Bestrijding van de huismuis

Voorplaat:
Foto Hanneke v. d. Muyzenberg uit het boek "Ratten" van Maarten 't Hart.

(Mus musculus L.; gewone of grauwe muis)
Uiterlijk en leefwijze
De huismuis heeft een spitse snuit, grote oren en een lange, dunne staart. De rugzijde is bruingrijs tot zwart-grijs, de onderzijde lichter grijs. De grootte varieert van 7-10 cm, de staart is even
lang of langer dan het lichaam. Aan de voor-en achterpoten zitten vijf tenen; de achterpoten zijn
het grootst en meten ± 1½ à 2 cm.
Hij springt en klimt goed, doch graaft zelden en dan ondiep. Meestal blijft het dier in huis of in de
directe omgeving ervan. Op het platteland komen enkele exemplaren 's zomers nog wel eens
ver in het vrije veld en doen daar dan schade aan de gewassen. Vooral in graanmijten bij de
boerderij kunnen er zeer veel huizen. Ook in zaadpakhuizen richten ze vaak schade aan.
In huis is hij niet aan een bepaald woongedeelte gebonden, maar leeft overal: onder vloeren,
achter het behang of schrootjeswand, op zolder. De huismuis is een alleseter, dat wil zeggen dat
alle soorten voedsel tegen hem moeten worden beschermd. Hij heeft echter een voorkeur voor
vetrijke spijzen, peulvruchten en granen. Het dier kan met weinig drinken volstaan en verlaat
daardoor, wanneer er voldoende voedsel is, zijn dekking vaak geruime tijd niet.
Sporen
De aanwezigheid van muizen kan meestal worden geconstateerd aan de hand van uitwerpselen
en knaagsporen. De uitwerpselen zijn 3-8 mm lang en 1,5-2,5 mm breed met vrij spitse uiteinden;
ze liggen tamelijk verspreid. Het knagen aan voorraden gebeurt veel zonder dat er van het
voedsel wordt gegeten, zodat vaak grote verwoestingen worden aangericht.
Schade en gevaar
De huismuis kan aanzienlijke schade veroorzaken door vreterij en bevuiling van voedselvoorraden en door vernieling van allerlei materiaal. Bij het eten gaat hij uitermate verkwistend te
werk, knaagt overal aan zonder er van te eten, waardoor veel meer verloren gaat voor menselijke
consumptie dan door de muis gegeten wordt.
De nachtelijke activiteit van de dieren kan in huis vaak rustverstorend werken. Zijn
aanwezigheid kan voorts een bedreiging vormen voor mens en huisdier door het overbrengen
van besmettelijke ziekten.

Bestrijding
Voor de bestrijding va n ratten of muizen is het noodzakelijk in de hier genoemde volgorde
maatregelen te nemen ter verdelging en ter wering van de dieren. Het is noodzakelijk te beginnen
met de verdelgingsactie, omdat anders door de onrust als gevolg van de uitvoering van
weringsmaatregelen, de ratten of muizen tijdelijk worden verdreven of niets van het uitgezette
lokaas opnemen. De maatregelen ter wering moeten dienen om te verhinderen dat de dieren in
het door de verdelging vrijgekomen territorium kunnen terugkeren.

l. VERDELGING

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redaktie.

Bestrijdingsmiddelen
a. acute gifien
De muizenvergiften die thans nog in de handel zijn en die onmiddellijk of binnen zeer korte tijd
de dood veroorzaken, worden om esthetische en praktische redenen niet of nauwelijks meer
geadviseerd. Bovendien is het vergiftigingsgevaar voor mensen en andere dieren groter dan bij
langzaam werkende vergiften.

55

Afdoend resultaat kan worden verkregen met de hierna genoemde vergiften. Indien het om een
enkele muis of enkele muizen gaat, wordt wel bestreden met zgn. muizenkorrels op basis van
crimidine. Het verdient aanbeveling bij het gebruik daarvan de korrels te tellen, zodat kan
worden nagegaan of er opname is geweest. Daar de korrels droog en niet erg aantrekkelijk zijn,
is het gebruik ervan alleen effectief als er geen ander voedsel aanwezig is. Na de bestrijding de
overgebleven korrels opruimen! Het produkt geeft voor zover bekend, geen aanleiding tot
secundaire vergiftigingen. Het produkt zelf is zeer giftig voor alle warmbloedigen.
Omdat de dieren na opname een pijnlijke dood sterven kunnen de overblijvende exemplaren dit
met het eten van het vergiftigde voedsel in verband brengen. Daardoor treedt aasschuwheid op
en wordt er van het lokaas niets meer opgenomen, zodat de laatste muizen of ratten niet worden
uitgeroeid.

b. anti-coagulantia
Deze bestrijdingsmiddelen hebben bewezen, bij een juiste toepassing de volledige uitroeiing van
een ratten- of muizenpopulatie te kunnen bewerkstelligen.
De werkzaamheid van de actieve stof berust op het afnemen en teniet doen van het stollend
vermogen van het bloed. De vaatwanden van de bloedvaten worden poreus, het bloed wordt
"dunner" en het slachtoffer krijgt inwendige bloedingen. Dit proces gaat bijna onmerkbaar; na
een aantal dagen sterft het dier aan bloedverlies. De bruine rat bij dagehjkse opname na 3-8
dagen, de zwarte rat na 7-10 dagen en de huismuis na 7-l 2dagen (de World Health Organization
spreekt zelfs van 14- 18 dagen).
Gebleken is dat ratten of muizen bij de toepassing van anti-bloedstollende middelen geen direct
verband kunnen leggen tussen het eten van het lokaas en het ziek worden daarvan. Het
achterwege blijven van aasschuwheid blijkt dááruit , dat de dieren vaak dood op de eetplaats
worden gevonden.
Er zijn vele merken op basis van anti-coagulanten in de handel, welke één van de volgende
werkzame stoffen kunnen bevatten: warfarin, cumatetralyl, pyranocumarine of chloorfacinon.
Deze bestrijdingsmiddelen, die moeten zijn voorzien van een toelatingsnummer, zijn uitsluitend
toegelaten voor de bestrijding van bruine-, zwarte ratten en huismuizen. De op het etiket
vermelde wettelijke gebruiksvoorschriften, gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen dienen nauwkeurig te worden opgevolgd. Het verstrekken van zakjes zelf aangemaakt lokaas aan
derden is wettelijk niet toegestaan.

Schade huismuis
Vakkundigheid vereist
De uitleg van muizenbestrijdingsmiddelen dient te geschieden door een onderlegde ongediertebestrijder, omdat kennis is vereist omtrent de bestrijdingsmiddelen en de werking daarvan.
Voorts is de plaats waar het lokaas moet worden uitgelegd van belang. Daarvoor is kennis van
de levenswijze van de huismuis en praktijkervaring vereist. De bestrijder dient ook op de hoogte
te zijn van eventueel noodzakelijk te nemen maatregelen ter wering van de muizen. Louter
bestrijding is niet voldoende; als de dieren terug kunnen komen, blijft het probleem bestaan.
Kant en klaar of zelf mengen
Vele bestrijdingsmiddelen zijn verkrijgbaar in gerede vorm, d.w.z. dat deze door de fabrikant
tevoren in de voorgeschreven verhouding zijn gemengd met het lokaas (tarwe, haver,
havervlokken, etc.). Het voordeel daarvan is, dat door de gebruiker geen vergissingen kunnen
worden gemaakt met het mengen. Tevens behoeft geen tijd te worden gebruikt voor het mengen
van het lokmiddel.
Een nadeel ervan is de kostprijs, die hoger ligt dan wanneer men zelf mengt; een ander nadeel
kan zijn het minder aantrekkelijk worden naarmate het kant-en-klare lokaas ouder is. Gebleken
is in gevallen waar met kant en klaar lokaas geen goede resultaten werden verkregen, dat na een
hernieuwde actie met vers lokaas wèl succes werd geboekt.
Zelf mengen van het bestrijdingsmiddel geeft kostenbesparing, èn wat veel belangrijker is, de
bestrijder heeft altijd de beschikking over vers lokaas. De beste wijze van mengen geschiedt in
een afsluitbare mengtrommel (eigen fabrikaat of model betonmolen), waarbij het gebruik van
handschoenen en een stofmasker is aan te bevelen. Het is van belang de juiste mengverhouding
aan te houden: 19 kg lokmiddel, eerst mengen met 200 cc slaolie en daarna I kg
bestrijdingsmiddel op basis van 0,5% warfarin toevoegen. Méér slaolie of bestrijdingsmiddel is
niet nodig; bovendien maakt dat het lokaas onaantrekkelijker. (Lees altijd het etiket waarop de
gebruiksaanwijzing staat!)
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Uitwerpselen: v.l.n.r. bruine rat,
zwarte rat (huisrat),
huismuis (nat. gr.)

Lokmiddelen

In verreweg de meeste gevallen zal haver als lokaas voldoen. Men gebruike daarvoor altijd eerste
kwaliteit, stofvrije, ongepelde haver, vaak aantrekkelijk gemaakt met wat poedersuiker. Wordt
geen resultaat verkregen, dan is meestal de oorzaak de aanwezigheid van ander voedsel, dat
aantrekkelijker is. In zo'n geval kan worden overgegaan op gebruik van een ander lokaas of men
kan door middel van lokaasproeven trachten uit te vinden welk lokaas het beste kan worden
toegepast. Daartoe legt men verschillende soorten onvergiftigd voedsel uit en controleert aan
welk voedsel de muizen zich hebben tegoed gedaan. Als keuzevoedsel kan bijvoorbeeld worden
geëxperimenteerd met fijngemaakt brood, fijne havermout, kuikenzaad, haver met limonade,
melasse of ei vermengd, gebroken mais, zoete appels, etc. Het lokaas moet altijd aantrekkelijker
zijn dan het voedsel dat mogelijk aanwezig is. Vooral in levensmiddelenbedrijven, supermarkten, e.d. is het toepassen van het juiste lokaas van belang, omdat daar de keuzemogelijkheden zo groot zijn. Het is in zo'n bedrijf voorgekomen, dat de muizen grote voorkeur
vertoonden voor soep in pakjes in poedervorm.
Bij de controle van uitgezet lokaas moet rekening worden gehouden met het volgende: brood of
andere grote stukken lokaas, maar ook havermout worden veelal versleept, zonder dat dit
genuttigd wordt, zodat het lijkt alsof er van het lokaas gegeten is.
Uitleg
De uitleg van lokaas kan het beste plaatsvinden in of bij de schuilplaatsen of op rustige plaatsen
onder de vloeren.
Alhoewel het mogelijk is, dat er door de dieren de eerste paar dagen niet van het lokaas wordt
gegeten, als gebruik wordt gemaakt van zg. muizenkisten omdat dit een voor hen onbekend
element vormt waaraan ze eerst nog moeten wennen, is het gebruik er van uitermate effectief.
Het lokaas moet in ruime mate worden uitgelegd, zodat de muizen er zich gedurende een aantal
dagen ruimschoots aan te goed kunnen doen en niet onderling behoeven te vechten. Is er op
een bepaald object een groot aantal muizen aanwezig, dan is het zeer waarschijnlijk dat het om
een paar families gaat. Het lokaas dient dus op diverse plaatsen te worden uitgezet.
Vervolgens dient binnen twee dagen te worden gecontroleerd of het lokaas wordt opgenomen
door de muizen en daarna steeds te worden ververst en ruim uitgelegd, totdat wordt
geconstateerd dat geen opname meer plaatsvindt. Waar weinig is opgenomen, aanvullen tot de
oorspronkelijke hoeveelheid; waar de helft of meer is opgenomen, aanvullen tot 3-4 keer de
oorspronkelijke hoeveelheid.
De ho_eveelheid uit te leggen lokaas moet voor alle aanwezige dieren voldoende zijn, waarbij men
rekenmg kan houden met het feit dat een muis ca. 5 gram per dag eet. De grootte van een familie
muizen kan variëren tussen 2 en 30 exemplaren. Indien er nu bv. 10-20 muizen op een object
aanwezig zijn, dan is de benodigde hoeveelheid lokaas 50 tot 100 gram per dag. Rekening
houdend met het feit dat de huismuis 7-12 dagen van het lokaas moet eten voordat hij sterft,
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blijkt dat 350 tot 2400 gram dient te worden uitgelegd voor het genoemde aantal dieren. Houd er
in de praktijk rekening mee dat het hier om een voorbeeld gaat en de benodigde hoeveelheden
plaatselijk kunnen verschillen!
Na afloop van de verdelgingsactie het overgebleven lokaas opruimen, eveneens dode muizen die
mogelijk worden aangetroffen (de meeste dode muizen zullen niet te vinden zijn, daar de dieren
wegens het dalen van de lichaamstemperatuur hun warme holen zullen opzoeken). De dode
muizen kunnen een gevaar opleveren voor honden en katten en andere dieren die de muizen als
prooidier beschouwen. Zij kunnen met name insecten aanlokken.
Voorzichtigheid geboden
Het vergiftigde lokaas moet altijd zo worden uitgelegd, dat het buiten bereik is van kinderen,
huisdieren en vee. Het is nl. op den duur dodelijk voor alle warmbloedige wezens. Gebruik
indien de situatie dit vereist voerkistjes of andere beschermende methoden. Muizen ziek of
gestorven door anti-coagulanten, zijn vergiftig voor andere dieren die muizen vreten. Vooral
varkens zijn zeer gevoelig voor deze vergiften. De consumptie van een enkele muis zal geen direct
gevaar opleveren, wel die van meerdere vergiftigde muizen. Geadviseerd moet worden, vooral
katt~n tijdens de verdelgingsactie zo royaal mogelijk te voeren met eiwitrijke spijs (vlees, vis,
melk, etc.), zodat zij geen behoefte hebben dode of zieke muizen op te eten.
Als het vergiftigde lokaas ondanks veiligheidsmaatregelen toch in een verkeerde maag is
terechtgekomen, dient men onmiddellijk de dierenarts, dan wel de dokter te waarschuwen en
hem mee te delen dat het om de opname van een anti-coagulant gaat. Het toe te passen tegengif is
vitamine K, dat echter alleen mag worden toegediend door de arts.

Een waarschuwing in het algemeen voor bestrijders die met anti-bloedstollende middelen
(cumarine preparaten) omgaan: komt U bij een dokter, tandarts, chirurg of andere specialist en
bestaat daarbij de kans op een ingreep (hoe klein ook), waarbij een bloeding kan ontstaan, dan is
het noodzakelijk de betreffende geneesheer te wijzen op het feit dat met anti-bloedstollende
middelen wordt gewerkt.

Huismuis
doet zich
te goed.
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Muizenvoerkistjes
Men kan het uitgelegde lokaas op verschillende manieren beveiligen:
a) afdekken met een omgekeerde bloempot of kist die aan één kant op een steen is gezet, zodat
de muizen er onder kunnen komen (zo nodig de kist verzwaren met stenen);
b) de meest veilige methode is het gebruik van voerkistjes waarvan een voorbeeld in een
tekening is uitgewerkt.
Deze dienen te worden gemaakt van ongeverfd hout. Het deksel van een muizenvoerkist kan worden voorzien van het opschrift "Muizenvergif', terwijl desgewenst een
hangslot kan worden aangebracht, zodat kinderen het deksel niet kunnen openen. De kistjes
zijn aan voor- en achterzijde voorzien van een niet te dicht bij de bodem gelegen
uitgespaarde opening.

deksel met schroef

Bewaar alle voedsel in goed afsluitbare trommels, kisten of kasten. Deponeer afval in
vuilnisemmers (-vaten), die geheel afgesloten kunnen worden. Voer huisdieren en vogels zó, dat
geen resten overblijven en werp niets op de grond.
lndien U zich verzekert van de hulp van een of meer katten, dan dient U tijdens een
verdelgingsactie de hiervoor reeds aangehaalde voorzichtigheid in acht te nemen.
Geen voedsel
Alles dient in het werk te worden gesteld om het aanbod van voedsel tegen te gaan; zolang er
voor het ongedierte aantrekkelijk voedsel te vinden is, zal het door de bestrijder uitgelegde
lokaas onaangeroerd blijven.
Bij kippen-, konijnenhokken en volières e.d. geldt, dat voederresten vóór de avond dienen te
worden opgeruimd.
Vooral in levensmiddelenbedrijven geldt dat voorraden en winkelgoederen voor de muizen
onbereikbaar dienen te worden opgeslagen.
Resistentie-vermoeden? Contact opnemen!

,0" 2,5cm
/

/

Het is van het grootste belang, dat de hierboven aangegeven instructies met name voor wat
betreft de ruime mate van uitleg en controle op de opname nauwkeurig worden opgevolgd.
Geschiedt de verdelging niet snel genoeg en wordt gedurende te lange tijd met te kleine
hoeveelheden bestreden en / of is er ander voedsel in ruime mate aanwezig, dan dreigt resistentie
op te treden.
Het is gebleken dat hier en daar in Nederland huismuizen minder gevoelig zijn voor warfarin,
zodat moet worden overgegaan op andere anti-coagulanten of acute bestrijdingsmiddelen.
Heeft men met de hierboven beschreven methode van bestrijding met anti-coagulantia niet het
gewenste resultaat of is men van mening dat met acute giften zou moeten worden gewerkt, dan
wordt dringend aangeraden contact op te nemen met de Afd. Bestrijding van Ongedierte te
Wageningen.
De afdeling
Bestrijding van Ongedierte

II. WERING
Verdelging zonder meer zal niet het gewenste resultaat opleveren, zolang de muizen de
gelegenheid hebben weer terug te keren. De resultaten van een actie kunnen blijvend worden
gemaakt door het nemen van muiswerende maatregelen.
Bij gebouwen en bouwsels dient te worden gezorgd, dat er voor muizen geen toegang van
buiten naar binnen mogelijk is. Maak alle mogelijke toegangen dicht: gaten en kieren in deuren
en muren (met blikbeslag en metselen), invoerleidingen, gebroken kelderramen, ventilatieopeningen (vernauwen tot max. 0,5 cm). Bomen en klimplanten langs muren op 60 cm van
ramen en dak snoeien. Nooit rommel buiten tegen huis, schuur of opslagloods.
Binnenshuis dienen gaten te worden gedicht met sneldrogend cement (vochtig langzaamdrogend cement kan door knaagdieren gedurende de nacht weer worden weggeknaagd), zo
nodig versterkt met een stalen plaat. Vooral op zolders en in kelders dienen rommelhoeken te
worden opgeruimd. Voorraden moeten zó worden opgestapeld, dat steeds controle om. in en
onder de voorraad mogelijk is. Looppaden tussen de stapels en tussen deze en de muur zijn van
groot belang. Stapel voorraden op een stellage van ca. 40 cm hoogte. Hetzelfde geldt voor los
materiaal (stookhout, planken e.d.). Emba llage of ander materiaal moet overal geregeld worden
opgeruimd.
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