Plaagdieren in de
leefomgeving ... en ziekten
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De beroepsvereniging van artsen (WM) is met ca. 86.000 leden, werkzaam
in de professionele gezondheidszorg, een belangrijke speler in de medische
wereld. Eén van deze aspecten in de beroepsuitoefening waarop de WM
zich richt, zijn de zoönosen waarmee artsen in hun dagelijkse praktijk worden
geconfronteerd. Zoönosen vormen een toenemende risicofactor in de
gezondheidszorg. De WM bundelde kennis en kunde op dit gebied en liet
een boek schrijven. Het KAD mocht een -sterk ingekorte- versie van één van
de hoofdstukken hieruit publiceren.

ZOOGDIEREN ... EN ZIEKTEN
Wat zoogdieren betreft hebben we vooral te maken met
muizen en ratten. Dat muizen en ratten in onze leefomgeving kunnen voorkomen, heeft deels met hygiënische
omstandigheden te maken. Ratten houden zich het liefste
op in de riolen onder het huis, maar kunnen daar ook wel
binnenkomen als daar voedselvoorraden voor het grijpen
liggen. Vooral dan wordt hun aanwezigheid zorgelijk,
omdat ze vanuit het riool micro-organismen op levensmiddelen kunnen overdragen. Bij de mens kunnen ze hierdoor bijvoorbeeld de ziekte van Weil veroorzaken.
Muizen komen veel gemakkelijker het huis binnen, zeker
als dit een beetje oud is en spleten heeft die hun toegang
vergemakkelijken. Ook zij doen zich dan tegoed aan de
voedselvoorraad in huis - met een voorkeur voor granen,
spek en kaas - en kunnen zo micro-organismen overbrengen op de mens. De mens levert overigens zelf een bijdrage aan de toename van het aantal muizen en ratten in de
leefomgeving, door in de steden meer groenvoorziening te
bewerkstelligen en in woonwijken sloten aan te leggen.

VOGELS ... EN ZIEKTEN
Vogels kunnen op diverse manieren voor problemen zorgen. Verblijven ze in grote aantallen in woongebieden, dan
kunnen ze door hun ontlasting ernstig de omgeving vervuilen. Dit is vooral een sociaal probleem, al kunnen vooral kinderen die in zo'n omgeving spelen natuurlijk wel
degelijk ziek worden van de uitwerpselen en bijvoorbeeld
Paratyfus oplopen, maar ook Ornithose en Aviaire
Influenza. Ornithose wordt veroorzaakt door de bacterie
Chlamydia psittaci, die in de ingewanden van de geïnfecteerde vogels leeft. Bij de mens lijkt het ziektebeeld aanvankelijk veel op een griepaanval.
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De ziekte kan met antibiotica worden behandeld.
Hiernaast kunnen vogels via hun uitwerpselen nog veel
meer ziekten overbrengen op de mens. Vogeluitwerpselen
bevatten bijvoorbeeld ook bacteriën zoals Salmonella,
Listeria en Escherichia coli, en virussen zoals het paramyxovirus en het arbovirus (arthropod-borne), die respectievelijk New Castle disease (bij vogels) en hersenvliesontsteking (bij mensen) kunnen veroorzaken. Gelukkig
kunnen vogels effectief van daken worden geweerd met
pen-, draad- of netsystemen of zelfs met elektriciteit.
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Mussen en spreeuwen echter kunnen zich ook onder de
daken van huizen vestigen. Ze zijn dragers van vlooien en

•

luizen. Trekken de vogels weer weg om elders een volgend
seizoen door te brengen, dan gaan de achtergebleven luizen op zoek naar een andere tijdelijke gastheer. Dit kan ook
de mens zi jn. Het grootste probleem is dan het ontstaan
van secundaire infecties door het krabben op de plaatsen
waar de huid jeukt. Van spreeuwen is in de literatuur
beschreven dat ze soortgelijke problemen kunnen veroorzaken door na hun vertrek van het dak van de woning mijten achter te laten die dan op zoek gaan naar een nieuwe
gastheer en bij de bewoners van het huis uitkomen.

HUISSTOFMIJT... EN ZIEKTEN
Van alle insecten in huis zal de huisstofmijt waarschijnlijk
de meest bekende zijn. Als deze mijten goed werden aangepakt door huizen adequaat te ventileren, zou het probleem van huisstofallergie in onze samenleving niet zo
groot geworden zi jn. Helaas staat de behoefte van
Nederlanders om hun huizen grondig te isoleren de openbare gezondheidszorg op dit gebied nogal eens in de weg.
Zeker als die isolatie wordt gekoppeld aan de aanwezigheid
van centrale verwarming in de woning. Behalve in huisstof
wordt de huisstofmijt ook veelvuldig gesignaleerd in
matrassen en met stof beklede stoelen en banken.
Ongeveer tien procent van de mensen is overgevoelig voor
het diertje en kan, voornamelijk door vervellingsdeeltjes
en uitwerpselen, astmatische klachten of eczeem ontwikkelen.

Maatregelen om huisstofmijt uit de woning te weren, hebben doorgaans slechts een kortdurend effect als niet tevens
de woning wordt gesaneerd en als de luchtvochtigheid in
huis niet onder de vijftig procent wordt gehouden. De aanwezigheid van een wasdroger in huis kan bijvoorbeeld al
veel problemen geven, als die geen afvoer naar buiten
heeft.

ZILVERVISJES ... EN ZIEKTEN
Is de luchtvochtigheid te hoog, dan voelen ook zilvervisjes
zich uitstekend thuis in huis. Net als bij huisstofmijt het
geval is, brengen ook de ontlasting en huidschilfers van
deze diertjes allergenen in de leefomgeving. Komen de zilvervisjes slechts in kleine aantallen voor, dan is bestrijding
echter niet noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor papiervisjes,
die vaak met zilvervisjes worden verward, maar die juist
een warme omgeving nodig hebben om te gedijen.
Een ander probleem zijn oogstmijten, die vooral gedijen in
een omgeving met kalkhoudende grondsoorten, zoals die
in ongeveer een derde deel van Nederland wordt aangetroffen. De beten geven erge jeuk. Bovendien spelen ze
steeds weer op als de mens daarna door een mug wordt
gebeten.

KAKKERLAKKEN ... EN ZIEKTEN

Andere insecten hebben het niet op de mens gemunt maar
op de levensmiddelen die hij in huis heeft. Voor wat betreft
kakkerlakken hebben we hier in Nederland vooral van
doen met de duitse kakkerlak en de bruinbandkakkerlak.
De dieren begeven zich in het riool om water te drinken en
komen vervolgens weer naar boven om in de keuken de
daar aanwezige levensmiddelen te nuttigen. Zo kunnen ze
met hun pootjes Escherichia coli overbrengen op onze
levensmiddelen. Vooral in levensmiddelenbedrijven, bakkerijen, hotels, restaurants en ziekenhuizen komen we de
oosterse kakkerlak tegen. Een uitscheidingsproduct van de
rugklier zorgt ervoor dat ze een zeer onaangename lucht in
de omgeving brengen die ook in levensmiddelen kan gaan
zitten.

TOENAME
Er is zeker sprake van een toename van het aantal plaag-

dieren in de leefomgeving. De verandering in ons klimaat
is daar niet per se debet aan. We zullen hierdoor wel met
andere plaagdieren te maken gaan krijgen - zoals de malariamug bijvoorbeeld - maar daar zal tegenover staan dat
andere soorten plaagdieren juist weer uit onze omgeving
zullen verdwijnen. In veel gevallen heeft de mens de groei

van het aantal plaagdieren in zijn directe omgeving aan
zichzelf te danken, door de dieren te beschouwen en respecteren als een onderdeel van de natuur en er dus niet
tegen op te treden. Zo is het in bepaalde milieuvriendelijke
wijken in Nederland niet onmogelijk vrij grote hoeveelheden azijnvliegjes aan te treffen in de toiletten. Deze toiletten zijn niet meer dan stortbakken, zonder spoelfaciliteit.
Het is voorgekomen dat onderzoekers werden gehinderd
toen ze deze diertjes voor onderzoek wilden vangen,
omdat de bewoners van het pand van mening waren dat
dit de natuurlijke balans zou verstoren.
Het arsenaal aan beschikbare bestrijdingsmiddelen is
dankzij het steeds strenger worden van de bestijdingsmiddelenwetgeving niet langer toereikend om alle soorten
plaagdieren effectief te bestrijden. Maar als we met onze
woningbouw meer rekening zouden houden met plaagdieren, zouden we ook minder chemische middelen nodig
hebben voor hun bestrijding. Een betere woningventilatie
speelt hierin een voorname rol.
Daarnaast kunnen ook zaken als
•
horren, bolroosters in de dakgoten en een verminderde spleettolerantie een goede dienst
Zoönosen als
gezondheidsrisico
bewijzen om ongewenste dieren
uit de huizen te weren.
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Kennisdeling tussen artsen
en dierenartsen
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Dit boek is te bestellen via
het bestuursbureau van de
VVAA, Postbus 8153, 3503 RD
Auteur is Frank van Wijck. In het boek is een uitgebreide versie van dit verhaal te lezen, waarin ook
dieper wordt ingegaan op de protocollen bij de GGD,
en hoe te handelen bij de vaststelling van zoönosen.
Medewerking verleenden onder andere biologe
prof. dr. J.E.M.H. van Bronswijk, arts algemene
gezondheidszorg/infectieziektenbestrijding dr. P. ten
Ham en prof. dr. F. van Knapen.
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