"Uiteindelijk zijn
wij dienaren van de
maatschappij"
De Atnsterdanzse Dienst Ongediertebestrijding is een veelzijdige moderne organisatie die werk biedt aan 27 mensen. De 1neer
dan 100 jaar oude Dienst is ,net zijn tijd
1neegegaan en biedt tegenwoordig integrale
HACCP-systemen, plan111atige service-overeenkomsten, desinfecties, periodieke inspecties en bestiert zelfs een eigen winkel. Maak
kennis met een eigentijdse bestrijdingsdienst
met een uitgesproken visie.
LOGISCHE LINK MET GEZONDHEIDSZORG

4

Tussen de Gemeentelijke Geneeskundige en
Gezondheidsdienst (GG & GO) Amsterdam en de
Dienst Ongediertebestrijding (DOB) bestaat al sinds
jaar en dag een hechte relatie. De dienst is samen
met Medische Milieukunde, Hygienisch Woningtoezicht en de zorgtaken
'Lucht' en 'Zwemwater'
ondergebracht bij de
Groep Medische Milieukunde van de GG &
GO. Dr. J.H. van
Wijnen, hoofd van
deze cluster, is van huis
uit arts en dat is te
merken. De medische
invalshoek is terug te
vinden in de manier
waarop de ongediertebestrijding de Amsterdamse volksgezondh eid dient en hoe
verbanden worden gelegd m et de
forensische entomologie (lijkschouwing), epidemiologie en infectieziekten.
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Ir. j. T. de Jonge, manager science van Kennis& Adviescentrum Dierplagen (KAD) in
Wageningen ging tijdens een warme nazomerdag op bezoek en trof hartje Amsterdam scharrelende kippen aan in het plantsoen. Hij sprak
de heren J.H. van Wijnen en G. Otten, afdelingshoofd 008 en noteerde enkele opvallende
uitspraken.
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"Het effect van voorlichting
gedragsverandering is nauwellJkS
meetbaar"

"preventief onderzoek en
buurtonderzoek vinden
zelden plaats"
"men behandelt wel de klant
maar niet het probleem"

Dat de DOB is ondergebracht bij de GG & GD, is
historisch bepaald. De Sanitaire Dienst van weleer,
opgericht om o.a. beddengoed en pyjama's van
TBC- en m iltvuurpatiënten te ontsmetten, nam van
lieverlee meer taken op zich. Het was niet meer dan
logisch dat ook de rattenbestrijding door de dienst
werd aangepakt.. .. en de kakkerlakkenbestrijding ...

..k ongedierte-

"De gemeente'IJ e
fl 'k'
bestrijding is een
'do~rgee UI
geworden.
1
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EIGEN BROEK OPHOUDEN
De DOB is weliswaar een gemeentelijke instelling,
maar in de budgettering is daar weinig van terug te
vinden. Van Wijnen: "De DOB heeft zogenaamde Aen B-taken. A-taken zijn de taken die door de
gemeente Amsterdam worden betaald uit hoofde
van hun verantwoordelijkheid. In totaal hebben we
het dan over enkele procenten van onze totaalomzet. B-taken zijn voor rekening van de stadsdeelraden (ca. 10%) of voor rekening van derden.
Gedwongen winkelnering kennen we hier niet. De
DOB moet zijn eigen broek ophouden, dus kunnen
bedrijven, ziekenhuizen, middenstand en horeca
een beroep op ons doen. Niet alleen voor ongediertebestrijding, maar (en dat hebben we veel liever)
ook voor controles, desinfecties, bouwtechnische
adviezen en andere preventieve maatregelen." Otten
vult hem aan: "Onze ervaring is dat veel steden dit
traject laten liggen. De gemeentelijke ongediertebestrijding is een 'doorgeefluik' geworden. Nu veel
gemeenten de ongediertebestrijding verzelfstandigen, worden zelfs
de meest basale overheidstaken uitKnelpunt
gekleed."

niet het probleem behandelt. Er ontbreekt op veel
plaatsen een centraal meldingspunt, er vindt op landelijk niveau geen registratie plaats van aantallen en
hoeveelheden verbruikte bestrijdingsmiddelen, er is
geen coördinatie die de stadsgrenzen overschrijdt,
preventief onderzoek en buurtonderzoek vinden zelden plaats. Het gevolg? Geen enkele ongediertebestrijder heeft een goed zicht op verbeteringen of
trends."

SIGNALEN UIT DE MARKT
De volksgezondheid is er het meeste bij gebaat als
niet op allerlei plekken hetzelfde wiel wordt uitgevonden en als hardnekkige problemen op meerdere
fronten tegelijk worden aangepakt. In tegenstelling
tot de situatie in Amsterdam is het in veel plaatsen
zo dat de onderlinge samenwerking tussen Bouw- &
Woningtoezicht, gemeentelijke en particuliere
ongediertebestrijders, Keuringsdienst van Waren en
B & W stroef verloopt. Ingekrompen budgetten en
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. De heer Otten heeft sterk
de indruk dat in Amsterdam
de overlast van faraomieren
toeneemt. Vanuit vanouds
bekende faraomier-objecten
verspreidt de plaag zich
weer over de stad. Faraomieren
WETT ELIJK
KADER ONTBREEKT,
SITUATIE WRINGT
"Bij de ongediertebestrijding in
onze stad hebben wij van oudsher
ons ervoor ingezet om ons proactief op te stellen. De wering van
dierplagen ervaren wij als een
belangrijke taak, maar wij zijn
helaas beperkt in onze mogelijkheden," zo stelt Otten. "Wij hebben
ons er jarenlang hard voor
gemaakt, maar een Wet Dierplagen
is nooit van de grond gekomen",
vult Van Wijnen aan. "Met de
gevolgen daarvan worden we dagelijks geconfronteerd: een systematische inventarisatie vindt niet
plaats, de opdrachtgever is immers
zelden bereid ervoor te betalen. Het
gevolg is dat men wel de klant maar

(Monomorium pharaonis L)

handhaven zich in verwarmde
gebouwen en leven in kolonies.
Het zijn alleseters, met een voot'keur voor vlees(waren). Ze kunnen
ziekteverwekkende bacteriëq· oved,rengen. In ziekenhuizen (maar
ook in woningen) kunnen zij een ware plaag vormen. Bekend is dat
de faraomieren op wonden afkomen en zelfs achter aangebrachte
verbanden en gips dringen.

'

Landelijk werden een tijdlang alle bestrijdingen van faraomieren
verplicht geregistreerd vanwege het gebruik van chloordecone.
Daardoor kon men precies de brandhaarden in een stad aanwijzen.
In die tijd heeft de DOB een compleet plan opgesteld voor een
grootschalige bestrijding en monitoring, maar men kreeg het niet
van de grond. De reden? Het project beperkte zich niet tot een enkel
stadsdeel. Er was een overkoepelend budget voor nodig, en dus
kwam het niet van de grond. Vandaag de dag zou een dergerlijk plan
niet eens uit te voeren zijn. Nu chloordecone niet meer is toegelaten, is ook de centrale registratie van de toepassing ► ► ► pag. 6
ervan verdwenen.
►
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OPERATIE GESLAAGD ; PATIËNT
OVERLEDEN

Soms heeft een geslaagde bestrijdingsactie toch een
averechts effect. Met behulp van een matrix van
lokaasdepots is de DOB erin geslaagd om de rattenoverlast in een bepaalde wijk terug te dringen. Een
slimme manier om het gif uit te zetten, bleek nog
niet zo eenvoudig. Doosjes gevuld met haver verdwenen als sneeuw voor de zon; een betonblok van
1 x 1 meter (!) werd later aangetroffen als salontafel.
Met enige creativiteit is toen een eigen ontwerp ontwikkeld waarin kunststof buizen, gevuld met vetbollen met gif en vastgezet met ijzer, op strategische
plaatsen zijn aangebracht. (Denk aan taluuds, tussen openbaar groen en onder viaducten.) De populatie ratten is aanzienlijk gebleken; in één wijk is
binnen een jaar zelfs 50 kg lokaas opgepeuzeld! Tot
voor kort was de DOB ervan overtuigd de populatie
op deze manier effectief in de hand te houden.
Inmiddels blijkt het probleem zich desondanks ook
voor te doen in enkele flats in de wijk!

Aan de bewoners van dit pand

RATTEN NIET LOKKEN!
en ZIJn nret atteen schadeiijk vanwege hun knagenjen
00k omdat hun aanwezigheid een gevaar voor ~
d .~ vormen.
kumen Z>ekten op mens en drer
,ge~,.,,,.'.' mensen blfVOOfbeeld de ziekte van Weil en
• b11 dieren onder andere varkens- en

z.,

~ltendeuf8() en kelderramen d,e niet goed a/sJu1tb8a, ZJ.

Via open.ogen rn buitenmuren luchtroost
IJr'l
afgesloten deUffln en ramen k •
ers en met goed
m of onder het hu;s vlllden =~1ten een schu11plaa1s
8
(open) rioleriogen en putjes
96k1t VOO< defecte
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Wat kunt u doen om ratten te voorkomen?

voor Ofde en netheid rondom het hws ook in de
is. uur en tuin, Zodat geen Voedsel vo01 de rat beschikbaar

• Laai ma1ena1en en rommel niet laogd
bJedt nestgelegenheid voor ratten I.Hl9 liggen, want dit
u ratten geZJen ('lf s

van hen, zoats straatverzak• met de Dienst Ongedierte-

OPROEP

Veel vragen komen bij de GG & GD binnen over de risico's van
tekenbeten. De DOB bestrijdt geen teken, ('je kunt de 1I}ensen moeilijk vragen om alle natuurlijke lintzones in hun woonomgeving
t.ransparant te maken') maar vraagt ,-----------='---=--...,__------------ -- - - - ,
bewoners wel om ze bij de GG & GD
ZIEKTE VAN LYME
af te geven. Van Wijnen gebruikt dit
Meer dan eenderde van alle teken is besmet 111et de zogehe•
voor onderzoek door het RIVM waarten Borrelia bacterie. Door een beet van een bes111ette teek
bestaat grote kan, op Ly111e Liekte u( tie recem ontdekte
mee de besmettingsgraad van de
aandoening 'Jw111an gra,111locytic ehrlichiosis (HGEJ'. De
teken binnen stedelijke gebieden in
diagnose is soms moeilijk omdat de tekenbeet (en de daarkaart kan worden gebracht. Zijn
na ontstane rode plek) niet altijd wordt opgemerkt er, de
klachten gen,ime tijd na de infectie ontstaa,,: vermoeidmedische invalshoek verloochent
heid, pijnlijke gewrichten, zer111wpijn/tintelingen, oogzich ook hier niet.
klachte11, onwillekeurige spiertrekkingen, hoofdpijn en
Jiartritmestoomissen. Meer weten? Raadpleeg internet:
www.saag.nl ofbel de SAAG-infolijn (075) 612 55 98.
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