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De tweede KAD-Kenniskring Dierplagen werd opnieuw een succes.
De bijeenkomst vond plaats in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Gespreksleider was weer Henny Radstaak, redacteur van VARA’s Vroege
Vogels. Het thema van de tweede bijeenkomst speelt in op de actualiteit: Plaagdieren en onze gezondheid. Plaagdieren in en om gebouwen
vormen een risico voor de dier- en volksgezondheid. Ook de toepassing van biociden brengt gezondheidsrisico’s en schade voor mensen,
de natuur, het milieu en professionals met zich mee. Het dilemma is
daarom: hoe kunnen we de problemen die plaagdieren veroorzaken
oplossen zonder onaanvaardbare risico’s voor onze gezondheid, de natuur en ons leefmilieu?
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De bijeenkomst werd geopend door Jos
van de Sande in zijn rol van bestuurslid
van het KAD, maar ook als arts bij GGD
Hart voor Brabant. Samen met drie collega’s presenteerde hij een aantal voorbeelden uit de praktijk van de GGD. De
GGD benadrukt dat achter een melding
van plaagdieren vaak andere problemen
schuilgaan: verslaving, verwaarlozing, schulden of achterstallig onderhoud bijvoorbeeld. De GGD heeft een

bronopsporingsplicht. Samenwerking met
andere disciplines is vaak noodzakelijk.
De recente ontwikkeling dat mensen, die
tot voor kort in instellingen woonden,
weer terug naar de wijk moeten, is een
zorgwekkende ontwikkeling. Zorgwekkend wordt het ook wanneer gemeenten
geen verantwoordelijkheid nemen.
Als tweede spreker kwam
prof. Johanna van Bronswijk, emeritus hoogleraar
van de Technische Universiteit Eindhoven, aan
het woord. Naast hoogleraar is zij ook gediplomeerd bestrijdingstechnicus. Vanuit die unieke combinatie gaf
zij een ongeëvenaard overzicht van het
raakvlak tussen plaagdieren en gezondheid. Steeds blijken ‘milieubelangen’ het
van ‘gezondheidsbelangen’ te winnen.
Gebrekkige ventilatie in relatie tot een ongezond binnenklimaat van scholen is daar
een voorbeeld van. Adviezen van brandweer, politie en gezondheidsdiensten zijn
niet op elkaar afgestemd. In 2007 ontving prof. Van Bronswijk de alternatieve

Ig Nobelprijs (een prijs voor onderzoeken
waar men eerst om moet lachen, maar die
daarna aan het denken zetten) voor haar
onderzoek over de ecologie van het bed.
Niet voor niets bleef zij daarom wat langer
stilstaan bij de biologie van de huisstofmijt
en de bedwants.
Dr. Marieta Braks is als
epidemioloog werkzaam
bij het Centrum Infectieziektebestrijding van het
RIVM. In vogelvlucht besprak zij een groot aantal
plaagdieren die als vectoren voor infectieziekten berucht werden. Aan de hand van
het door het RIVM uitgebrachte EmZoo
(Emerging Zoonoses) rapport besprak zij
de rol die plaagdieren spelen bij de verspreiding van zoönosen. Vroeger, nu en in
de toekomst. De preventie van zoönosen
is uiteraard gebaseerd op het voorkomen
van de aanwezigheid van plaagdieren.
Het RIVM investeert niet voor niets in een
knaagdiermonitoringsysteem.
Last but not least, stond
dr. Jaap Maas als bedrijfsarts/epidemioloog bij het
AMC stil bij de bedrijfsrisico’s waaraan bestrijdingstechnici worden blootgesteld. Natuurlijk ook in

relatie tot noodzakelijke preventieve maatregelen. Informatie over toxische stoffen kan worden ingewonnen via
arbokennisnet.nl.

De missie van de KAD-Kenniskring Dierplagen
De ambitie voor de KAD-Kenniskring Dierplagen is de
ontwikkeling van een platform waar professionals elkaar
persoonlijk kunnen ontmoeten, waar ze informatie en
kennis delen en waar ze praktijkervaringen kunnen uitwisselen. De ambitie is ook dat er nieuwe samenwerkingen gaan ontstaan, nieuwe ideeën en nieuw onderzoek.
Het KAD streeft ernaar dat het merendeel van de professionele plaagdierdeskundigen en vele beleidmakers aan
de Kenniskring Dierplagen gaan deelnemen. Het succes
van een Kenniskring is niet alleen te danken aan de deskundige sprekers, maar vooral ook aan de deelnemers die
verschillende sectoren en branches vertegenwoordigen.

De derde KAD-Kenniskring Dierplagen
Tijdens de geanimeerde borrel achteraf kon worden beluisterd dat menige deelnemer uitziet naar de derde KADKenniskring Dierplagen. Deze Kenniskring staat inmiddels al in de steigers en zal worden georganiseerd samen
met de Vereniging Stadswerk (zie ook pagina 29 van deze
DIERPLAGEN Informatie). Het thema? Duurzaam plaagdierbeheer in de publieke ruimte. Prof. Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum van Rotterdam,
heeft toegezegd om te komen spreken over de betekenis
van stadsnatuur (zie ook de boekbespreking op pagina 19
van deze DIERPLAGEN Informatie). Het wordt een Kenniskring die de Nederlandse gemeenten zal aanspreken.
Daarnaast mogen bedrijven die opdrachten voor overheden uitvoeren en professionals die actief zijn binnen de
groene stedelijke ruimte hier niet ontbreken.
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