Protex Edolan

9225 N

n-octylisothiazolon

22-07-95

tributyltinoxide
Protex GT

10655 N

Zoogdier
(november 1995)

ammoniumbifluoride

15-09-95

Resto!

7988 N

carbendosulf

01-09-95

Uit: Nederland en Vlaanderen

Rentokil 1080

6557 N

natriumfluoracetaat

26-04-95

• Zoogdieren in het rood

11-12-94

Roxasect Anti-Mug Stekker

9024 N

bioallethrin

Rustikal lmpregnant

9137 N

dichlofluanide

26-04-95

Stopper Maggot

11192 N

trichloorfon

01-09-95

Superwolmanzout CO 72

11117 N

arseenpentoxide

01-12-94

chroomtrioxide

9013 N

has been set up. On this list

chroomzuur

11-12-94

non -target rodents and protected

Soort

cuprioxide

mammals pest control technicians

waterspitsmuis (Neomys fodiens)

3

2

arseenpentoxide

sometimes encounter, are included.

hazelmuis (Muscardinus avellanarius)

4

2

noordse woelmuis (Microtus oeconomus)

3

Treffect

3656 N

dichloorvos

15-0995

Uni-Green

9452 N

kopernaftenaat

01-10-95

Vacsol

9199 N

tributyltinfosfaat

27-06-95

Vet Kern (R) Siphotrol

10186 N

Mand + Interieur Spray

A " Red List" of endangered species
in the Netherlands and in Flanders

koper(ll)oxide
Tanalith CCA Oxide Type C

Summary

eikelmuis (Eliomys quercinus)

3

De rode lijst vervult voor het natuurbeleid en het

veldspit smuis (Crocidura leucodon)

4

natuurbeheer een signaalfunctie: aangegeven

grote bosmuis (Apodemus flavicollis)

4

30-0695

wordt met welke in Nederland levende soorten

kleine hoefijzerneus
(Rhinolophus hipposideros)

methopreen
permethrin

Rood signaal

NL

Wolmanit-Holzschutzpatronen

10113 N

borax

09-12-94

het slecht gaat en waarvoor extra maatregelen

Wolmanit-Holzschutz- tabletten

10112 N

borax

09-12-94

nodig zijn om ze te behouden, of zelfs weer terug

grote hoefijzerneus

zinknaftenaat

01-10-95

te brengen. Ze bevat een analyse van de oorza-

(Rhinolophus ferrumequinum)

ken die verantwoordelijk zijn voor de achteruit-

mopsvleermuis

gang van de diverse soorten en ook voorwaarden

(Barbastella barbastellus)

en mogelijkheden waarbinnen aan het behoud en

ingekorven vleermuis

herstel van de bedreigde soorten kan worden

(Myotis emarginatus)

gewerkt.

vale vleermuis (Myotis myotis)

Voor Nederland zowel als voor Vlaanderen werd

Bechsteins vleermuis

Zinknaftenaat

36

8449 N

Oierplagen

en

Milieu,

44

(1)

1996

*
*

*

*
*

*

zo'n lijst samengesteld. De knaagdieren die wor-

(Myotis bechsteinii)

den gerekend tot de dierplagen, staan weliswaar

bosvleermuis (Nyctalus leisleri)

niet op de rode lijst maar een aantal knaagdieren

Brandts vleermuis (Myotis brandtii) *

èn zoogdieren waarmee de dierplaagbestrijder af

grijze grootoorvleermuis

en toe te maken krijgt staan er wèl op:

(Plecotus austriacus) *

Oie rplagen

en

Milieu ,

44

(1)

1996

VI

4

0

0

0

0

4

0

2

1

2

1

4

1

4

2

4

2

*

1

3 7

Soort

NL

*
grootoorvleermuis (Plecotus auritus) *
meervleermuis (Myotis dasycneme)

VI

Plaagdieren

•

1n

2

3

de pers

ruige dwergvleermuis
(Pipistrellus nathusii)

*

baardvleermuis (Myotis mysticanus)
franjestaart (Myotis nattereri)

*

*

3

De onderstaande infectieziekten kunnen met

werken of er veel vrije tijd doorbrengen, lopen

besmet bloed worden overgedragen . De verwek-

kans besmet te raken met het virus. Een acute

kers zijn uitheemse parasieten en bacteriën .

nierontst eking kan het gevolg zijn .

Door immigratie en internationaal reizigersverkeer

Dit stelt viroloog J. Groen in zijn proefschrift Han-

3

ALGEMEEN DAGBLAD

kunnen ze echter ook wel eens in Nederland

tavirusinfecties in Nederland, waarop hij op 10

3

(19 december 1995)

terecht komen. Sommige personen blijven , zon-

januari promoveerde aan de Erasmus Universiteit

der dat zij klachten hebben, nog maanden tot

Rotterdam .

3
Boswandeling maakt ziek

Categorieën

jaren lang "drager"' van de parasiet.

Jaarlijks worden tussen de tien en vijftig mensen

Babesiosis komt vooral voor in het noordoosten

opgenomen in een ziekenhuis, omdat ze geïnfec-

0

verdwenen of bijna verdwenen

ROTTERDAM - Vooral mensen die veel in de bos-

van de Verenigde Staten en wordt overgebracht

t eerd zijn met het virus. Volgens Groen komt de

1

ernstig bedreigd

sen van Twente, Midden Brabant en Limburg toe-

door de beet van een teek (o.a. lxodes ricinus

infectieziekt e echter vaker voor. Eén procent van

2

bedreigd

ven, lopen het risico op besmetting met het han-

L.). Verschijnselen: koorts, bloedarmoede, geel-

de bloeddonoren in Limburg, Midden-Brabant en

3

kwetsbaar

tavirus. Dat wordt overgebracht door muizen en

zucht.

Twente heeft antistoffen in het bloed. Dieren

4

gevoelig

brengt griepachtige klachten met zich mee, maar

Leishmaniasis komt voor in de (sub)tropen en

brengen het virus over op de mens. De rosse

niet voorkomend/opgenomen

het kan ook tot een acute nierontsteking leiden.

wordt overgebracht door de beet van zandvliegen

woelmuis, de gewone spitsmuis en de veldmuis

*

beschermde diersoort

Jaarlijks komen daardoor 10 t ot 50 mensen in

(Phlebotomus spp.) . Verschijnselen: nachtelijke

kunnen in Nederland drager van het hantavirus

het ziekenhuis terecht. Viroloog J. Groen promo-

koorts, diarree, hoesten, leverafwijkingen.

zijn.

De meest bedreigde soorten staan bovenin de

veert 10 januari aan de Erasmus Universiteit Rot-

De ziekte van Chagas komt voor in Midden- en

Het virus ontleent zijn naam aan de Hantaan-

tabel, de minder bedreigde soorten kregen een

terdam op een onderzoek naar het virus.

Zuid-Amerika en wordt overgebracht door de beet

rivier in Korea. West erse medici kwamen tijdens

plaatsje onderin.

van bedwantsen (Cimex lectularius L.). Verschijn-

de Koreaanse oorlog, begin jaren vijftig, voor het

Er werd uitsluitend uitgegaan van kwantitatieve

DONOR KRANT

selen: koorts, klierzwellingen, lever- en hartafwij-

eerst met de infectieziekte in aanraking. Onder

gegevens op nationaal niveau; andere criteria

(Winte r 1995)

kingen. De ziekte verloopt soms ook zonder noe-

VN-militairen brak toen een epidemie uit. De oor-

menswaardige klachten.

sprong van het virus werd pas 25 jaar later aan-

werden niet meegewogen.
Uitgave van de Stichting Rode Kruis Bloedbank
(bew. A. Balkstra)

Arnhem en Omstreken

getoond, toen onderzoekers het virus isoleerden
DAGBLAD DE LIMBURGER

uit de Koreaanse veldmuis. Mensen die geïnfec-

(5 januari 1996)

teerd zijn, kunnen koorts, buikpijn , bloedingen,

Toelichting op de nieuwe

een shock en nierfunctiestoornissen krijgen.

vragenlijst

Hanta-virus in Limburgse

Patiënten die de ziekte in Nederland oplopen,

bossen actief

hebben veelal mildere klacht en. De griepachtige

Bloeddonoren ondergaan voorafgaande aan het

klachten worden volgens Groen vaak niet herkend

bloedgeven, een korte medische keuring, met als

Roermond - Hantavirus-infecties komen in Neder-

vast onderdeel een vragenlijst. In het hoofdstuk

land voor in bosrijke gebieden in Limburg, Mid-

Infectieziekten wordt o.m. het volgende vermeld.

den-Brabant en Twente. Mensen die in het bos

Dierplagen

Oierpla ge n

en

Milieu ,

4 4

(1 )

1996

en

M il ieu,

44

(1)

1996

als hantavirusinfectie.
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