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Summary
"Dierplagen en Milieu" the new name for
the periodical "Rat en Muis", more appropriate regarding the contents.
Het eerste nummer van "Dierplagen en
Milieu" ligt voor u. Het tijdperk van het zo
vertrouwde "Rat en Muis" is daarmee afgesloten. Bij de wering en bestrijding van
dierplagen lag het accent vanouds op de
noodzaak ongedierte te bestrijden in verband met het belang voor de volksgezondheid. Het toepassen van bestrijdingsmiddelen was daarbij veelal vanzelfsprekend. Op basis van de nu beschikbare kennis is deze vanzelfsprekendheid
geen goed uitgangspunt meer voor het
verwerkelijken van een milieusparende
praktijk. Strategie S32 uit het Nationaal
Milieubeleidsplan (NMP) stelt het duidelijk: "Realiseren van structurele maatregelen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen". Een doeltreffende
naleving van de Bestrijdingsmiddelenwet
is daarbij van het grootste belang. Totstandkoming van een Wet Dierplagen is
van belang voor o.a. de bestuurlijke organisatie van de dierplaagbestrijding. Nieuwe kennis is nodig om methoden te kunnen ontwikkelen die gunstiger zijn voor
het milieu en tevens doeltreffend. Klimaatbeheersing, hygiëne, signalering en

fysische bestrijding zijn enkele van de
trefwoorden, naast bouwkundige wering.
De vakbekwaamheid van bestrijdingstechnici en een goede voorlichting aan alle betrokkenen staan nu centraal. Nederland vervult hier een internationale voorbeeldfunctie: bedrijfsleven en overheden
werken samen in de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (SVO). Dierplaagbestrijding heeft zich ontwikkeld tot
een onderdeel van milieutechniek. Het
gaat daarbij om een groot aantal potentieel schadelijke organismen die in en om
gebouwen voorkomen: van knaagdieren,
insekten en mijten tot en met de huiszwam. De afdeling Bestrijding van Dierplagen houdt zich in toenemende mate
bezig met inspectietaken op milieugebied.
Een effectieve wisselwerking tussen de
Hoofdinspectie Milieuhygiëne, gemeenten
en bedrijven is de basis voor verdere ontwikkeling. In het belang van een duurzaam gezond milieu en nauw daarmee
verbonden, de volksgezondheid.
De nieuwe naam "Dierplagen en Milieu"
accentueert en is meer in overeenstemming met de huidige ontwikkelingen en
stand van zaken.
Ir. P.J. Verkerk,
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid
voor de Hygiëne van het Milieu
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HANTAVIRUSINFECTIES IN NEDERLAND
Door: J. Groen en A.D.M.E. Osterhaus
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Laboratorium voor lmmunobiologie
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het eerste nummer van "Rat en Muis"
dd. september 1953 (Redactie G.J. Pop).

Summary
Hemorrhagic fever with renal syndrome
(HFRS) with mild clinical symptoms
caused by a member of the genus Hanta-
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virus of the family Bunyaviridae has been
demonstrated in humans in The Netherlands. Hantavirus may persistently infect
rodents in particular the red bank vale
( Clethrionomys glareolus), trom which
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