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Rallen- en veldmuizencontacten als oorzaken

Voorplaat : zwarte rat

foto D. W. Langeveld.

van leptospirosis in Nederland
(Uit het Leptospira-Laboratori11m van het Instituut voor
Tropische Hygiëne en Geographische Pathologie, Afdeling
van het Koninklijk Instituut voor de Tropen , Amsterdam)

WINTERCAMPAGNE BRUINE RAT
1. Het is in de praktijk gebleken, dat ratten een belangrijke rol spelen bij
de verspreiding van mond- en klauwzeer.
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2. Ook de varkenspest wordt verspreid door ratten.
3. Ook andere besmettelijke ziekten van het vee worden door de ratten
overgebracht.
4. Vele ratten zijn besmet met paratyfus-bacteriën en kiemen van de
ziekte van Weil.
5. Voorts heeft een rat minstens 20 gram voedsel per dag nodig, d.w.z.
rond 7.5 kg per jaar.
U kunt dus zelf uitrekenen hoeveel schade de ratten aan Uw bedrijf
toebrengen door mee-eten aan Uw veevoeder en de oogst, het resultaat
van een heel jaar werken.

Op dezelfde wijze kan de besmetting met modderkoorts bij de mens veroorzaakt
worden door direct of indirect contact met veldmuizen (Microtus arvalis), welke
diersoort in Nederland tot nu toe de enige is, waarbij een urine-uitscheiding met
Leptospira-grippotyphosa, de veroorzaker der modderkoorts, gevonden is. In andere
landen van west- en midden Europa kunnen ook andere soorten in het wild levende
knaagdieren deze bacterie herbergen. Een analyse van de gedurende een reeks van
jaren voorgekomen gevallen van beide leptospirosen in Nederland doet duidelijk het
verband zien tussen het optreden der gevallen bij mensen en het directe of indirecte
contact met de bruine rat of veldmuis .

6. Een goed uitgevoerde winteractie bespaart schade en veel extra-werk
in voorjaar en zomer.

NEEM DAAROM DEEL AAN DE WINTERACTIE TEGEN DE
BRUINE RAT, DIE GEHOUDEN ZAL WORDEN
IN DECEMBER EN JANUARI A.S.
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De ziekte van Weil en modderkoorts worden gerekend tot de leptospirosen, ziekten
veroorzaakt door verschillende soorten van beweeglijke, spiraalvormige bacteriën, welke
tot de groep der Leptospirae behoren.
De besmetting met Leptospira icterohaemorrhagiae, de veroorzaker van de ziekte
van Weil bij de mens. geschiedt veelal ten gevolge van in het water vallen of watercontact b.v. door zwemmen, vissen, alsmede ten gevolge van werkzaamheden, waarbij
contact mogelijk is met door rattenurine verontreinigd water of direct contact met
ratten. Het is in Nederland uitsluitend de bruine of rioolrat, Rattus norvegicus, die
deze leptospiren in de nier herbergt en met de urine kan uitscheiden zonder zelf
ziekteverschijnselen te vertonen. Onderzoekingen van willekeurige groepen rioolratten
in vele plaatsen ter wereld hebben aangetoond, dat soms meer dan 30% der onderzochte ratten met deze voor de mens gevaarlijke bacterie besmet kunnen zijn, hetgeen
ook in ons land het geval is. De ziekte van Weil is voor de mens de meest gevaarlijke
leptospirose en kan niet zelden dodelijk verlopen. De gemiddelde sterfte bij de gevallen
die de laatste JO jaren in Nederland werden opgespoord, bedroeg 10% 1).
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ZIEKTE VAN WEIL
Een studie van de oorzaken der gevallen van de ziekte van Weil, voorgekomen
in een periode van zes jaren vóór, tijdens en na de laatste wereldoorlog (1934-1951) werd
reeds gepubliceerd (Wolff-Ruys, Doc.med.geogr.trop.1953,5,247). Het was toen al bekend, dat contacten met door rattenurine verontreinigd water of modder de voornaamste
besmettingsoorzaken vormen. Hoewel het grootste aantal gevallen jaarlijks in de zomermaanden voorkomt, is het interessant te vermelden, dat in de laatste oorlogsjaren ook
's winters vrij veel gevallen van de ziekte van Weil in Amsterdam werden waargenomen,
1) Men zie ook de artikelen in " Rat en Mp-is" 1953 no, 2 en 1959 no. 2 .
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