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Warfarin en chloorfacinon ongevoeligheid
bij de huismuis
Jn enkele stallen van een varkenshouderij werd veel hinder ondervonden van huismuizen.
Deze werden gedurende enige tijd bestreden met warfarin/ lokaas, echter zonder resultaat.
Het lokaas werd goed opgenomen, doch de muizen gingen niet dood. Contact werd
opgenomen met de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst, welke overging op het
bestrijdingsmiddel chloorfacinon. Dit werd gemengd met gemengd graan en gebroken
mais dat in bakjes werd uitgezet, teneinde de controle op de opname van het lokaas te
verbeteren. Daarna trad echter geen verbetering op in de situatie. De opname van het
lokaas was goed, doch er trad geen sterfte op onder de aanwezige huismuizen. .. .
Bij het eerste bezoek op I9 november 1980, een jaar na de .aanvang van de bestnJdingsactiviteiten, werd als volgt geconcludeerd: ,,de bouwtechmsche omstandigheden gaven
ruime nest(el)mogelijkheden voor de muizen; vrij hoge luchtvochtigheid en stofontwikkeling veroorzaakten een snelle kwaliteitsvermindering van het uitgelegde lokaas".
Aangeraden werd om voor het uitzetten van het lokaas gebruik te maken van gesloten
voerkistjes (de muizen voelen zich daarin "onder dekking" en "dus" veilig, en voorts wordt
het lokaas beschermd tegen verontreiniging).
Door de varkenshouder werden 18 muizenvoerkistjes vervaardigd (ca. 1 kistje per 10 m 2).
De bestrijding werd daarna weer voortgezet met chloorfacinon. Als lokaas werd gepelde
haver gebruikt. In de periode 21 november 1980 tot en met 5 januari l 98 J werd er
onafgebroken voor gezorgd dat het lokaas in ruim voldoende mate aanwezig was.
Er werd flink van het lokaas gegeten, maar helaas leidde dit niet tot vermindering van de
aantallen muizen. Een frappant detail zij nog vermeld: voerkorrels voor de varkens werden
teruggevonden in de op ca. 1 meter afstand van de trog staande muizenvoe~kistjes. _
Op 14 januari 1981 werden alle lokaasresten verwijderd en werden de voerk1stJes voorzien
van lokaas op basis van difenacoum. Bij verdere voortzetting van de actie werd goede
opname van het lokaas geconstateerd. De eerste dode muizen we~den na e~kele dagen
gevonden. In verhouding tot chloorfacinon / gepelde haver werd weliswaar minder lok~as
gegeten, doch dit komt door de geconcentreerde vorm van het lokaas en snellere doding
door difenacoum.
Na drie weken werd geen opname van het lokaas meer geconstateerd, waaruit geconcludeerd mocht worden dat er geen levende muizen meer waren. Een mooi resultaat. Het
muizenprobleem was eindelijk opgelost, waarmee de varkenshouder bijzonder gelukkig
was.
Aan de hand van bovenstaande ervaring kan het volgende worden bevestigd:
het gebruik van muizenvoerkistjes is met name ter voorkoming van verontreiniging
zeer wenselijk;
bij warfarin-resistentie geeft voortzetting van de bestrijding met chloorfacinon niet het
gewenste resultaat.
H. J. M. Vergoossen,
voorlichtingsambtenaar
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Warfarin-resistentie kan worden doorbroken met de anti-coagulantia difenacoum (,,Ratak", toel.nr. 7224 N) en bromadiolon (,,Super Caïd Haverkorrels", toel.nr. 7830 N).
Uiteraard moeten de wettelijke gebruiksvoorschriften vermeld op het etiket opgevolgd
worden.

IN MEMORIAM
IR. A. J. OPHOF
Op 28 december 1980 overleed Ir. Albert Johan Ophof. Ir. Ophof nam op 31 januari 1975
afscheid als hoofd van onze Afdeling Bestrijding van Ongedierte, wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd. Drie maanden daarvoor, nl. op 1 november 1974, was het
25 jaar geleden dat hij als ambtenaar van het Ministerie van Landbouw en Visserij de
leiding kreeg van de Afdeling Gewervelde Dieren, later die van de Afdeling Ratten- en
Muizenbestrijding onder de Directie Faunabeheer.
Per I januari 1964 kreeg de Afdeling Ratten- en Muizenbestrijding een plaats binnen de
Hoofdinspectie voor de Volksgezondheid belast met het toezicht op de Hygiëne van het
Milieu, onder gelijktijdige benoeming van Ir. A. J. Op hof tot inspecteur in algemene dienst
tevens hoofd van de Afdeling Bestrijding van Ongedierte. De taak van de afdeling werd
daarbij uitgebreid tot advisering van de bestrijding van insekten in het leefmilieu van de
mens. Ir. Ophof heeft bovendien in belangrijke mate onderzoek bij universiteiten
gestimuleerd naar de relatie tussen het optreden van ratten en muizen en besmettelijke
dierziekten, zoals leptospirosen (Ziekte van Weil), huidaandoeningen (mijten) en trichinosen (veeziekten). In samenwerking met de Veterinaire Hoofdinspectie heeft hij ook
onderzoek verricht naar andere ziekten die door bruine ratten op mens en dier kunnen
worden overgebracht.
Over deze onderwerpen zijn diverse artikelen van de hand van Ir. Ophof gepubliceerd in
"Rat en Muis" en in vaktijdschriften en studieboeken voor opleidingsinstituten. Ir. Ophof
was een voorstander van een nauwe samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst
en de Landbouwhogeschool te Wageningen. Ir. Ophof heeft veel voorbereidend werk
verricht met het oog op een toekomstige wettelijke regeling van de ongediertebestrijding en
de noodzaak daarvan met name ten aanzien van de ratten- en muizenbestrijding
aangetoond. In al die jaren dat Ir. Op hof leiding heeft gegeven aan de Afdeling Bestrijding
van Ongedierte bestond er een goede collegiale verstandhouding, niet alleen met de
medewerkers in Wageningen, maar ook met de voorlichtingsambtenaren van de afdeling,
die verspreid over het land werkzaam zijn.
Bij gelegenheid van zijn pensionering in januari 1975 werd Ir. Ophof wegens zijn
verdiensten op het terrein van de ongediertebestrijding benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij mag beschouwd worden als de grondlegger van het beleid op een
belangrijk deelterrein van de zorg voor de volksgezondheid en de milieuhygiëne.
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