Insecticide L77 /1245

7325 N

dichloorvos

H

01-08-96

K-Othrine lnsektenpoeder-P

10977 N

deltamethrin

H

30-09-96

K-Othrine Kant en Klaar Prof

11156 N

deltamethrin

H

30-09-96

Plaagdieren in

wist hoe de kleerluis bestreden diende te
worden: douchen en schone kleren aan, als voor-

de pers

waarde voor een slaapplaats.
In Amsterdam wordt die regel door sommige

Lurectron Dichlorvos

7064 N

dichloorvos

H

01-06-96

L78/1279/B

7370 N

fenothrin/tetramethrin

H

01-12-95
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niet altijd de hand aan wordt gehouden, aldus

Mitin BC

9891 N

permethrin

H

01-12-95

Mauser

9674 N

brodifacum

rod

30-09-96

Nova Strip Anti Mieren

11112 N

permethrin

H

19-01-96

Kleerluis gevonden bij daklozen

Behalve dat de parasiet, die familie is van de

Novastrip Vliegen

10513 N

permethrin

H

19-01-96

in Utrecht

hoofdluis, last veroorzaakt - de jeukbulten worden

Protekton 120 DCV

10859 N

dichloorvos

H

01-06-96

hij ook ziekten overdragen.

Van der Laan en Smit.

opengekrabd en kunnen geïnfecteerd raken - kan

Pulvex Poeder

8522 N

permethrin

H

01-11-95

Amsterdam - Daklozen in Utrecht worden met

Rambo Carbolineum

8403 N

steenkoolteeroliedestillaat

He

01-04-96

enige regelmaat geplaagd door kleerluis, een

In de Eerste Wereldoorlog was de kleerluis ver-

Rentokil TFD

9620 N

deltamethrin

He ins

01-09-96

bloedzuigende parasiet die zich in de kleren

spreider van loopgravenkoorts en vlektyfus.

Respur Impregneer Lasur

6705 N

tributyltinoxide

He

23-01-96

ophoudt en jeukbultjes op de huid veroorzaakt. In

Bij daklozen in Parijs en Seattle zijn onlangs
besmettingen geconstateerd met de verwekker

Rotim-Creosootolie
Sigmatex BSW
Super Caid Concentraat
Talon Pellets

8054 N
10998 N
9438 N
11188 N

steenkoolteeroliedestillaat

He

01-04-96

1993 en 1994 werd op een totaal van 3150 con-

thiram

He

01-08-96

tacten tussen daklozen en artsen en/of verpleeg-

van loopgravenkoorts, Bartonella quintana. Of

bromadiolon

rod

02-06-96

kundigen 41 maal kleerluis geconstateerd.

Bartonella-infecties ook in Nederland voorkomen,

brodifacum

rod

30-09-96

Bij daklozen in Amsterdam en Rotterdam komt de

is niet bekend. Maar bij daklozen met onverklaarde ziektebeelden zou men er op bedacht

Tencosol Kopernaftenaat

6707 N

kopernaftenaat

He

23-01-96

kleerluis (nog) niet voor. Het verschil wordt

Tencosol Zinknaftenaat

6708 N

zinknaftenaat

He

23-01-96

mogelijk veroorzaakt doordat opvanginstellingen

moeten zijn dat er misschien sprake is van een

Undeen-Stuif

5483 N

propoxur

H

01-08-96

voor daklozen in Utrecht niet altijd even strikt op

Bartonella-infectie, schrijven Van der Laan en

Uni-Carbolineum

9444 N

steenkoolteeroliedestillaat

He

24-06-96

de persoonlijke hygiëne letten.

Smit.

13-11-95

Ook kan een rol spelen dat de Utrechtse dak-

De terugkeer van de kleerluis is tekenend voor
de situatie waarin daklozen leven. Alleen een ver-

Unigreen Kopernaftenaat 2% Cu
Vapona Mottenpapier

6539 N
10543 N

kopernaftenaat

He

chloorpyrifos

H

01-11-95

lozen in het winkelcentrum Hoog Catharijne, met

Woodcap

7692 N

tributyltinoxide

He

12-04-96

name 's winters, dicht op elkaar leven waardoor

andering in hun sociale omstandigheden kan de

Xylamon PBA

9796 N

azaconazole

He

01-06-96

de parasiet (Pediculus humanus var. corporis)

kleerluis weer terugdringen, aldus de GG&GD

zich makkelijk kan verspreiden.

artsen.

Dat schrijven de artsen J. van der Laan en

Toelichting
H

middel ter bestrijding van insecten in en om gebouwen

R. Smit van de Utrechtse GG&GD in een artikel in

(Door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen

He

houtconserveringsmiddel ter voorkoming of bestrijding van vnl. schimmels

het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Ze

werd vanuit Rotterdam wel kleerluis ontvangen.

He ins

middel ter bestrijding van houtaantastende insecten

herinneren eraan dat de Engelse schrijver George

Red.)

rod

rodenticide, middel ter bestrijding van ratten en muizen.

Orwell in zijn in 1923 verschenen autobiografische roman Down and Out in Paris and London al
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STICHTING VAKOPLEIDING ONGEDIERTEBESTRIJDING
Knaagd i eren

Uit: Lyme borreliose onderzoek in Europees
perspectief

INSCHRIJVING CURSISTEN

Liefst 2,6 miljoen ratten zijn er vorig jaar gedood
in Bangladesh. Dat vind de regering niet genoeg.

Sinds 1993 neemt Nederland deel aan de

Daarom heeft ze beloningen in het vooruitzicht

"European Union Concerted Action on Lyme bor-

gesteld aan boeren die ratten om zeep helpen.

reliosis" . Dit is een samenwerkingsverband tus-

Per geleverde rattenstaart ontvangt de doder een

sen in totaal 15 (academische) centra waaronder

kwartje. Weet een boer tienduizend ratten om te

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

leggen, dan krijgt hij van de overheid een kleuren-

(RIVM). Het voornaamste doel is het identificeren

televisie - iets wat in Bangladesh mag gelden als

van risicogebieden voor de Lyme-ziekte en het

geweld ige beloning.

aandragen van intervent ie-st rategieën (manieren

Het land met 120 miljoen inwoners, produceert

om in te grijpen).

jaarlijks bijna twee miljoen ton graan, vooral rijst
en tarwe. Jaarlijks valt 900 duizend ton ten prooi

Het RIVM neemt deel aan 3 van de tien werk-

aan ratten, wat neerkomt op eenvijfde van het

groepen:

voedseltekort van Bangladesh.

•

standaardisatie van de test voor het ontdek-

Voor de overheid zijn de ratten om meer redenen

ken van Borrelia burgdorferi (veroorzaker van

een doorn in het oog. De knaagdieren, die in

de Lyme ziekte)

staat zijn in een jaar tijd een drieduizend leden

•

tellend nageslacht te krijgen, kunnen ook ziekten

(vaststellen van de ziekte) bij mensen en

als de pest en tyfus verspreiden. Bovendien
vernielen ze het wegennet door de holen die ze
graven.

standaardisatie van de serodiagnostiek

dieren
•

soortenbepaling van Barre/ia-monsters uit
heel Europa.

In het kader van de Opleiding Ongediertebestrijding
verzorgt de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S.V.0.) cursussen voor het behalen van

VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA

(BT/BD)

De opleiding omvat ondermeer:
wetten en verordeningen
algemene inleiding tot de biologie van geleedpotigen en knaagdieren
algemene inleiding tot de bestrijding van geleedpotigen en knaagdieren
algemene inleiding tot de bestrijd ingsmiddelen
bestrijding van ongedierte; behandeling per diersoort
• arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne
techniek, apparatuur en overige hulpmiddelen
• gesprekstechniek, instructie, planning en administratie
bouwkundige aspecten (alleen BO-cursus)
praktijklessen.
C ursus bestrijding s technicus (BT)
voor functionarissen die (ondermeer) belast zijn met uitvoering van ongediertebestrijdingstaken,
alsook het geven van adviezen omtrent wering en bestrijding van ongedierte
• opleidingsniveau lager beroepsonderwijs
• 15 cursusdagen en 2 examendagen in de periode september - mei
• tarief f 3 .075,- * inclusief syl labus, handboek, theorie- en praktijkexamen.
Cursus bestrijdingsdeskundige (BD)
• voor leidinggevende functionarissen (ondermeer) betreffende de uitvoering en advisering
omtrent wering en bestrijding van ongedierte
opleidingsniveau middelbaar beroepsonderwijs
21 cursusdagen en 2 examendagen in de periode september - mei
tarief f 3. 775,- * inclusief syllabi, handboek. theorie- en praktijkexamen.
Plaats van de opleidingen: S. V.0.-trainingscen trum, Vadaring 120, Wageningen.

De overheid voert als sinds 1983 anti-rattencampagnes. Dit jaar trekt zij voor het eerst naar

Van 113 Barre/ia-monsters is de soort reeds

de dorpen, om meer dan 1,2 miljoen boeren niet

bepaald .

alleen te leren hoe ze de ratten het beste kunnen

De brede Europese interesse, ook voor andere

afmaken, maar ook katten, vallen en vergif uit te

infectieziekten die worden overgedragen door

delen.

teken, zal een netwerk krijgen dat het onderzoek

5O
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44

Inschrijfformulieren en nadere Informatie verkrijgbaar bij
S.V.O., Postbus 350, 6700 AJ Wageningen, telefoon 0317-424050, telefax 0317-424801.

* tariefstelling onder voorbehoud van aanpassingen.

op dit gebied verder kan stimuleren.

1

Belangstellenden voor deelname aan een van deze S.V.0.-cursussen worden geadviseerd zich zo
spoedig mogelijk in te schrijven.
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