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A healthy housing and working environment concerns us all. Stress, allergie
reactions, rheumatism and several infections may be due to the environment in
home or working place. Every insect or
mite species present in large numbers
during a period up to half a year or two
years will cause allergie symptoms to one
out of every ten occupants.
Professional pest control, as well as the
cleaning branch, are insufficiently aware
of !heir responsibility in health care and
public health.
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Een huis dat gezond is voor alle menselijke bewoners is het doel van woonhygiëne. Dit vakgebied is daarmee niet zo eng
begrensd dat ermee slechts de zorg voor
een schone, niet-vieze behuizing wordt
bedoeld. Overigens is woonhygiëne ook
niet zo'n hoogdravend begrip dat alleen
plannen makende ambtenaren van Volksgezondheid of Volkshuisvesting er zich
mee dienen te bemoeien. Nee, de zorg
voor een gezonde woon- en werkomgeving gaat ons allemaal aan, en wel en in
het bijzonder degenen die van het weren
en verdelgen van ziekmakende (micro)organismen hun vak hebben gemaakt: de
ongediertebestrijders en schoonmakers.
Ik neem deze twee beroepsgroepen samen omdat zij, enerzijds, met verschillende middelen hetzelfde doel nastreven
(een prettige woon- /werkomgeving), anderzijds, er bij de commerciële ongediertebestrijdingsbedrijven een trend valt
waar te nemen het schoonmaakonderRat en Muis, 35 (4) 1987

houd van grotere objecten naar zich toe
te trekken. Het verschijnsel van schoonmaakbedrijven die de ongediertebestrijding erbij gaan doen, is mij bovendien
bekend.
Ziek en wonen

Welke zijn nu de bedreigingen voor gezondheid en welbevinden die met het wonen te maken kunnen hebben? Wij kennen deze slechts in de vorm van de aandoeningen (de ziekten) die zij veroorzaken. In volgorde van aflopend belang in
de Nederlandse woningvoorraad zijn dit:
stress, allergische aandoeningen van
ademhalingswegen en huid, reumatische
klachten en infecties. Een verergering
van reumatische gewrichtsklachten wordt
gezien bij een te koud en vochtig binnenklimaat. Daar de beheersing van het binnenklimaat niet ligt op het vakgebied van
ongediertebestrijder of schoonmaker,
zullen we dit punt niet verder bespreken.
Stress door woonomstandigheden kan
gelegen zijn in geluids- of stankoverlast,
maar ook ontstaan door ergernis over
steeds maar weer optredende plagen van
zichtbare beestjes, door regelmatig optredende zichtbare schimmelaantasting,
of stofbronnen waartegen geen kruid gewassen lijkt. De vakbekwame ongediertebestrijder en schoonmaker kan heel wat
van deze ergernis (voorwaarde voor
stress) wegnemen. Maar, zoals u weet,
voor een duurzame wering van het probleem van ratten, muizen, kakkerlakken,
houtrot of afschilferende muren zullen
vaak ook bouwkundige ingrepen of bouwkundig onderhoud nodig zijn.
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GEZOHDHEIDSKLACHTEH:
• stress
eczeem
ademhalingsproble~en
jeuk pukkels
ge~richtsklachten
(overige) in~ecties

Basisvakken en gezondheidsklachten in relatie tot "woonhygiëne", het vak van het gezonde
woonmilieu (tekening J.E.M.H. van Bronswijk)

■

104

Rat en Muis, 35 (4) 1987

-

Infectiebestrijding

Allergie en allergeen

In de leerboeken en syllabi voor de nationale opleidingen in de ongediertebestrijding en het schoonmaakonderhoud
(S.V.O. = Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding; S.V.S. = Stichting Vakopleiding Schoonmaakbedrijven en
-diensten; C.E.C.O.S. = Centrale Commissie Opleidingen Doelmatig Schoonmaakonderhoud) wordt vooral het voorkomen en bestrijden van infecties gezien
als het gezondheidsaspect van de beide
vakgebieden. De ziekte van Weil door urine van de bruine rat, jeukpukkels vanwege hondemijten, voedsel besmet door
middel van kakkerlakken, zijn gevaren
die er bij iedere ongediertebestrijder werden ingehamerd. Schoonmakers spieden
naar vliegepoep, onvoldoende ontsmette
toiletten en wijden zich met overgave aan
de verdelging van tuberkelbacillen op
vloeren en wanden van infectiepaviljoens
van ziekenhuizen.
Al deze werkzaamheden, mits vakbekwaam uitgevoerd, leveren vermoedelijk
jaarlijks duizenden guldens besparing op
in de direkte gezondheidszorg.

Ongeveer 1 op de 10 inwoners van Nederland is behept met een min of meer
duidelijke aanleg voor allergie. Zij reageren met astma, hooikoorts of een soort
eczeem op het inademen van of huidcontact met stoffen die wij allergenen noemen. Vele van deze allergenen ontstaan
binnenshuis als gevolg van de levensactiviteiten van huisdieren, kamerplanten,
plaagdieren en schimmels. Hoewel het
op het eerste gezicht een taak lijkt voor
de schoonmaker om de allergenen met
stof en vuil te verwijderen en voor de ongediertebestrijder om belangrijke bronnen (namelijk plaagdieren) te verdelgen
en weren, komt allergeenreductie niet of
nauwelijks voor in onze bovengenoemde
nationale "hygiënische" opleidingen
door S.V.O., S.V.S. of C.E.C.O.S. Toch is
het juist op het allergiegebied dat de door
deze instanties opgeleide vaklieden een
steunpilaar voor de woon hygiëne kunnen
zijn.
Hierbij dient men zich te realiseren dat
iedere insekte- of mijtesoort die gedurende 0,5 tot 2 jaar massaal in een ruimte
voorkomt bij ca. 10% van de bewoners
en regelmatige gebruikers allergische
verschijnselen zal uitlokken. Omdat ook
vogels en knaagdieren allergenen afscheiden, mag men stellen dat ieder
plaagdier een potentiële allergeenbron is.
Met het overgrote deel van deze allergeenbronnen zal de ongediertebestrijder
korte metten weten te maken. Een deugdelijke schoonmaak (géén stofzuiger) zal
daarna het overschot aan allergenen dienen te verwijderen.

In het algemeen lijken schoonmakers
meer overtuigd van hun rol bij het voorkómen van infecties dan ongediertebestrijders. Eerstgenoemden hanteren normen
die op het bacteriologisch kiemgetal zijn
gebaseerd om een ongewenst hoog bacterieniveau vast te stellen en bij te stellen.
Er zijn in Nederland hiertoe voor niethuishoudelijk gebruik schoonmaakmiddelen toegelaten met een anti-septische
werking. Door het gebruik van deze middelen worden bacteriën gedood of geïnactiveerd (anti-septische werking) en
hun lijken of verdoofde lichamen afgevoerd (reiniging). Het werken met het
kiemgetal kan ook voor de gezondheidsbewuste ongediertebestrijder van voordeel zijn.
Rat en Muis, 35 (4) 1987

Huisstofallergeen

Problemen treden op wanneer de allergeenvormende plaagdieren of schimmels
tot de "normale" bewoners van de woning, het kantoor of de fabriek behoren.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij huisstof105
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zijn van verdelging van de mijtenallergeenbron (ongediertebestrijding) en verwijdering van het allergeenhoudend
huisstof (reiniging). Een actief weringsbeleid dient dit geheel te ondersteunen.
Aanleunend tegen de toepassing van de
gecombineerde schoonmaak-/desinfectiemiddelen, liggen hier schoonmaak/acaricidemiddelen voor de hand; of anders een combinatie van een mijtendodingsprocedure en een allergeenverwijderende reiniging. Deze aanpak blijkt in
de ons omringende landen succesvol te
zijn . In Nederland is echter nog geen middel ter verdelging van huisstofmijten toegelaten. En als deze middelen wel op de
markt komen , worden het dan hulpmiddelen voor schoonmaak of voor ongediertebestrijding?

ACHTERGRONDINFORMATIE:

a. Infectiebestrijding
" Hygiëne in de Gezondheidszorg" ,
symposium syllabus (1986). Te verkrijgen bij Johnson Wax Nederland b.v.,
Postbus 22, 3640 AA Mijdrecht, tel.
02779-83800.
b. Allergeenreductie
" Woonhygiëne en CARA", extra nummer van Contrastma (1986). Te verkrij-

•

mijten en huisstofschimmels in woonkamer en slaapkamer. Hier kan het volledig
verdelgen geen doel zijn van de
ongedierteverdelgings- of schimmelbestrijdingsactie. We kunnen slechts
streven naar een aanvaardbaar risiconiveau.
Gelukkig is voor de aanwezigheid van
huisstofmijten een norm geformuleerd
aan de hand van de hoeveelheid aanwezige mijtenuitwerpselen. Deze bevatten
de stof guanine. Bij maximaal 0,6 mg guanine/gram huisstof zal de allergicus
geen of vrijwel geen overlast ondervinden. Het guaninegehalte van het huisstof
is snel en gemakkelijk te bepalen met
een in de handel zijnd testsetje (ACAREX). Het verminderen van het allergeengehalte nadat het boven de norm
bevonden is, moet een samenwerking
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Gezondheidszorg wordt vaak heel eng
gezien als een zaak van artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en fysiotherapeuten. Binnen de zorg voor een gezonde woon- en werkomgeving hebben de
bouwkundigen het voortouw genomen
door zich te gaan bekommeren om ziekmakende vocht- en ventilatiesituaties
binnenshuis.
De vaklieden van het niet-bouwkundige
onderhoud, de ongediertebestrijders en
schoonmakers, zijn zich mijns inziens
niet voldoende bewust van de grote rol
die zij kunnen spelen in het welbevinden
van de in huis, kantoor of fabriek aanwezige mens. Ik hoop dat ik met mijn uiteenzetting een aanzet tot verandering heb
kunnen geven, zodat een nieuwe elan als
één van de belangrijkste beschermers
van het gezonde binnenmilieu zichtbaar
zal worden binnen de vakgebieden van
ongediertebestrijding en schoonmaakonderhoud.
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c. Gezond wonen
" Biologische agentia in de woon hygiëne" (Themanummer Vakblad voor
Biologen 1987) te verkrijgen bij de
Stichting Minibiologisch Onderzoek te
Utrecht, na overmaking van f 15, op gironummer 5682118, onder vermelding van " Proceedings. "

OPMERKELIJKE MIJTEN EN INSEKTEN IN EN
OM GEBOUWEN IN 1986

Miskend vakmanschap

Huisstofmijt, Glycyphagus domesticus
(fotoJ.E.M.H. van Bronswijk)

gen bij het Nederlands Astma Fonds,
Afdeling Voorlichting, Postbus 5, 3830
AA Leusden, tel. 033-942655.

REMARKABLE MITES AND INSECTS IN AND AROUND BUILDINGS IN 1986.

-

Abstract: The furniture mite G/ycyphagus domesticus (DeGeer) was found in a
refrigerator at 4° C damaging microscopie
slides. The mite Tyrophaguspemiciosus
Zachvatkin was abundantly present in a
bird cage. The ant Camponotus vagus
Scopoli has been collected in The Netherlands tor the first time. In tour houses
in Deventer the death watch beetle
Xestobiumrutovillosum (DeGeer) was
found together with the carnivorous beetIe Opilodomesticus (Sturm). The beetle
Hexarthrum culinaris (Germar) was found
in an old house in 's-Hertogenbosch.

worden de omstandigheden waaronder
zij zijn voorgekomen, beschreven. Steeds
minder meldingen werden ontvangen van
" bekende": soorten zoals b.v. de Duitse
kakkerlak Blattella germanica (Linnaeus),
de kattevlo.Ctenocephalides te/is (Bouché) en de veranderlijke boktor Phymatodes testaceus (Linnaeus). Minder algemeen voorkomende soorten als b.v. de
mier Tapinoma melanocephalum (Fabricius) werden öaarentegen vaker ingezonden.

Inleiding

In een ziekenhuis te Amsterdam werd de
huismijt Glycyphagus domesticus (DeGeer) aangetroffen op niet gefixeerde microscopische preparaten van patiëntenmateriaal, opgeslagen in een koelcel bij
4° C. Deze mijten vraten aan het materi-

In 1986 ontving de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen 2468 meldingen over hinderlijke en schadelijke insekten, mijten
e.d. Van een aantal opmerkelijke soorten
Rat en Muis, 35 (4) 1987

ACARI (mijten)
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