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Inleiding
In zeer oude tijden en in de Middeleeuwen
was het voor beschaafde volken niet fatsoenlijk om in het openbaar ongedierte te
doden. De Jezuïtische Seminarie in La
Fleche stuurde in 1595 naar de Universiteit van Pont à Mousson een verhandeling
met als titel: "Gepastheid in de omgang
met mensen". Levensregel nummer 22
luidde: ''Doodt geen vlo of ander ongedierte in de aanwezigheid van anderen"
(J.R. Busvine: lnsects, Hygiene and
History).
Tegenwoordig hebben we minder problemen met ectoparasieten en andere plaagdieren dan vroeger het geval was, maar
de goede manieren bij de bestrijding van
ongedierte zijn niet veranderd. Bovendien
wil men het in onze tijd voor de buren en
anderen niet weten als men hinder heeft
door insekten, mijten, ratten of muizen.
Dierplaagbestrijders krijgen daar mee te
maken als ze bezig zijn met de inventarisatie van de verspreiding van kakkerlakken of huismuizen in woonblokken e.d.
Het is dan ook van het grootste belang dat
de gesprekken met betrokkenen goed
worden gevoerd. Maar welk ongediertebestrijdingsbedrijf of welke -dienst heeft
geboren psychologen in dienst? Het is belangrijk om communicatie en gesprekstechniek bij de basisopleiding voor beroepsmatige ongediertebestrijding te
betrekken.

Gebrek aan vakkennis
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OPLEIDING VOOR WERING EN BESTRIJDING
VAN DIERPLAGEN NU
EN IN DE JAREN NEGENTIG

2

Rat en Muis, 35 (1) 1987

In de jaren zeventig werd het in Nederland
voor werkgevers en leidinggevende functionarissen van een aantal ongediertebestrijdingsbedrijven en gemeentelijke
ongediertebestrijdingsafdelingen duidelijk dat bij bestrijdingstechnici gebrek aan
vakkennis bestond. Zij realiseerden zich
dat:
Raten Muis, 35(1) 1987
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bestrijdingsmiddelen worden toegepast in de directe leefomgeving van de
mens;
bij de bestrijding van insekten, mijten
en knaagdieren om schade voor de
gezondheid of aan produkten te voorkomen, aanzienlijke hoeveelheden
chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in panden waar voedingsmiddelen worden bewaard, bereid of gebruikt;
bestrijdingsmiddelen alleen op
zodanige wijze zouden moeten worden gebruikt dat verontreiniging en
vergiftiging van voedingsmiddelen en
grondstoffen wordt voorkomen ter bescherming van de gezondheid van de
consument;
behandeling van voedingsmiddelen
met bestrijdingsmiddelen indien
enigszins mogelijk moet worden
voorkomen;
alleen die bestrijdingsmiddelen moeten worden toegepast die zo weinig
mogelijk residuen achterlaten.

Ook werd beseft dat beroepsmatige ongediertebestrijding niet alleen de toepassing
van chemische bestrijdingsmiddelen inhoudt, maar allereerst het vaststellen van
de oorzaak of de verschillende oorzaken
van de aanwezigheid van de plaagdieren.
Hierdoor kan zorg worden gedragen voor
de nodige wering van ongedierte.
Maar om duidelijk te kunnen maken waarom de betrokken diersoorten in de gegeven omstandigheden een plaag vormen
moet men over de nodige kennis van de
leefwijze, biologie beschikken. Voorts is
kennis vereist over mogelijk toepasbare
bouwkundige en hygiënische weringsmaatregelen. En welke wettelijke voorschriften hebben betrekking op wering en
bestrijding van dierplagen? Bestrijdingsmiddelen behoren alleen te worden
toe~epast als door het uitsluitend uitvoe3
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ren van weringsmaatregelen geen volledig resultaat van de bestrijding kan worden verkregen. Welke wetgeving geldt
voor de toelating en welke regels gelden
betreffende kwaliteit en deugdelijkheid
van bestrijdingsmiddelen, de etikettering,
handel, bewaring en verpakking? En als
laatste maar niet als minst belangrijke
punt welke voorschriften betreffen het veilig omgaan met en toepassen van bestrijdingsmiddelen rekening houdend met de
toxicologische en milieuaspecten.

Deze instanties waren het er over eens
dat er een vakopleiding voor de beroepsmatige ongediertebestrijding gerealiseerd zou moeten worden waarbij voldoende nadruk wordt gelegd op het
belang van wering van ongedierte. De
opleiding zou tevens moeten inhouden
het op veilige en doelmatige wijze toepassen van bestrijdingsmiddelen. Schadelijke nevenwerkingen voor de mens en het
milieu en ongevallen door het op onvakkundige wijze omgaan met bestrijdingsmiddelen moeten daarbij worden
voorkomen.
Op 5 september 1977 werd de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding
(S.V.O.) opgericht met als doelstellingen:
a. het verbeteren en op peil houden van
het vakkennisniveau van beroepsmatig met ongediertebestrijding belaste

De praktijklessen betreffen:
- het veilig omgaan met bestrijdingsmiddelen; mengen van concentraten
van rodenticiden en insekticiden;
- de toepassingsmethoden van anticoagulantia als lokazen;

Bij de beroepsmatige ongediertebestrijding in Nederland zijn betrokken:
- de Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven (N. V.O.);
- de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren (N.V.R.D.);
het Directoraat-Generaal van de Milieuhygiëne van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
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de uitvoering van bestrijdingswerkzaamheden m.b.t. kakkerlakken,
ovenvisjes, bedwantsen, wespen ,
tuinmieren, faraomieren, vlooien,
tapijtkevers, kleermotten, zaden motten, muggen, vliegen en houtaantastende insekten.

Opleiding ongediertebestrijding
De eerste taak van de stichting was om de
lesboeken samen te stellen. Besloten
werd niet alleen de voor de examens benodigde kennis als lesstof op te nemen.
De syllabi zouden tevens moeten kunnen
fungeren als naslagwerk (in de Nederlandse taal).
Het volgende besluit was om twee verschillende cursussen te organiseren, de
A-cursus (14 lesdagen) voor bestrijdingstechnici en de B-cursus (19 lesdagen) voor leidinggevende functionarissen.
De hoofdstukken van de syllabi A en B
zijn:
1. Inleiding tot de ongediertebestrijding.
2. Wetten en verordeningen.
3. Algemene inleiding tot de biologie
van geleedpotigen en knaagdieren.
4. Algemene inleiding tot de bestrijding
van geleedpotigen en knaagdieren.
5. Algemene inleiding tot de bestrijdingsmiddelen.
6. Bestrijding van ongedierte; behandeling per diersoort.
7. Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne.
8. Techniek, apparatuur en overige
hulpmiddelen.
9. Gesprekstechniek, instructie, planning en administratie.
10. Bouwkundige aspecten.

Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding

■

personen en het opleiden tot gekwalificeerde ongediertebestrijders
b. te bevorderen dat uitsluitend daartoe
gekwalificeerde personen worden belast met ongediertebestrijdingstaken,
welke gespecialiseerde kennis
vereisen.

Rat en Muis , 35 (1) 1987

"instructie hulpmiddelen rattenbestrijding (foto Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding) "

" instructie toepassing bestrijdingsmiddelen (foto Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding)"

Rat en Muis , 35 (1) 1987

" instructie kakkerlakkenbestrijding
(foto Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding) NB. in de praktijk wordt
een halfmasker gebruikt. "
5

■

1

1
ten ontvangen een Vakbekwaamheidsdiploma.

•

"i~structie determinatie insekten voor
8-cursisten. (foto Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding)"
De Opleiding ongediertebestrijding begon
in september 1978 met de eerste cursus.
De inschrijving van cursisten bleef in de
jaren tachtig op een voor ons kleine land
hoog peil. De resultaten van de Opleiding
ongediertebestrijding zijn:

"instructie wespenbestrijding (foto
Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding)"
In een practicum van de Afdeling Entomologie van de Landbouw Universiteit in Wageningen wordt voor de B-cusisten een
lesdag besteed aan een algemene inleiding tot de determinatie van insekten en
mijten.
De opleiding wordt jaarlijks gegeven in de
periode september tot mei met klassen
van ten hoogste 30 cursisten. De Raad
van Bestuur zorgt voor aanstelling van docenten, opstellen van het lesrooster,
vaststelling van het examenreglement en
benoeming van de examencommissie en
gecommitteerden.
De examens worden zowel mondeling (30
minuten) als schriftelijk (2 uur, multiple
choice) afgenomen. Geslaagde kandida6

geslaagd
A
B
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986

22
47
20
29
33
17
29
30

20
52
23
42
46
21
54
53

gezakt
A
B
4
10
12
10
5
2
5

6

3
2
1
3
2
1
5
6

Oud-cursisten van de S.V.O.-Opleiding
ongediertebestrijding worden om de vier
jaar uitgenodigd voor een nascholingsdag. Deze herhalingscursussen worden
elke twee jaar georganiseerd en hebben
een uitstekende opkomst (1983· 138 personen; 1985: 141 personen).

cursus gassingsleider. Gassing is het inbrengen van een gasvormig of gasvormend bestrijdingsmiddel in een besloten
ruimte om schadelijke organismen te doden. Een gassing wordt uigevoerd in drie
fasen: inbrengen van het gas, gassingsduur en ontgassing.
De theoretische cursus gassingsleider
duurt 7 dagen. Voor het verkrijgen van
een Bewijs van Deskundigheid als bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit
moet na het theoretisch examen ook een
praktijkexamen worden afgelegd. De kandidaat treedt dan als gassingsleider op bij
de uitvoering van een gassing met blauwzuur, methylbromide of fosforwaterstof.
In 1985 werd gestart met de S.V.O.cursus persluchtmaskerdrager.
De resultaten van de Opleiding gassingen
zijn:

om een ogenblik terug te zien en te meer
om aandacht te besteden aan de toekomst van de beroepsmatige ongediertebestrijding.
Naar mijn mening dient in ons land behouden te blijven de goede verstandhouding tussen het ongediertebestrijdingsbedrijfsleven, de rijksoverheid en de
gemeentelijke ongediertebestrijdingsdiensten. Dit resulteerde in een uitstekende samenwerking binnen het S.V.O.-bestuur. De vakopleiding moet zich verder
ontwikkelen om te kunnen voldoen aan alle te stellen eisen in verband met volksgezondheidsaspecten, bescherming van het
milieu, commerciële belangen van opdrachtgevers, technische en financiële
aspecten van de beroepsmatige ongediertebestrijding. Door wetgeving zou ongeslaagd
39

1983-1984: cursus gassingsleider
cursus persluchtmaskerdrager
1984-1985: cursus gassingsleider
cursus persluchtmaskerdrager
1985-1986: cursus gassingsleider
cursus persluchtmaskerdrager

Andere S. V.0.-activiteiten
De S.V.O. zorgt jaarlijks voor actualisering van de lesstof en produceert diaseries. Deze lesboeken en dia-series zijn
ook te koop voor niet-cursisten. De Stichting is financieel zelfstandig en ontvangt
geen subsidies.
De Raad van Bestuur tracht een ruimte te
huren waar intensieve praktijktraining kan
worden gegeven voor de ongediertebestrijding en waar de uitvoering van gassingen kan worden gesimuleerd, zowel voor
de basisopleiding als ten behoeve van nascholingscursussen.

gezakt
6

47
8
20
10
ze rijksoverheid de zekerheid dienen te
geven dat alleen daartoe gekwalificeerde
personen kunnen worden belast met ongediertebestrijdingstaken.

Nieuwe uitdagingen
De jaren negentig bereiken we over drie
jaar. Elke lange termijnplanning dient te
proberen zo'n korte periode te overzien.
Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling welke naar mijn mening in de jaren negentig
een grote inwerking op de beroepsmatige
ongediertebestrijding zal krijgen, is de
steeds toenemende vraag naar kwa-

liteit.
Opleiding gassingen
In 1983 werd gestart met de S.V.O.Rat en Muis, 35 (1) 1987

In 1987 bestaat de vakopleiding ongediertebestrijding in ons land 10 jaar. Geen reden om dit uitgebreid te vieren, maar wel
Rat en Muis, 35 (1) 1987

In de voedingsmiddelenindustrie, horecasector, verpleeginrichtingen , onderwijsinstellingen, kantoren en in veel woningen
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is het aanvaardbare niveau van een populatie plaagdieren nul. Dit nul niveau wordt
duidelijk niet nagestreefd door werkzaamheden in het kader van z.g. onderhoudscontracten . De preventieve toepassing
van bestrijdingsmiddelen om een bestaand nulniveau te behouden wordt bovendien terecht steeds vaker beschouwd
als onnodig en ongewenst. In plaats daarvan is er en zal er in de jaren negentig in
toenemende mate vraag zijn naar doeltreffend resultaat van uitgevoerde bestrijdingswerkzaamheden, waarbij bestrijdingsmiddelen uitsluitend worden toegepast als er ongedierte aanwezig is en met
onafgebroken signaleringssystemen, periodieke inspecties en deskundigheid in
wering van dierplagen. Een nul niveau kan
worden gegarandeerd als de gestelde garantievoorwaarden worden geaccepteerd
en nagekomen.
Het vakbekwaam zorgdragen voor een
doeltreffend resultaat moet het handelsmerk zijn van de leidinggevenden en
bestrijdingstechnici. Werkgevers dienen
in te zien dat op sleutelfuncties een hoge
graad van vakbekwaamheid in ongediertebestrijding nodig is. Een goede opleiding en periodieke nascholingsprogramma's zijn daarvoor de sleutelvoorwaarden. Vakbekwaamheidsdiploma's en nascholingsprogramma's zouden wettelijk
verplicht moeten worden in het belang
van niet alleen de beroepsmatige ongediertebestrijding.
H. van Blaaderen.
De tekst van dit artikel werd gebruikt voor
de door de schrijver gehouden inleiding
tijdens het congres van de Federatie van
Europese Verenigingen van Ongediertebestrijdingsbedrijven. Het congres vond
plaats tijdens de internationale tentoonstelling en het congres " Parasitis 86"
in Genève van 9 tot en met 13 december
1986.
8

Summary
Training tor Pest Control now and in
the Nineties
In the seventies it became clear to
employers and staff members of a
number of pest control companies and
pest control departments of municipalities
in the Netherlands that pest control
technicians were lacking professional
knowledge. Realized was also that
professional pest control is not just
applying pesticides, but first of all
establishing the cause or various causes
of the presence of the species. Pesticides
should only be used in case pest control
cannot be carried out by pest prevention
only.

The Dutch foundation tor professional
Pest Control Training was launched on
the 5th of September 1977. Pest Control
courses at two levels (technicians and
supervisory personnel) were started in
1978. Up to 1986 a total of 538 candidates
(90%) received a Certificate of qualification and 57 candidates (10%) were
unsuccessful. Eevery tour years excoursemembers are invited tor a
retraining program.
In addition to the pest control training the
Foundation started in 1983 with
Fumigation training. In 1985 the course
tor respiratory protection with
compressed air breathing apparatus was
started.
All manuals are kept up to date annually
tor subscribers. Manuals and colourslide
sets are sold to interested persons.
Noted is the increasing demand for
quality in pest control. The desired zero
level of a pest population obviously is not
aimed at with most of the present pest
control contracts. The market is and will
be more so in the nineties wide open tor
contracts that offer effective pest control
by applying pesticides only when pests
are present and by continuous detectingRat en Mu is, 35 (1) 1987

systems, periodical inspections and
expertise at pest prevention .
In the public health field a zero level can
be guaranteed, provided that made
conditions are accepted and complied
with. A key function leading to top quality
pest control is the initial training and
certicifation of technicians and periodical
retraining programs.
Certification credentials and retraining
programs should become mandatory.

The author presented this paper du ring
the Congress of the Confederation of
European Pest Contra/ Associations
during the International Exhibition and
Congress " Parasitis 86" held at Geneva
trom 9 to 13 December 1986.
The complete paper in English can be
applied tor by:
H. van Blaaderen,
c/o Department of Pest Control,
P.O. box 350, 6700 AJ Wageningen,
The Netherlands.

RESULTATEN ENQUÊTE ONGEDIERTEBESTRIJDING 1984
door drs. T.P.J. Loorij, medewerker van het Centraal Bureau voor de Statistiek, afdeling
Natuurlijk milieu
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie)
Over 1984 werden de gemeenten met
meer dan 5.000 inwoners en alle particuliere ongediertebestrijdingsbedrijven voor de vijfde keer sinds 1975 om
informatie gevraagd over hun activiteiten met betrekking tot de ongediertebestrijding. Eind 1986 verscheen hierover de CBS-publikatie ''Statistiek
ongediertebestrijding 1984' ', verkrijgbaar via de Staatsuitgeverij te 's-Gravenhage, prijs f 14,75.
Van de vorige onderzoeken is steeds in
dit tijdschrift een samenvatting opgenomen van de belangrijkste resultaten.
Mede gezien de aard van de uitkomsten
van het onderzoek over 1984 was er alle aanleiding om dit keer af te wijken
van de gebruikelijke vorm van publicatie.
In de eerste plaats was er sinds het begin van het onderzoek (1975) voor het
eerst een daling waarneembaar in de
bestrijdingsactiviteiten van de gemeenten.
Rat en Muis, 35 (1) 1987

Ten tweede is het, mede dank zij de
grote medewerking van de N.V.0. mogelijk gebleken een aanzienlijk meer
gedetailleerd overzicht te verkrijgen
van de activiteiten van de particuliere
bedrijven in deze branche dan in voorgaande jaren.
In de laatste plaats was de beschikbaarheid van een reeks van ca. 1Ojaar onderzoek reden om na te gaan welke verschuivingen zich in bepaalde aspecten
van de ongediertebestrijding hebben
voorgedaan.
In dit artikel zal aan elk van deze drie zaken aandacht worden besteed. Voor de
gedetailleerde resultaten van het onderzoek over 1984 wordt verwezen
naar de bovengenoemde publicatie.
1. Bestrijdingsactiviteiten van de gemeenten

Ten opzichte van 1981 zijn de bestrijdingsactiviteiten van de gemeenten in
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