrijding ten gevolge van een interne reorganisatie onder de Directie Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw en
Visserij.
In de loop der jaren kwam echter steeds duidelijker naar voren, dat ratten en muizen
een belangrijke rol kunnen spelen bij het overbrengen van ziekten op mens en dier. Hierbij
dient in het bijzonder te worden gedacht aan salmonellosen en leptospirosen, zoals
ziekte van Weil, mond- en klauwzeer, varkenspest, terwijl ratten en muizen in voorkomende gevallen wellicht ook een rol kunnen spelen bij de verbreiding van rabies.
Dit inzicht heeft er toe geleid, dat de bestrijding van ratten en muizen veeleer als
een zaak van volksgezondheid moet worden gezien, dan als een aangelegenheid van
het Ministerie van Landbouw.
Uitgaande van deze overweging zijn de Minister van Landbouw en Visserij en zijn
ambtgenoot van Sociale Zaken en Volksgezondheid overeengekomen, de Afdeling Bestrijding van Ratten en Muizen naar het Staatstoezioht op de Volksgezondheid over te
brengen.
Per 1 januari 1964 kreeg de Afdeling Ratten- en Muizenbestrijding een plaats binnen
de Hoofdinspectie van de Volksgezondhei:d, belast met het toezicht op de Hygiëne van
het Milieu (Van Aerssenstraat 4 te 's-Gravenhage, telefoon 070-545503), onder gelijktijdige benoeming bij deze Hoofdinspectie van Ir. A. J. Ophof tot inspecteur in algemene dienst, als hoofd van de AMeling "Bestrijding van Ongedierte".
De sectie "Muskusratten:bestrijding" blijft echter ressorteren onder de Directie Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
De overgang van de dienst in kwestie naar een ander ministerie zal echter de voorlichting aan agrariërs en aan houders van opslagplaatsen van levensmiddelen en veevoeder onverlet laten, terwijl de Veeartsenijkundige Dienst te allen tijde van de bestrijdingsdienst gebruik zal kunnen blijven maken, in het bijzonder in verband met het
zoönosenvraagstuk.
Naar buiten toe is er in de werkzaamheden van de ratten- en muizenbestrijding weinig
veranderd. Wel is de taak, zoals de verandering in de naam al aanduidt, uitgebreid.
Tot de bemoeienissen van de afdeling zal in het vel'Volg ook 'behoren, de voorlichting
en het dienen van advies inzake de bestrijding van die ,i nsecten, welke rechtstreeks van
invloed kunnen zijn op het levensmilieu van de mens en zijn huisdieren, zoals kakkerlakken, vlooien e.d.
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ZwartP- rat-bestrijding

Noord-Brabant en Limburg :
De klachten over de zwarte rat in dit gebied waren talrijk; 200 tot 300 dode zwarte
ratten als gevolg van een verdelgingsactie waren ook hier geen zeldzaamheid. Het
record was 450 stuks.
Dit komt thans niet meer voor. Er wordt nog slechts zeer sporadisch geklaagd over
overlast van zwarte ratten en dan nog vrijwel alleen in de gemeenten langs de landsgrens.

Behalve in de havensteden kwam de zwarte rat in Nederland algemeen voor in het
"Hogeland" van Groningen, de Achterhoek, Oost Noord-Brabant, Limburg en het
oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Uit een onderzoek, om na te gaan hoe momenteel de toestand van het zwarte rat-bestand in ons land is, bleek het volgende :
Het "Hogeland" van Groningen :
Ondervraagd werden de gemeentelijke bestrijders van de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Bierum, 't Zandt, Warffum, Usquert, Uithuizermeeden, Uithuizen, Kantens, Middelstum, Stedum, Loppersum, Bedum, Winsum, Baflo, Eenrum, Kloosterburen, Ulrum,
Leens en Ezinge.
Uit deze enquête bleek dat de zwarte rat hier nergens meer voorkomt. In verschillende gemeenten was het jaren geleden dat er een klacht over zwarte ratten binnenkwam. Verschillende jongere gemeentelijke bestrijders kenden de zwarte rat niet meer.
Eenrum had het laatste zwarte rat-geval 6 jaren geleden behandeld. Het betrof hier
een oude pastorie.
Uit e.e.a. mogen we concluderen dat wij er in geslaagd zijn, in deze streek de
zwarte rat uit te roeien.

Varkenspestbestrijding

•

De samenwerking met de Veeartsenijkundige Dienst inzake de varkenspestbestrijding
werd op dezelfde voet voortgezet als ook in 1963 het geval was. Gecontroleerd op de
aanwezigheid van ratten werden 146 bedrijven.

Leptospiren-onderzoek
In verband met het optreden van een voor Nederland tot nu toe onbekende leptospirose, veroorzaakt door Leptospira Saxkoebing bij een patiënt te Mijdrecht, mochten
wij op verzoek van prof. Wolff van het Leptospirenlaboratorium van het Instituut voor
Tropische Hygiëne te Amsterdam onze medewerking geven voor het vangen van ratten
en muizen in de omgeving van de woning van de patiënt.

De algemene jaarlijkse verdelgingsactie tegen de bruine. rat
Voor de actie 1964 werd door de Heer Koen van Os een nieuwe affiche ontworpen,
ditmaal in het bijzonder afgestemd op het gevaar dat ratten en muizen opleveren voor
de gezondheid van mens en dier. Genoemde reclamekunstenaar ontwierp tevens een
toepasselijke en bij de affiche aansluitende folder voor huis-aan-huis-verspreiding.
Voor de actie, richtdatum 10 t/m 18 december, werden
4.300 affiches op aanvrage verstrekt, evenals
283.600 folders voor huis-aan-huisbezorging
10.425 cumarine"instructies
1.500 scilla-instructies
635 persartikelen ter opwekking van het publiek voor deelname en medewerking aan de actie.

Dienstreis naar Infestation Control Laboratory te Tolworth, Engeland,
van 6 tlm 17 juli
De Achterhoek :
Nog slechts een enkele gemeentelijke rattenbestrijder kent hier de zwarte rat uit
eigen ervaring. Sporadisch komt er nog wel eens een geval voor. Als regel gaat het dan
om een kleine populatie en nooit meer om 100 tot 200 ratten op een bedrijf. Vroeger
was dit geen zeldzaamheid.
Zeeuws-Vlaanderen :
De zwarte rat kwam hier hoofdzakelijk in het oostelijk deel voor. Dit dier is hier
ook grotendeels uitgeroeid. De gevallen, die hier nog gemeld worden, moeten worden
toegeschreven aan besmetting van de andere kant van de grens.
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Door de wetenschappelijke staf van het Infestation Control Laboratory van het Ministry of Agriculture, Fisheries and Food te Tolworth (directeur Dr. I. Thomas),
wordt veel belangrijk onderzoekwerk verricht. Voor deze afdeling is vooral van belang
het researchwerk, dat wordt verricht door het onder bovengenoemde instelling ressorterende Rodent Control Laboratory (Hoofd : Dr. E. W. Bentley). Gezien dit feit en
mede gezien de berichten, die ons bereikten uit Engeland over het optreden van resistentie van de bruine rat (Rattus norvegicus) tegen Warfarin (,,cumarine") was het van
groot belang dat de contacten met de werkers in het laatstgenoemde laboratorium
werden hernieuwd om deze en andere problemen t.a.v. de ratten- en muizenbestrijding
te kunnen bespreken.
Ir Ophof werd daartoe in de gelegenheid gesteld door een studiereis naar Tolworth
van 6 t/m 17 juli.
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Als belangrijkste punten uit de gevoerde besprekingen kwam het volgende naar
voren:
A.

Resistentie tegen Warfarin

In 1960 werd Warfarin-resistentie bij de bruine rat gemeld uit Wales en uit Schotland.
Onderzoek toonde aan dat:
le: hier inderdaad sprake was van Warfarin-resistentie en niet van gewenning aan
het gif;
2e: deze resistentie dominant erfelijk is;
3e : resistentie-populaties zich door migratie van de ratten concentrisch van de gemelde haarden uit verspreiden;
4e: de Warfarin-resistente ratten eveneens resistent zijn tegen de andere in de handel
zijnde anti-coagulanten voor de ratten- en mu izenverdelging;
5e : het gebruik van synergiden in verschillende vormen weinig of geen effect sorteert.
Om te voorkomen dat op den duur de gehele bruine-rattenpopulatie resistent wordt,
tracht men de nu bekende resistente populaties uit te roeien. De omgeving van de resistentie-haard wordt verkend door middel van een georganiseerde, systematische verdelging met Warfarin, zowel binnenshuis als in het vrije veld.
Waar Warfarin geen of onvoldoende effect heeft, wordt het restant van de populatie verdelgd met zin.kfosfide en/ of Antu.
Omdat van huismuizen en zwarte ratten (Rattus rattus) bekend is dat zij een grotere
tolerantie hebben voor Warfarin dan de bruine rat, is hier een onderzoek in gang gezet
om na te gaan of ook hier Warfarin-resistentie bestaat.
In Schotland is eveneens een (kleinere) haard van Warfarin-resistente bruine ratten
gevonden. Ook in Denemarken is door het Skadedyr-Laboratorium Warfarin-resistentie
gevonden. Overigens zijn geen gevallen van resistentie bekend. Ook niet in de Verenigde
Staten van Noord-Amerika, waar Warfarin reeds langer in gebruik is dan in Europa.

D.

De ontratting van schepen

De kernpunten hiervan zijn :
a. Alle binnenkomende schepen (zowel zeeschepen als kustvaarders) worden nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van ratten door de betrokken Pest-Officer,
ongeacht de datum van uitgifte van het rattencertificaat;
b. De zuivering van de schepen gesohiedt op kosten van de rederij door een zuiveringsfirma en onder toezicht van de Pest-Officer.
c. Ook de havenvaartuigen woriden regelmatig onderzocht op de aanwezigheid van
ratten en zonodig gezuiverd.
d. De pachters en eigenaren van terreinen en gebouwen in de haven zijn verplicht,
aan de havenautoriteit jaarlijks een bedrag te betalen in verhouding tot de bij
hen in gebruik zijnde percelen en opstallen, voor welk bedrag deze autoriteit al
deze percelen en opstallen vrij houdt van ratten en muizen. De bedoelde eigenaren en pachters zijn verplicht, de aanwijzingen i.v.m. de bestrijding van genoemde
autoriteit op te volgen. De Senior Pest-Officer van de betrokken havenkom is
verantwoordelijk voor het vrij houden daarvan van ratten en muizen.

Ook in Nederland is nog nergens Warfarin-resistentie geconstateerd.
B. In o nderzoek is een nieuwe chemische verbinding voor de knaagdierverdelging, nl.
het Raticate, gefabriceerd door Me. Neil Laboratories Ine., Camp Hili Road, Fort
Washington, Pennsylvania, USA.

Dit preparaat is tot heden nog niet aangeboden voor een ontheffing, als bedoeld bij
de Bestrijdingsmiddelenwet.
C. De rattenpopulaties in de riolen vormen een voortdurende besmettingsbron voor
de woningen.

Experimenten hebben aangetoond dat het zeer goed mogelijk is om via de mangaten
een goede opruiming te houden onder de in het rioolnet aanwezige ratten. Gebleken is
dat na ca. 3 maanden de oude toestand zich weer hersteld heeft, vermoedelijk door het
zich vermenigvuldigen van de rattenfamilies, die zich tussen de mangaten ophouden
en niet bereikt zijn met het vergiftigde lokaas. Men bezint zich op een methode om
ook deze families te kunnen verdelgen. Voor Nederland zijn deze experimenten van
belang, omdat een rioolzuivering hier alleen mogelijk is via de mangaten. Ook in Nederland vormen de ratten in de riolering een voortdurende besmettingsbron voor de
woonhuizen.
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Voorts werden ten behoeve van de publieke voorlic<hting op aanvrage verstrekt :

Algemene gegevens
Ln 1964 kwam de Proviciale Commissie voor de Rattenbestrijding in Zeeland bijeen
op 12 februari te Middelburg. Op 12 december vond te Hoorn de jaarvergadering plaats
van de Commissie voor de Rattenbestrijding in West-Friesland.
Instructiedagen ten behoeve van gemeentelijke rattenbestrijders werden gehouden
in Wageningen (22 april), Groningen (26 mei), Middelburg (9 juni), Tilburg (27 november), Roermond (24 november).
Ten behoeve van het technische personeel van de P.T.T. werden inleidingen over de
rattenbestrijding gehouden te Leeuwarden (11 mei), Hengelo (Ov.) (26 juni) en te Rotterdam (9 december), terwijl op 3 juli een instructiedag te Goes werd belegd voor het
personeel van de Rijkswaterstaat van de provincie Zeeland.
Contactdagen voor de gemeentelijke rattenbestrijders werden gehouden te Arnhem
(4 februari), Middelburg (11 februari), Zwolle (9 april), Groningen (10 april) en Amsterdam (24 april).
In totaal werden op verzoek 15 voordrachten over ratten- en muizenbestrijding verzorgd voor afdelingen van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, Middelbare Landen Tuinbouwscholen e.a.
De Afdeling werd van 20 t/ m 22 augustus met een stand vertegenwoordigd op de
Huishoudbeurs ter gelegenheid van het jaarlijkse oogstfeest " De Stöppelhaene" te
Raalte; eveneens was dit het geval op de Huishoudbeurs te Grijpskerk (9 tot 12 september) en de Land- en Huishoudbeurs te Roden (18 tot 23 september).
Ten behoeve van het onderwijs werden op aanvraag 6000 knipplaten 1 en 2 (ratten
en muizen) uitgegeven.

900
150
900
800
35
100

1

bestrijdingsadviezen bruine rat
bestrijdingsadviezen zwarte rat
bestrijdingsadviezen woelrat
bestrijdingsadviezen veldmuis
bestrijdingsadviezen huismuis
overdrukken: ,,Bouwkundige Hulp bij de bestrijding van ratten en muizen"
I en II (aan Cultuurtechnische Dienst te Utrecht)
200 overdrukken : ,,Ongedierte presenteert jaarrekening"
100 overdrukken: ,,Ratten en Muizen als oorzaken 'Van Leptospirosis in Nederland"
Voorts werden 71 schriftelijke adviezen verstrekt, terwijl 1552 mondelinge adviezen
aan gemeentelijke rattenbestrijders en particulieren werden gegeven.
Het mededelingenblad "Rat en Muis" kwam in juli en in oktober uit met een oplaag
van 4700 exemplaren per nummer.
Vertoning van films

Ten behoeve van de voorlichting beschikt de afdeling over een viertal films, waarvan
echter de oudste onder de titel "Ratten" in 1964 uit de roulatie is genomen, aangezien
de inhoud te veel veroudei,d is.
Hieronder volgt het aantal vertoningen van ieder van de films :
19M
1963
vertoningen-bezoekers
vertoningen-bezoekers
titel
uit de 1 oulatie
2
200
,,Ratten"
44
3733
99
7209
,,Houdt ze er uit"
49
3974
33
4791
,,Ratwering"
32
1760
,,In de schaduw van de mens"
39
3871
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