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Summary

het omgaan met bestrijdingsmiddelen.

The Department of Pest Control started
inspecting pesticides storage facilities of
municipalities and Pest Control companies. This action is undertaken to uphold
the Pesticides Law.
Safety and expertise in the handling of
pesticides is of the utmost importance.
The requirements lor pesticides storage
facilities are elucidated in this article

Voor de opslag (het bewaren) van bestrijdingsmiddelen kent de wet twee typen
bewaarplaatsen: de betreedbare en de
niet-betreed bare bewaarplaats. Ter verduidelijking: de betreedbare bewaarplaats
is een ruimte met schappen waar in gelopen kan worden, de niet-betreedbare bewaarplaats is een kast.
Beide typen moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen wat uitvoering en inrichting betreft. Afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen bestrijdingsmiddelen kunnen die eisen nog worden aangevuld.

Toezicht
- Uit de buitendienst
Overwinteren, P.C. Groebe
Zo kan het ook, A.D. Bode
Spitsmuizen, A.D. Bode
Spitsmuizen problemen bijna in de begroting opgenomen, A.D. Bode

In het kader van de intensivering van het
toezicht op de naleving van wettelijke bepalingen (handhaving) zal de Hoofdinspectie van de volksgezondheid voor de
milieuhygiëne de controles op naleving
van de bepalingen uit de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 uitbreiden. Daartoe heeft
de Afdeling Bestrijding van Dierplagen
meer taken gekregen.
Deze richten zich ondermeer op de controle van de bewaarplaatsen voor bestrijdingsmiddelen bij gemeenten en ongediertebestrijdingsbedrijven in de particuliere sector. Het betreft de opslag van
middelen die worden gebruikt bij de bestrijding van ratten en muizen en van in
en om gebouwen voorkomende insekten
en andere geleedpotigen. Als er ook andere bestrijdingsmiddelen in hetzelfde
gebouw worden bewaard, dan wordt ook
daar naar gekeken. De nadruk wordt gelegd op veiligheid en deskundigheid in
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In dit artikel willen we graag duidelijk maken aan welke eisen uw bewaarplaats minimaal moet voldoen, om de toets der kri tiek te kunnen doorstaan.
Hoewel de gebruikte termen voor zich
zullen spreken, worden ze waar nodig
toegelicht.
Uitgangspunt voor het hebben van een
bewaarplaats is een artikel uit de Bestrijdingsmiddelenwet dat aangeeft dat bestrijdingsmiddelen moeten worden bewaard in een ruimte, die uitsluitend voor
dat doel gebruikt wordt en voldoet aan de
daarvoor gestelde eisen. Eén en ander is
nader uitgewerkt in het Bestrijdingsmiddelenbesluit. Nadere toelichting op de
desbetreffende tekst in Publicatieblad
P42 "Veilig werken met
Bestrijdingsmiddelen in de land- en
tuinbouw".

DE NIET-BETREEDBARE BEWAARPLAATS

Bepaling

Toelichting

- De bewaarplaats moet van een deugdelijke constructie zijn.

- Het materiaal moet stevig zijn. De voorkeur gaat uit naar een metalen kast of
een "van bouwstenen gemetselde" kast.
- Er moeten voldoende schappen zijn om
alle aanwezige middelen overzichtelijk
op te kunnen slaan.
- Er mogen geen bouwtechnische gebreken optreden aan de constructie.

- De bewaarplaats moet doelmatig zijn
ingericht.

Foto voorpagina
voer niet veilig voor de bruine rat (Rattus norvegicus Berk.)
Foto Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding
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- De bewaarplaats moet in goede staat
van onderhoud verkeren.
Rat en Muis, 36 (3/4) 1988
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DE BETREEDBARE BEWAARPLAATS - OPSLAG TOT 400 KG BESTRIJDINGSMIDDELEN.
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Naast de bepalingen voor de niet-betreedbare bewaarplaats moet een betreedbare bewaarplaats nog aan de volgende eisen voldoen.

......
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voldoende schappen om de middelen overzichtelijk op te slaan

- De bewaarplaats moet in zindelijke toestand verkeren.
- De toegangsdeur moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten.
- De bewaarplaats moet doelmatig zijn
geventileerd.
- Bestrijdingsmiddelen moeten droog en
koel zijn opgeslagen.

- Bestrijdingsmiddelen moeten buiten het
bereik van zonnestraling zijn opgeslagen.
- Beschadiging van de verpakking en onderlinge vermenging van bestrijdingsmiddelen moet worden voorkomen.

De middelen moeten in een stofvrij te
houden ruimte worden opgeslagen. Gemorste bestrijdingsmiddelen moeten
worden verwijderd.
Gedurende de tijd dat er geen toezicht
is, moet de bewaarplaats door een slot
ontoegankelijk zijn.
Ventilatie mag niet op werk- of verblijfsruimten plaatsvinden, eventueel wel op
een andere ruimte, maar wordt bij voorkeur op de buitenlucht gerealiseerd.
"Droog" is te bereiken door goede ventilatie van de ruimte waar de bewaarplaats in is gesitueerd; "koel" door deze
niet bij het raam of bij verwarmingsinstallaties te plaatsen.
Dit is te bereiken door een gesloten
constructie.

Bepaling

Toelichting

- De bewaarplaats moet op de buitenlucht geventileerd zijn.
- Raamopeningen moeten van draadglas
of een daaraan gelijkwaardig materiaal
zijn.
- In of nabij de bewaarplaats moeten
doelmatige brandblusmiddelen aanwezig zijn.

- Voorkeur wordt gegeven aan mechanische ventilatie.
- Draadglas moet worden gebruikt in verband met brandwering.

- Deze middelen - een brandblusapparaat dat voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen - zijn bedoeld
om een beginnende brand te kunnen
blussen. Uit milieuhygiënische overwegingen is water als brand blusmiddel
voor een bestrijdingsmiddelenbewaarplaats in het algemeen minder gewenst.
- - ~ - - - - ~ - ~ ~ - - ~ ~ " " " In aanmerking komt een koolzuur"
sneeuwblusser of een poederblusser
voor vloeistofbranden. De bereikbaarheid van een brandblusmiddel moet
goed zijn. "In de nabijheid" houdt feitelijk in dat een brandblusapparaat aanwezig zou moeten zijn naast de toegangsdeur tot de bewaarplaats.

Vloeistoffen in de onderste schappen
bij voorkeur in vloeistofdichte bakken.
- Ook bij de niet-betreedbare bewaarplaats is de aanwezigheid van water,
zeep en handdoek wenselijk.

■
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de bewaarplaats continu mechanisch geventileerd op de buitenlucht
Rat en Muis, 36 (3/4) 1988
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- In of nabij de bewaarplaats moet een
wasplaats aanwezig zijn.

- In of nabij de bewaarplaats moeten persoonlijke beschuttingsmiddelen aanwezig zijn.

- Als in de bewaarplaats wel eens meer
dan 400 kg bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn moet een duidelijk leesbare
instructiekaart van de Arbeidsinspectie
zichtbaar worden opgehangen.
- Als zich wel eens meer dan 400 kg
brandgevaarlijke bestrijdingsmiddelen
in de bewaarplaats bevinden, moet deze van brandwerende constructie zijn
of doelmatig met brandwerend materiaal zijn bekleed.
- De elektrische voorzieningen moeten
bestand zijn tegen chemische invloeden. De lampen moeten zijn aangebracht in stofdichte verlichtingsarmaturen.
- De vloer van de bewaarplaats moet
vloeistofdicht zijn.

deur van de bewaarplaats voor bestrijdingsmiddelen voorzien van de voorgeschreven opschriften en signalen

- In of nabij de bewaarplaats moeten
middelen voor het verwijderen van gemorste bestrijdingsmiddelen aanwezig
zijn.

Op de buitenzijde van de deur moet het
opschrift "Bestrijdingsmiddelen" met de
afbeelding van een doodshoofd (waarschuwingssignaal) van tenminste 6 cm
hoog aanwezig zijn.
- Op de deur van de betreedbare bewaarplaats moet behalve het opschrift
"Bestrijdingsmiddelen" met de afbeelding van een doodshoofd (waarschuwingssignaal) ook aanwezig zijn het opschrift "Verboden toegang voor onbevoegden en het verbodssignaal betreffende vuur, open vlam en roken verboden.

■
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- Men denke hierbij aan het opnemen
van vloeibare bestrijdingsmiddelen.
Bedoeld materiaal is zand, zaagsel of
vermiculite of een ander speciaal absorptie (vloeistofopnemend)-middel.
Ook "stoffer en blik" horen tot de doelmatige gereedschappen.
Borden of stickers met bedoeld opschrift en signaal zijn in de handel verkrijgbaar.

- De wasplaats moet zich bij voorkeur in
dezelfde ruimte bevinden waar zich ook
de toegangsdeur van de bewaarplaats
bevindt. Een snelle bereikbaarheid bij
ongelukjes is gewenst.
- Te denken valt aan een overall, gevoerde neopreen handschoenen, pet, laarzen en, bij het ter plaatse verwerken
van concentraten, een half- of volgelaatsmasker met een combinatiefilter
voor gas/damp en stof van het type
A-st (A2P2) of B-st (B2P2), afhankelijk
van de te verwerken bestrijdingsmiddelen. Zie de Publicatiebladen P112-1-2-3
"Ademhalingsbeschermingsmiddelen"
van de Arbeidsinspectie.
- Bedoeld wordt publicatieblad no. 73
van de Arbeidsinspectie.

- De brandwerende constructie is ter bescherming van de verspreiding van de
brand naar buiten, maar ook ter voorkoming van brand naar binnen.
Voor gedetailleerde constructie-voorschriften kan men bij de Arbeidsinspectie terecht.

- Een vloer van klinkers of tegels is niet
vloeistofdicht. Een schrobput mag zich
in de bewaarplaats uit milieu-oogpunt
uiteraard niet bevinden.

- Bedoeld opschrift en signaal is als bord
of sticker in de handel verkrijgbaar.

Alleen toegelaten middelen

Rat en Muis, 36 (3/ 4) 1988
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Tot zover enige bepalingen uit de Bestrijdingsmiddelenwet. Aan de hand hiervan
kunt u nagaan of uw bewaarplaats in orde
is. Betreffende vragen over constructieve
eisen wordt u verwezen naar de Arbeidsinspectie. De adressen van de verschillende district~n van de Arbeidsinspectie
Rat en Muis, 36 (3/ 4) 1988

vermelden wij hieronder. In verband met
aanvullend te stellen eisen in het kader
van de Hinderwet wordt u tevens geadviseerd contact op te nemen met de betrokken gemeentelijke dienst. Voor de opslag van bestrijdingsmiddelen is een hinderwetvergunning nodig. Deze wordt voor
gemeenten door de provincie verstrekt.
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Volledigheidshalve is nog te zeggen dat
er alleen bestrijdingsmiddelen mogen
worden bewaard, die nog een geldige
toelating hebben. Aan de hand van merknaam, toelatingsnummer en actieve stof
kan onze Afdeling desgewenst voor u nagaan of de bij u aanwezige middelen nog
toegelaten zijn dan wel moeten worden
afgevoerd naar het KCA-depöt.

Literatuur:
Summary

Publicatieblad van de Arbeidsinspectie no
P 42 "Veilig werken met bestrijdingsmiddelen in de land- en tu inbouw".

Trichine/la spiralis is a parasite living in
animals like carnivores and omnivores.
Especially pigs can be infected.
In the province of Noord-Brabant an investigation was started recently, to determine to which degree Norway rats, ship
rats, house mice and musk rats are infected with Trichinella spiralis.

Afdeling Bestrijding van Dierplagen.

Algemene informatie over de parasiet
De parasiet Trichine/la spiralis, die behoort tot de rondwormen, komt over de
gehele wereld voor met uitzondering van
Australië.
De besmetting vindt uitsluitend plaats via
de consumptie van vlees en wordt daarom vrijwel alleen aangetroffen bij vleeseters (carnivoren) of alleseters (omnivoren).
Zeer veel diersoorten zijn drager van de
parasiet.
Van onze landbouwhuisdieren wordt
vooral het varken als belangrijkste drager
beschouwd (zie schema).
Incidenteel kunnen ook andere dieren, die
niet als omnivoor of carnivoor bekend
staan, besmet raken.
De parasiet kan bij de mens trichinellose
veroorzaken.
In 1985 ontstonden in Frankrijk twee grote trichinen epidemieën ten gevolge van
consumptie van besmet paardevlees.

Adressen Arbeidsinspecties
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directoraat-Generaal van de Arbeid
Balen van Andelplein 2, Postbus 69, 2270 MA Voorburg, telefoon 070 - 577477· telex nr.
'
32427 SOZA.
Districtsbureaus Arbeidsinspectie
1e: Postbus 300, 6200 AH Maastricht,
St. Servaasklooster 28, 6211 TE Maastricht, telefoon 043 - 219251.
2e: Postbus 90109, 4800 RA Breda,
Vismarktstraat 28, 4811 WE Breda, telefoon 076 - 223400.
3e: Van Vollenhovenstraat 12, 3016 BH Rotterdam, telefoon 01 O - 4365066.
4e: Postbus 7001, 3430 JA Nieuwegein,
Florijnburg 41 , 3437 SR Nieuwegein, telefoon 03402 - 94511.
5e: Boerhaavelaan 3, 2713 HA Zoetermeer, telefoon 079 - 511611.
6e: Leeuwendalersweg 21, 1055 JE Amsterdam, telefoon 020- 5812612.
7e: Postbus 30016, 9700 RM Groningen,
Engelse Kamp 4, 9722 AX Groningen, telefoon 050 - 225880.
8e: Postbus 5011, 7 400 GC Deventer,
T.G. Gibsonstraat 39, 7411 RP Deventer, telefoon 05700 - 14745.
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Onderzoek naar de besmettingsgraad van
ratten, muizen en muskusratten met de
parasiet Trichinella spiralis
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Karakteristiek voor een infectie met Trichine/la spiralis is de ingekapselde larve
in dwarsgestreepte spieren van de gastheer. Daar kunnen de larven soms jarenlang in leven blijven. Indien met consumptie van vlees ingekapselde larven worden
opgenomen (mens, varken, knaagdieren,
enz.) komen deze vrij doordat de kapsels
door het maagzuur worden vernietigd. De
larven ontwikkelen zich in enkele dagen

Rat en Muis, 36 (3/ 4) 1988

in de dunne darm tot volwassen mannelijke en vrouwelijke exemplaren die zeer
klein zijn (1 - 4 mm) en zich in de darmwand boren. Daar paren zij en de vrouwtjes produceren reeds na enkele dagen
larven. De meeste larven migreren nu via
lymfbanen en bloed naar de dwarsgestreepte spieren en kapselen zich na enkele weken in de spiercellen in. De enige
spier waarin de kapsels niet of nauwelijks
worden aangetroffen is het hart.
Zodra vlees van een geïnfecteerd dier
wordt gegeten door een omnivoor of carnivoor vindt een herhaling van deze cyclus plaats.
Bij een eindgastheer, zoals de mens, sterven de larven als gevolg van verkalking
van de kapsels na enige tijd (soms pas na
jaren) af.
De ziekteverschijnselen die als gevolg
van een infectie kunnen optreden hangen
samen met de fase waarin de infectie
zich bevindt.
Darmfase
In deze fase kunnen darmklachten optreden in de vorm van krampen en diarree.
Bijna altijd treedt koorts op (twee tot drie
weken na de besmetting). Aan de darmfase komt, als geen behandeling wordt ingesteld, op een natuurlijke manier een
eind doordat de volwassen wormen twee
tot drie maanden na de besmetting worden uitgedreven.
Migratiefase
Als gevolg van het massaal migreren van
de geproduceerde larven kunnen ziekteverschijnselen optreden zoals een algeheel gevoel van malaise, koorts en verdikking van handen en gelaat (oedeem).
Vaak is er ook sprake van pijnlijke zwelling van de spieren. Extreme oedeemvorming kan de dood van een patiënt tot gevolg hebben .
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