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sollicitatiebrieven ontvangen. Na een zorgvuldige selectieprocedure werd als zijn opvolger benoemd
de heer H. Vos. De medewerk{st)ers van
onze Afdeling waren erg blij dat hij hun
gelederen op 1 september 1990 kwam
versterken en willen hem nu graag aan u
voorstellen.
De vorige functie van de heer H. Vos was
hoofdanalist bij het Laboratorium voor Ectoparasitologie en Woonmilieu van de Interuniversitaire Werkgroep Woning en
Gezondheid (Rijksuniversiteit Utrecht).
Zijn taken waren de dagelijkse leiding van
het laboratorium, coördinatie van de diverse laboratoriumprojecten, onderwijs en
voorlichting, rapportage en advisering. Hij
volgde diverse cursussen zoals Medische
Mycologie, Biotechnisch Laborant, Hogerkader Schoonmaken, Medische Parasitologie en bij de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding de cursus ongediertebestrijding-B.
Dick, namens ons allen veel succes toegewenst in de buitendienst.

de heer ir. P.J. Verkerk speldt de heer D.P. Kempe de eremedaille in goud op.

de Koninklijke onderscheiding en verraste mevrouw Kempe met een boeket bloemen.
Bovendien overhandigde de hoofdinspecteur aan de heer Kempe een brief van de
directeur-generaal Milieubeheer de heer
ir. M.E.E. Enthoven met gelukwensen in
verband met het verlenen van de Koninklijke onderscheiding. In de brief wordt
door de directeur-generaal ondermeer
aangegeven dat het werk in de afgelopen
jaren inhoudelijk moeilijker en zwaarder is
geworden.
De heer Kempe sprak een dankwoord
waaruit bleek dat zowel zijn echtgenoot
als hijzelf zeer verrast waren door met
name de Koninklijke onderscheiding en
de feestelijke ontvangst met alle gasten.
Na een gezellige lunch volgde een informeel middagprogramma met drankjes en
hapjes en de gelegenheid oude herinneringen op te halen. Dat het gezellig was
bleek ondermeer uit het feit dat de bijeenkomst pas na het verstrijken van de middag werd beëindigd.
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WELKOM AAN DE HEER H. VOS
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Gery en Dick, het ga jullie goed !
Herman van Blaaderen.
In verband met de vacature voor de functie van buitendienstmedewerker van de
afdeling Bestrijding van Dierplagen wegens het vertrek van de heer D.P. Kempe

Herman van Blaaderen,
Hoofd buitendienst
afdeling Bestrijding van Dierplagen.

AUTOMATISERING VAN DE GEGEVENSVERWERKING VAN DE DIENST ONGEDIERTEBESTRIJDING GG & GD AMSTERDAM
Summary

de jubilaris en zijn echtgenote aan de lunch
tussen de Hoofdinspecteur (r.) en de
plaatsvervangend Hoofdinspecteur
Milieuhygiëne.
Dierplagen en Milieu, 39 (1) 1991

The city of Amsterdam has developed a
computerized information system to be
-used on a minicomputer of the municipal
Department of Pest Control. A brief description of the system is given in order to
inform other municipalaties about the
possibilities of the system.
Dierplagen en Milieu, 39 ( 1) 199'1

De Dienst Ongediertebestrijding (DOB)
van de GG & GD Amsterdam heeft na
een jarenlange voorbereiding per 1 januari 1991 als eerste gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst een geautomatiseerd systeem in gebruik genomen.
Het systeem levert menugestuurd up to
date informatie over alle financiële en or19
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ganisatorische aspecten van de DOB en
produceert inhoudelijke overzichten van
de werkzaamheden. Tevens kunnen epidemiologische gegevens over aard en
voorkomen van dierplagen in tijd en
plaats worden gegenereerd, d.w.z. in statistieken of overzichten worden verzameld en weergegeven.
Een geautomatiseerd systeem was nodig
om de omvangrijke en steeds toenemende administratieve werkzaamheden te reduceren en om een goed inzicht te krijgen in de uitvoering van werkzaamheden
en de financiële afwikkeling. Mede gezien
de nieuwe eisen betreffende de registratie in de op handen zijnde Wet Dierplagen, is er voor gezorgd dat met dit systeem een gedetailleerde verslaglegging
kan plaatsvinden.
Omdat er geen standaardpakket aanwezig was waarmee aan deze eisen kon
worden voldaan heeft de DOB dit in samenwerking met een extern bedrijf ontwikkeld.
De DOB heeft het alleenrecht vastgelegd
voor de programmatuur, die ca. 50 MB in
beslag neemt en voor de gebruikershandleiding. Indien andere instellingen geïnteresseerd zijn is het mogelijk, na overleg
met de leiding van de DOB, hierover nader geïnformeerd te worden. Hier volgen
enkele technische gegevens van het systeem.
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STICHTING VAKOPLEIDING
ONGEDIERTEBESTRIJDING
Software
Als besturingssysteem is AIX version 3
geïnstalleerd. Verder zijn verschillende lnformix-produkten toegepast. De applicaties zijn gebouwd in lnformix 4 GL. Er is
voor lnformix online gekozen als database engine. Dit heeft als voordeel dat gegevens snel en eenvoudig opgezocht c.q.
gemuteerd kunnen worden. Ondanks de
grote hoeveelheid gegevens kan men rekenen op een snelle responstijd, zodat de
medewerkers van de DOB de cliënt online kunnen voorzien van gegevens over
de stand van zaken bij de behandeling
van hun melding c.q. opdracht.
Opbouw applicatie
De applicatie houdt rekening met een
grote variatie aan werkzaamheden en financiële overeenkomsten. Nadat een
melding of opdracht is afgehandeld volgt,
na controle, automatisch facturering en
verslaglegging. Ook is er bij de bouw van
de applicatie rekening gehouden met de
behoefte aan statistische overzichten. De
systeembeheerder heeft de mogelijkheid
om menugestuurd allerlei statistische
overzichten te maken. Heeft men later
behoefte aan andere overzichten dan in
de applicatie opgenomen zijn, dan kunnen deze met behulp van ISQL worden
samengesteld.

SLECHTS KLEIN DEEL
VAN DE S.V.0.-LESBOEKEN
WORDT JAARLIJKS BIJGEWERKT
Daardoor als naslagwerk beperkt
bruikbaar.
Bij de opzet van de Opleiding ongediertebestrijding en de Cursus gassingsleider is
door de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S.V.O.) gekozen voor een
losbladig-systeem van de lesboeken. Een
belangrijke beweegreden daartoe was
o.m. dat door de inhoud jaarlijks aan te
passen, de lesboeken als naslagwerk hun
nut zouden behouden.

strijdingsmiddelen en de toepassing
daarvan zijn er regelmatig wijzigingen.
Het is met name voor oud-cursisten van
groot belang kennis te kunnen nemen
van de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.
Hoe treurig het is gesteld met het bijhouden van de lesboeken, bleek tijdens de
laatst gehouden nascholingsdagen.
Slechts 22% van de aanwezigen had de
beschikking over een bijgewerkt exemplaar van de lesboeken.

Bij alle mogelijke gelegenheden worden
houders van S.V.O.-lesboeken op deze
mogelijkheid gewezen. iedereen kan bij
de S.V.O. een abonnement afsluiten voor
toezending van de zgn. wijzigingsbladen.
De kosten zijn / 0,50 per pagina, excl.
verzendkosten. De wijzigingsbladen verschijnen jaarlijks bij de aanvang van de
nieuwe cursus.

Er kan niet genoeg op worden gewezen
dat het voor een vakbekwaam bestrijdingstechnicus van groot belang is de beschikking te hebben over de juiste informatie. Een van de weinige mogelijkheden
daartoe is het bijhouden van de S.V.O.lesboeken door middel van een abonnement op de wijzigingsbladen.

Helaas blijkt regelmatig dat door velen,
die S.V.O.-cursussen hebben gevolgd,
niet wordt beschikt over bijgewerkte lesboeken. Juist op het gebied van de be-

Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de S.V.O.-administratie, Postbus
350, 6700 AJ Wageningen, tel. 0837019061.

Hardware
Het door de DOB gekozen systeem
steunt op de volgende elementen:
- IBM RISC systeem 6000/520
- RISC processor
- er zijn 9 terminals beschikbaar voor de
verschillende gebruikers bij de DOB,
aangevuld met een IBM console en 3
PC's (IBM PS.2)
- een tape-streamer IBM T.207.001 voor
het maken van dagelijkse backups
- 3 matrix printers (Mannesman)
- 1 laser printer (HP 2D).
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Inlichtingen kunnen worden verkregen bij
de Dienst Ongediertebestrijding, Postbus
20244, 1000 HE Amsterdam, tel. 0206274611.
G. Otten,
Hoofd Dienst Ongediertebestrijding
Dr. J.H. van Wijnen,
Sector Volksgezondheid & Milieu.

Dierplagen en Milieu, 39 (1) 1991

Dierplagen en Milieu, 39 (1) 1991.
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