BESTRIJDING VAN DE HUISMUIS

Voorplaat:
Huismuis.

(Mus musculus L.)
Uiterlijk en leefwijze

De huismuis, ook wel gewone of grijze (grauwe) muis genoemd, vindt men meestal binnen
gebouwen. Ze worden ook wel gevonden in de directe omgeving daarvan, evenals in het
vrije veld (akkers) van waaruit ze in het najaar naar gebouwen kunnen trekken.
Het dier is slank gebouwd, heeft een spitse snuit, grote oren en kraalogen en een lange
dunne staart. De rugzijde is lichtbruin tot donkergrijs, de buik is lichter. De staart is even
lang als of langer dan het lichaam. Volwassen dieren hebben een lichaamslengte van 7- 10
cm en wegen tussen 15-30 gram.
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Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie.

De draagtijd van huismuizen is 2 weken. Het wijfje kan in een jaar tijd 6-10 nesten met
gemiddeld 5-6 jongen werpen. De jongen zijn na 2 maanden geslachtsrijp. De levensduur is
gemiddeld 1, soms 2 jaar. Het reukvermogen is het voornaamste zintuig.
De huismuis heeft een groot aanpassingsvermogen. Hij is een uitstekend klimmer en kan
dus tegen enigszins ruwe oppervlakken omhoog komen. Huismuizen springen goed (tot ca.
30 cm hoogte), graven zelden en niet diep en zwemmen bij voorkeur niet.
In woningen is de huismuis rustverstorend, daar hij 's nachts zeer actief is en dan te vinden
is onder b.v. vloeren, achter schrootjeswanden, tussen plafonds of op zolder. Het dier eet
alles, doch heeft een duidelijke voorkeur voor granen, peulvruchten en noten, vetrijke
spijzen als kaas, vet, bonen, spek, e.d. De huismuis is geneigd om voorraden te vormen en
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met name grotere stukken voedsel b.v. stukjes brood en havervlokken kunnen worden
versleept. Per dag eten volwassen muizen ca. 3-5 gram. Het dier kan met weinig, zelfs enige
dagen zonder drinken volstaan en verlaat daardoor, wanneer er voldoende voedsel is, zijn
dekking vaak geruime tijd niet.
Sporen
De aanwezigheid van huismuizen kan meestal worden geconstateerd aan de hand van
uitwerpselen, voetsporen, ,,buiksmeer" op veel belopen randen, knaagsporen en de
aangerichte schade.

V.l.n.r. Uitwerpselen
van bruine rat,
zwarte rat en huismuis.
De uitwerpselen zijn 3-8 mm lang en 1-3 mm dik met vrij spitse uiteinden; ze liggen tamelijk
verspreid. De voetsporen zijn l-1 1/2 cm en vaak is de afdruk van 5 tenen zichtbaar.
Schade en gevaar
De huismuis kan aanzienlijke schade veroorzaken door vreterij en bevuiling van
voedselvoorraden en door vernieling van allerlei materiaal. In het vrije veld kunnen zij ook
wel schade aan gewassen toebrengen.

Knaagschade door huismuis aan biscuit.

Door huismuis aangeknaagde kaars.
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Het knagen aan voorraden gebeurt vaak zonder dat er van het voedsel wordt gegeten. Door
dit verkwistend te werk gaan, gaat veel meer verloren voor menselijke consumptie dan door
de muis gegeten wordt.
In "graanmijten" bij de boerderij kunnen veel muizen huizen en ook in stallen, pakhuizen
en in levensmiddelenopslagplaatsen. Ook daar kunnen zij veel schade aanrichten. De
voornaamste hinder in woningen is het rustverstorend effect gedurende de nacht. Ook in
grotere wooneenheden zoals huizenblokken, flatgebouwen, e.d. wordt vaak erg veel hinder
van huismuizen ondervonden daar ze zich overeenkomstig hun territoriumgedrag door het
gehele blok of gebouw verspreiden als de populatie te groot wordt. De aanwezigheid van
huismuizen kan voorts een bedreiging vormen voor mens en huisdier door het overbrengen
van eventueel aanwezige ziektekiemen (voedselvergiftiging, sporadisch modderkoorts,
huidziekten, mogelijk varkenspest, e.a.).

BESTRIJDING
J.

WERING

De bestrijding van huismuizen dient te bestaan uit weringen verdelging, d.w.z. dat naast de
maatregelen om de dieren te verdelgen weringsmaatregelen dienen te worden genomen om
te voorkomen dat muizen daarna opnieuw het gebouw binnen kunnen komen en dat zij
voedsel vinden. Ter wering van huismuizen dienen alle mogelijke toegangen zoals gaten en
kieren in muren en bij deuren en ramen dichtgemaakt te worden, ventilatievoegen en
,,muizenroosters" mogen maximaal 0,5 cm breed zijn.

Muizenroosters voor ventilatieopeningen.

Ventilatievoegen met metselspecie.

Op zolders, in kelders, etc. dienen rommelhoeken te worden voorkomen, omdat dit
schuilplaatsen biedt aan de muizen.
Bewaar alle voedsel zo mogelijk in goed afsluitbare trommels, kisten of kasten. Deponeer
afval in vuilnisbakken die geheel afgesloten kunnen worden. Voer dieren zó, dat geen
resten overblijven; ruim eventuele voerresten voor de avond op.
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Voorraden dienen zó te worden opgeslagen, dat controle om, in en onder de voorraad
mogelijk is, äus vrij van wanden, e.d. Langdurige opslag dient zoveel mogelijk te worden
vermeden en periodieke inspectie van opgeslagen goederen is geboden. Teneinde te
voorkomen dat huismuizen die eventueel zijn meegekomen met grondstoffen en andere
goederen, al of niet op pallets, zich verspreiden, dienen deze aangevoerde goederen op de
aanwezigheid van muizen te worden gecontroleerd.
JJ.

Verdelging
VERDELGING

Bestrijdingsmiddelen

Deze kunnen in een tweetal groepen worden verdeeld nl. langzaamwerkende-, ook wel
multi-dosis giften en acute giften. Deze laatste groep middelen wordt steeds minder
gebruikt gezien de grote gevaren die het gebruik ervan met zich meebrengt. Met name
vanwege het uitblijven van afdoend resultaat; aanvankelijk lijkt succes te worden geboekt,
doch al snel treedt aasschuwheid op, zodat er niet meer van het aangeboden lokaas wordt
gegeten. Daarom adviseert de Afdeling Bestrijding van Ongedierte het gebruik van multidosis vergiften.
Indie n het om een enkele muis gaat, kan natuurlijk het gebruik van een klapvalletjc
afdoende resultaat opleveren met als lokaas b.v. oude kaas, rookspek, brood met
pindakaas of notenpasta, of gedroogd fruit.
Anti-coagulantia

In duidelijk omlijnde objecten vindt bij een juiste toepassing van deze middelen na een
goede inventarisatie van de verspreiding van huismuizen en een goede organisatie en
uitvoering der bestrijding volledige uitroeiing van (een) muizenpopulatie(s) plaats.
Met uitzondering van ergocalciferol (vitamine D 2) behoren de z.g. multi-dosis vergiften tot
de toxicologische groep der anti-coagulantia. Dit zijn warfarin, pyranocumarine, cumatetralyl, chloorfacinon, difenacoum en bromadiolon.
De werking van ergocalciferol berust op de verstoring van de calciumstofwisseling in het
lichaam door de overdosis vitamine D 2 ; bij toepassing van dit middel kan aasschuwheid
optreden.
De werking van anti-coagulanten berust op het afnemen en teniet doen van het stollend
vermogen van het bloed. De vaatwanden van de kleinere bloedvaten die poreus zijn, laten
het " dunner" geworden bloed door en het slachtoffer krijgt inwendige bloedingen. Dit
proces gaat bijna onmerkbaar en na een aantal dagen sterft het slachtoffer aan een
inwendige verbloeding.
Gebleken is dat ratten of muizen bij de toepassing van anti-coagulantia geen direct verband
kunnen leggen tussen het eten van het vergiftigde lokaas en het ziek worden. Het
achterwege blijven van aasschuwheid bij ratten en muizen blijkt dááruit, dat de dieren
blijven terugkomen op de eetplaats en zich blijven voeden met het aangeboden lokaas.
Sommige dieren worden zelfs dood op de eetplaats gevonden.
De meest gebruikte actieve stof is warfarin, dat bij bruine ratten na 3-4 dagen dagelijkse
opname de eerste slachtoffers veroorzaakt. De huismuis is voor deze stof echter veel
ongevoeliger en sterft pas na 7 à 14 dagen; tevens komt in ons land bij huismuizen een
sterk verminderde warfarin-gevoeligheid algemeen voor, alsook warfarinresistentie.
Hetzelfde geldt zij het in mindere mate voor cumatetralyl. Daarom is het aan te raden om
bij de bestrijding van huismuizen de actieve stoffen chloorfacinon, difenacoum of
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bromadiolon te gebruiken. Deze middelen zijn onder diverse merknamen in de handel resp.
als vloeibaar concentraat of als gereed lokaas. Zij moeten voorzien zijn van een toelatingsnummer, wettelijk gebruiksvoorschrift en een gebruiksaanwijzing. Deze voorschriften en
ook de op het etiket vermelde voorzorgsmaatregelen dienen nauwkeurig te worden
opgevolgd.

Het aangeboden lokaas moet aantrekkelijk zijn voor de huismuizen, dus zo vers mogelijk
lokaas is gewenst.
Kant-en-klare lokazen worden in de meeste gevallen en mede afhankelijk van de periode
van opslag steeds minder aantrekkelijk naarmate het lokaas ouder is.
Indien de bestrijder zelf het lokaas aanmaakt, dient te worden gerealiseerd, dat dit zelf
gemengde verpakte lokaas ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet niet aan derden mag
worden afgegeven of verkocht; hij moet het dus zelf uitleggen.
De bestrijding van een plaag van grote aantallen huismuizen is een zaak voor deskundigen,
die tevens de nodige aandacht schenken aan de te nemen weringsmaatregelen en niet alleen
bij de "klager" een bestrijding uitvoeren, maar ook een onderzoek instellen in naburige
panden.
Met name in flatgebouwen en huizenblokken zal bemoeienis van de gemeente bij de
inventarisatie en begeleiding van de uitvoering vereist zijn.
Het ondeskundig toepassen van bestrijdingsmiddelen kan ondermeer verminderde
gevoeligheid ten opzichte van de gebruikte middelen veroorzaken bij de huismuizen.
Zoals reeds eerder vermeld, werd op vele plaatsen in Nederland een verminderde
gevoeligheid en resistentie (ongevoeligheid) van huismuizen voor warfarin vastgesteld.
Aan de beroepsmatige bestrijder van de huismuis wordt door onze afdeling het gebruik van
één der volgende lokazen geadviseerd.
1. 10 kg Ie kwaliteit vers gepelde haver, mengen met 250 cc chloorfacinon-concentraat,
daarna toevoegen 100 g poedersuiker;
2. difenacoum-lokaas (0,005%); alleen kant-en-klaar verkrijgbaar. Dit lokaas mag alleen
binnen gebouwen worden toegepast en moet worden uitgezet in van boven afsluitbare
voerba kjes;
3. bromadiolon-lokaas (0,005%); eveneens kant-en-klaar en alleen binnenshuis toe te
passen in van boven afsluitbare voerbakjes.
Zo nodig kan een lokaaskeuzeproef worden uitgevoerd om uit te vinden welk soort voedsel
het meest aantrekkelijk is voor huismuizen; bijvoorbeeld kan worden geëxperimenteerd
met tarwe, gepelde zonnepitten (,,zonnezaad" in biologische levensmiddelenwinkels),
kuikenzaad, gebroken maïs, etc.
Bij toepassing van bromadiolon en difenacoum is het gebruik van aan de bovenzijde
afgesloten voerbakjes wettelijk voorgeschreven; doch ook aan te bevelen bij gebruik van
andere bestrijdingsmiddelen. Gebruikt kunnen worden voerkistjes of -doosjes (zie
illustraties).
Het is mogelijk dat bij toepassing van muizenvoerkistjes of -doosjes deze de eerste paar
dagen door de muizen worden gemeden, omdat het een voor hen onbekend "object" vormt.
Meestal hebben de dieren echter hun "loopje" snel gevonden èn blijkt dat zij de "veilige"
dekking prefereren, zelfs in levensmiddelenbedrijven waar volop voedsel aanwezig is.
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Kartonnen muizenvoerdoosje.

Muizenvoerkist.

Het gebruik van voerkisten of -doosjes voorkomt ongewenste verspreiding van het lokaas;
het blijft tevens droog en stofvrij. Voorts vergemakkelijkt het het vaststellen van de mate
van opname van het lokaas en het zonodig verversen ervan.
Het lokaas moet op veel plaatsen en in voldoende mate worden uitgezet, zodat de muizen
er zich gedurende een aantal dagen ruimschoots aan te goed kunnen doen en niet onderling
behoeven te vechten.
Zijn er grote aantallen muizen aanwezig, dan is het zeer waarschijnlijk dat het om een paar
families gaat. Mede daarom (N.B. territoriumverdediging) dient men veel voerkistjes of
-doosjes te plaatsen. Als richtlijn kan gelden om per 10 m 2 vloeroppervlakte of in grote
ruimten langs wanden en / of "looppaden" van huismuizen om de ca. 8 meter tenminste 1
voerplaats, zo nodig meer voerplaatsen in te richten.

Voerkistjes op plaatsen waar de muizen meestal hun voedsel zoeken.
Huisdieren tijdens de verdelgingsactie zo royaal mogelijk voeren met eiwitrijke spijzen
(vlees, vis, melk, etc.), zodat zij geen behoefte hebben dode of zieke muizen op te eten.
Geadviseerd wordt het aantal voerplaatsen per ruimte te noteren en in grotere objecten de
voerbakjes te nummeren en deze per locatie te noteren.
Indien muizen dienen te worden bestreden in bedrijfshallen, e.d. waar veel verladen wordt
en veel gerij is, dient men zich te realiseren dat kartonnen doosjes vaak beschadigd worden
en gemakkelijk in het ongerede raken; het gebruik van voerkistjes is daar zeker te
prefereren.
Ten behoeve van het plaatsen van voerkistjes of -doosjes nabij de schuilplaatsen van
huismuizen, kan het noodzakelijk zijn voorzieningen te treffen. Zo kan het nodig zijn

Voerkistjes op looppaden
Voerplaatsen dienen op goed gekozen plaatsen te worden gesitueerd, b.v. nabij schuilplaatsen en op " paden" die de dieren gebruiken tussen de schuilplaatsen en plaatsen waar
ze gewend zijn hun voedsel te zoeken. Voerplaatsen zodanig inrichten, dat ze onbereikbaar
zijn voor kinderen, huisdieren, vee en vogels.
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Voerkis~jes bij de muizen brengen op een borde.çje of met andere cons1ructie.
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"bordesjes" te maken tegen muren in stallen nabij toegangen tot schuilplaatsen. In houten
vloeren boven plafonds of kruipruimten kunnen luikjes gemaakt worden. In isolatieplaten,
zoals in stallen onder golfplatendaken, kunnen taps toelopende luikjes aangebracht
worden . In niet afbrokkelende isolatieplaten kunnen ronde openingen uitgesneden
worden, waarin brede lage glazen potten met een van schroefdraad voorziene hals kunnen
worden gedraaid om als voerplaats te dienen (zie foto).

Voorzichtigheid geboden

Nogmaals zij benadrukt, dat het vergiftigde lokaas zo moet worden uitgelegd, dat het
buiten bereik is van kinderen, huisdieren en vee. Anti-coagulanten zijn op den duur
dodelijk voor alle warmbloedige wezens. Muizen die ziek of gestorven zijn door opname
van bestrijdingsmiddelen, zijn vergiftig voor andere dieren die muizen vreten. Vooral
varkens zijn zeer gevoelig voor met name anti-coagulanten.
Als vergiftigd lokaas toch in een verkeerde maag terechtkomt, dient men onmiddellijk de
dokter of dierenarts te waarschuwen en hem mee te delen om welke actieve stof en
toxicologische groep het gaat.
Hierna volgen in beknopte vorm nog enige praktijktips.
H. va n Blaaderen.

Glazen por in isolarieplaat.
Om een afdoend resultaat van de bestrijding te kunnen verwachten is het nodig alle
aandacht te besteden aan het inrichten van voldoende voor huismuizen aantrekkelijke
voerplaatsen als voerkistjes of -doosjes op zorgvuldig gekozen plaatsen.
Controle - aanvulling - verversing

Het belangrijkste aspect van de bestrijding is naast een goede inventarisatie van de
verspreiding van huismuizen de controle op de opname van het lokaas. Dit dient na 2-3
dagen te geschieden en waar goede opname heeft plaatsgevonden moet het lokaas worden
ververst. Het restant van het oude lokaas eerst verwijderen. Als hulpmiddeltje voor
nauwkeurige controle op de opname kan het lokaas aan één kant in het kistje of doosje
worden gedeponeerd door het even schuin te houden zodat de rest van de bodem vrij blijft.
Verstoring van het lokaas of afgeknaagde resten zijn dan beter te constateren.
De eerste slachtoffers bij toepassing van eerder vermelde middelen vallen nadat wordt
gegeten als volgt: difenacoum 2-3 dagen, chloorfacinon 3-8 dagen, bromadiolon 2-8 dagen.
Het controleren en verversen dient te worden voortgezet totdat er geen opname meer
plaatsvindt.
Tijdens en na een verdelgingsactie dode muizen opruimen, evenals het na de actie
overgebleven lokaas. Voorts dient men te controleren of de gegeven weringsadviezen zijn
uitgevoerd.
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Veel muizenvoerkisties op meerdere goedgekozen plaatsen.
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Afdeling Bestrijding van Ongedierte
Wageningen

kunnen ziektekiemen verspreiden, bevuilen voedselvoorraden met uitwerpselen en
urine, knaagschade aan diverse produkten en materialen;
consumeren gemiddeld 3-5 gram voedsel per dag.

Praktijktips: BESTRIJDING HUISMUIZEN (Mus musculus L.)
Praktijktips en ontwikkeling:

Weringsmaatregelen:

-

-

slanke bouw, spitse kop, grote oren, kraalogen, lange dunne staart;
volwassen exemplaren: 7-10 cm lichaamslengte, gewicht 15-30 gram;
wijfjes van 2-12 maanden geslachtsrijp, 6-10 worpen;
draagtijd 2 weken, nestgrootte 5-6 jongen.

Leefwijze:

-

-

groot aanpassingsvermogen, uitstekende klimmers, springen tot ca. 30 cm hoogte;
reuk voornaamste zintuig; graven en zwemmen zelden, 's nachts actief;
schuwen vreemde voorwerpen meestal niet;
alleseter met voorkeur voor granen, voedselopname 3-5 gram per dag;
eet graag op rustige beschutte voerplaatsen (voerkistjes zie afb.);
weinig behoefte aan vocht, kan enige dagen zonder drinken blijven leven;
leeft voornamelijk onder vloeren, op zolders, achter beschietingen, boven of m
isolatiemateriaal, in en onder opgeslagen goederen en materialen;
actieradius van soms niet meer dan enige meters afstand tot het nest.

Ventilatieopeningen in buitenmuren verkleinen tot max. ½ cm breedte;
dichten van gaten en kieren in muren en vloeren;
beperking van voedselaanbod (opruimen afvallen); schuilplaatsen voorkomen door
langdurige opslag vermijden, in loodsen goederen vrij van wanden.

Verdelging:

Ruim aantal voerplaatsen inrichten, bijvoorbeeld op de looppaden om de 5-10 meter
en in de directe omgeving van de hoog gelegen schuilplaatsen van huismuizen, zoals:
• op dakbalken e.ct.;
• onder golfplatendaken van stallen boven isolatieplaten;
• onder vloeren;
• in de omgeving van binnensilo's / voeropslag.
Zonodig voorzieningen treffen om voerplaatsen in te richten, bijvoorbeeld:
• luikjes maken in plafonds of houten vloeren;

Sporen en schade:

uitwerpselen (zwart, 3-8 mm lang en 1-3 mm dik) worden verspreid aangetroffen,
worden vrij snel hard;
sleepsporen van staart in stoffige omgeving, ,,buiksmeer" op veel belopen randen,
knaagsel van o.m. isolatiematerialen;

Luikje in isolatieplaat.

• luikjes maken in isolatieplaten;
• ,,bordesjes" maken tegen muren nabij toegangen tot schuilplaatsen;

.-.:

,,

, ··

,

Glazen pot mer lokaas in
een isolatieplaat gedraaid.

Knaagschade door huismuis aan tempex isolatie.
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• in niet afbrokkelende isolatieplaten openingen uitsnijden om brede glazen potten
met een van schroefdraad voorziene hals in te kunnen draaien.
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ONGEDIERTE, VERMIN, ETCETERA
Muizenvoerkist.

Plaatjes en namen in vreemde talen.
Bij elke foto is achtereenvolgens in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Turks, Spaans
en Marokkaans de benaming aangegeven.
De term:

Van boven afgesloten voerkisten of voerdozen gebruiken voor uitzetten van het
lokaas:
• buiten bereik van kinderen, huisdieren, vee en vogels te situeren;
• lokaas wordt aangeboden op beschutte plaats waardoor opname van het lokaas
wordt bevorderd ook als veel keuzevoedsel aanwezig is;
• voorkomt verspreiding lokaas;
• houdt lokaas stofvrij in stoffige bedrijfsruimten;
• voerplaatsen in te richten op hooggelegen plaatsen, zoals op dakbalken, spanten
en spantverbindingcn, verwarmingsbuizen, leidingen e.d.;
• controle opname en verversen lokaas kan op efficiënte wijze worden uitgevoerd;
• desgewenst kunnen voerplaatsen genummerd worden en locaties ervan op plattegrond worden aangegeven.

Engels
Frans
Duits
Turks
Spaans
Marokkaans

Ongedierte
vermin
vermine
Ungeziefer
ha~arat
piojos
.)\..,,

wordt als volgt vertaald:
(Engels)
(Frans)
(Duits)
(Turks) (Spreek uit hasjarat)
(Spaans)
(Marokkaans) (Spreek uit diedan)

kakkerlak
cockroach
blatte
Schabe
hamamböcegi (hamamboetsjeï)
cucaracha
I) l.,~
(sarsar)

Zo vers mogelijk lokaas gebruiken. Wettelijke gebruiksvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen als vermeld op het etiket van het
middel nauwkeurig opvolgen. Voorkeur anti-coagulantia chloorfacinon, difenacoum
of bromadiolon.
Iedere voerplaats voorzien van ca. 40 gram lokaas. Na vermindering van de opname
van het lokaas kan met kleinere hoeveelheid worden volstaan.
Het is een vereiste dat alle voerplaatsen steeds in voldoende mate voorzien zijn van
lokaas. Vooral in de beginfase van de bestrijding is bijvoorbeeld tweemaal per week
controle van alle voerplaatsen noodzakelijk. Geen vers lokaas uitzetten op restant
lokaas dat verontreinigd is met uitwerpselen en urine. Beter is dan om het restant van
het lokaas te verwijderen en de voerplaats van vers lokaas te voorzien.
periodieke controles van de voerplaatsen voortzetten tot er geen opname van het
lokaas meer is; dode muizen opruimen; na de actie lokaas opruimen en controleren
of weringsadviezen worden opgevolgd.
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