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van een bestrijdingsactie. Het is daarom
van belang om als professionele
dierplaagbestrijder goed te weten wat er
in de praktijk verwacht kan worden.
Daarom wordt hier in het kort ingegaan
op de genoemde problematiek.
Wat is resistentie?

Bij de bestrijding van ratten en muizen
worden chemische bestrijdingsmiddelen
toegepast die veelal tot de groep van de
anticoagulantia behoren. Deze middelen
worden op bepaalde objecten veelvuldig
toegepast zonder dat er een 100 %
resultaat wordt bereikt. Er blijven dus
altijd ratten of muizen in leven die te
weinig van het bestrijdingsmiddel hebben
opgenomen om er aan dood te gaan.
Gewoonlijk gaat het dan om de sterkste
dieren uit de populatie. Waarschijnlijk zijn
het ook de dieren die van nature iets
minder gevoelig zijn voor anticoagulantia.
In elke populatie is namelijk een variatie
in gevoeligheid aanwezig. Deze sterkste
dieren die niet doodgaan zullen weer
nakomelingen krijgen. Die nakomelingen
krijgen automatisch de erfelijke aanleg
mee die er voor zorgt dat ook zij minder
gevoelig zijn voor anticoagulantia. Als het
proces van consumptie van niet dodelijke
gifdoses en voortplanting zo doorgaat
wordt er constant geselecteerd op
verminderde gevoeligheid voor
anticoagulantia, wat tot gevolg heeft dat
er op den duur ratten of muizen aanwezig
zijn die met de gebruikelijke dosering niet
meer zijn te bestrijden. We spreken in dat
geval van een resistente stam die is
ontstaan.
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Waar komt resistentie voor bij welke
knaagdieren?

Wat moeten we doen tegen
resistentie?

Over de gehele wereld is op vele
plaatsen resistentie ontstaan bij de huismuis en bij de bruine rat tegen de veel
gebruikte anticoagulantia. Dat is
begonnen bij de oudste en langst toegelaten anticoagulant warfarin. Maar ook
ten opzichte van chloorfacinon,
bromadiolon, difenacum en zelfs
brodifacum is resistentie ontstaan.
Landen waar veel onderzoek is gedaan
naar de ontwikkeling van resistentie bij
ratten en muizen zijn Engeland en
Denemarken.
Ook in Nederland zijn reeds diverse
keren resistente ratten en muizen aangetroffen. Bij de bruine rat is resistentie
voor het eerst gevonden in 1966 in de
provincie Drenthe waar bij het plaatsje
Sleen ratten werden aangetroffen die met
de werkzame stof warfarin niet meer
effectief bestreden konden worden.
Ophof en Langeveld hebben hierover in
1968 aan de World Health Organization
verslag uitgebracht.

Resistentie moet zo mogelijk in een vroeg
stadium worden onderkend. Wanneer in
de praktijk blijkt dat ondanks een goede
opname van het lokaas en een voortdurende regelmatige controle de
populatie van de ratten of muizen niet afmaar toeneemt, dan is de kans groot dat
we met resistentie te kampen hebben.
Blijf niet doorgaan met "voeren", maar
meldt dit aan de afdeling Bestrijding van
Dierplagen te Wageningen. Gezamenlijk
kan dan een strategie worden
afgesproken. Van belang is om in het
laboratorium vast te stellen of de knaag-

Van Blaaderen en Bode hebben in Rat en
Muis van april 1989 verslag gedaan van
hun bevindingen met betrekking tot de
resistentie tegen anticoagulantia bij de
bruine rat in Twente. Sinds die tijd is er in
Twente een grootscheepse actie ondernomen om met behulp van de werkzame
stof difenacum de populatie bruine ratten
te minimaliseren. Voor zover kan worden
nagegaan is dat gelukt. Momenteel doen
zich in Twente, zij het op beperkte schaal,
nog steeds resistentie-problemen voor.
Door problemen bij de bestrijding zo
spoedig mogelijk te melden aan de
betreffende gemeentelijke dienst kan er
adequaat tegen resistentie worden
opgetreden.
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dieren inderdaad resistent zijn geworden.
Daarna kan dan worden bepaald met
welke werkzame stof de resistentie kan
worden doorbroken.
J.T. de Jonge
Literatuur
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Resistentie tegen anticoagulantia bij de
bruine rat in Twente, H. van Blaaderen
en A.D. Bode - Rat en Muis april 1989.

Contactdagen 1995
Summary
1n the first semester of 1995 the second
part of the "contact"meetingscycle lor
pest control officers and technicians of
local authorities, pest control companies
and others concerned with professional
pest control is organized by the
Department of Pest Control.
Subjects that are presented regard recent
developments on pesticides, legislation
and organization.

Eerste semester 1995

In de eerste drie maanden van 1995
wordt door de afdeling Bestrijding van
Dierplagen de tweede serie contactdagen
van de tweejaarlijkse cyclus 1994-1995
georganiseerd. De bijeenkomsten zullen
Dierplagen en Milieu, 42 (3) 19~4

worden gehouden op 8 afzonderlijke
dagen in de diverse regio's met een
programma van 10.00-16.00 uur.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens wordt circa twee weken
tevoren verzonden aan gemeentelijke en
regionale ongediertebestrijders, die in de
betrokken provincies hun woonplaats
hebben. De hoofden van diensten en
afdelingen, waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert, ontvangen de
uitnodiging op hun werkadres.
Voorts wordt een uitnodiging gezonden
aan ongediertebestrijdingsbedrijven. Ook
anderen, die beroepshalve zijn betrokken
bij de ongediertebestrijding, kunnen
desgewenst aan de bijeenkomsten
deelnemen. Behalve reis- en verblijfkosten zijn aan deelname geen verdere
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De volgende onderwerpen staan onder
meer op het programma:
1. kerntaken van de gemeente
2 resistentie-problemen bij de bestrijding
van knaagdieren in Nederland
3. milieuaspecten van de beroepsmatige
dierplaagbestrijding
4. entomofobie.

Zutphen:
donderdag 9 februari 1995.
"Outokompuzaal" van de Hanzehof,
Coehoornsingel 1, Zutphen. NS-station
op 10 minuten loopafstand.
Parkeergelegenheid.
Sittard:
donderdag 16 februari 1995.
"Grote Zaal" van Cultureel Centrum De
Stadsschouwburg, Wilhelminastraat 18,
Sittard. NS-station op 1 minuut afstand.
Parkeergelegenheid.

Schema contactdagen
1995
kosten verbonden.
Als men vanuit een andere provincie een
contactdag wil bijwonen, is men uiteraard
ook van harte welkom. Het moet geen
bezwaar zijn die contactdag bij te wonen,
die haar of hem het beste uitkomt.
Kader en bestrijders

De onderwerpen die zullen worden
behandeld gaan ondermeer over
praktische aangelegenheden die de
uitvoering van de ongediertebestrijding
betreffen, maar ook over onderwerpen
waarvoor beleidsbeslissingen nodig zijn,
welke door het midden- en topkader
dienen te worden genomen. Daarom
wordt de uitnodiging om aan een
contactdag deel te nemen gericht aan
"leidinggevenden", zowel als aan
"uitvoerders" van de betrokken afdelingen
of diensten.
Voorzover er nieuwe ontwikkelingen zijn,
zullen deze worden belicht.
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Hoogeveen:
donderdag 23 februari 1995.
"Foyer" van Cultureel Centrum De
Tamboer, Hoofdstraat 17, Hoogeveen.
NS-station op 10 minuten loopafstand,
diverse bussen bij station.
Parkeergelegenheid.

Wageningen:
donderdag 19 januari 1995.
"Ir. Haakzaal" van het conferentiecentrum WICC-IAC, Lawickse Allee 11,
Wageningen (Vanaf NS-Ede-Wageningen
te bereiken met bussen 83 en 84;
snelbus 85 alleen op spitsuren; treintaxi).

Leeuwarden:
donderdag 2 maart 1995.
"Frigem-zaal 3" van Stadsschouwburg
De Harmonie, Ruiterskwartier 4,
Leeuwarden. NS-station op 15 minuten
loopafstand. Parkeren achter station of in
betaalde parkeergarage.

Amsterdam:
donderdag 26 januari 1995.
"Koningszaal" van het Artis partycentrum,
Plantage Middenlaan 43, Amsterdam.
Vanaf NS-station bereikbaar met tram 9
(Centraal Station), 7 (Mercatorplein)
of 14 (Muiderpoort en Sloterdijk).
Parkeren f 5,- (ingang parkeerterrein
Plantage Kerklaan).

Middelburg:
donderdag 30 maart 1995.
"Aula" van de Zeeuwse Bibliotheek,
Koulsteensedijk 7, Middelburg. NS-station
op 5 minuten loopafstand. Parkeren f 7,per dag (weinig gelegenheid i.v.m.
markt).

Tilburg:
donderdag 2 februari 1995.
"Wagenzaal" van zalencentrum 't Wit
Paardje, Lijnsheike 8, Tilburg-Noord.
Vanaf NS-station bereikbaar met bus 3,4
of 5 (ca. 15 minuten).
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