Rattenradar
Het aantal ratten in Nederland neemt toe?!
Niemand weet hoeveel ratten er in Nederland rondlopen. Dit zullen we ook nooit exact te weten komen. Wat we
wel weten is dat bruine ratten zich over geheel Nederland hebben verspreid en dat zwarte ratten zich in een gebied ophouden in de kop van Limburg en in het oosten van Noord-Brabant. Misschien komen ze op nog enkele
plaatsen in Nederland voor.
Ratten staan bekend als mogelijke verspreiders van infectieziekten. Alleen daarom al is het interessant om te weten
waar veel ratten voorkomen. Daarnaast zijn er andere redenen te bedenken waarom het interessant zou zijn om te
weten waar ratten zich bevinden. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de meest recente wijziging voor wat betreft het toepassen van rodenticiden buiten gebouwen die 1 januari 2017
van kracht wordt. Nu al, enkele maanden nadat deze wettelijke regeling officieus is ingevoerd, ontstaan namelijk geluiden dat de overlast van ratten toeneemt als gevolg van deze
wijziging. Helaas moeten we het doen met alleen deze geluiden. Het KAD is geïnteresseerd in verspreidingsgegevens
van ratten. Nog meer geïnteresseerd echter is het KAD in
gegevens die inzichtelijk maken waar een populatie ratten
(sterk) toeneemt. Wanneer een populatie groeit, groeien ook
de risico’s voor de volksgezondheid, de risico’s op schade,
enzovoort. De publieksvoorlichting die het KAD verzorgt
kan dienen als middel om data over de verspreiding van
ratten te vergaren.

KAD-Publieksvoorlichting
KAD-Publieksvoorlichting is een dienstverlening die het
KAD aangaat met gemeenten. Het doel hiervan is burgers
in de gelegenheid te stellen om gratis contact met het KAD
op te nemen met vragen over de aanwezigheid of overlast
van plaagdieren. Het KAD voorziet de burger van goede
informatie over de preventie en bestrijding van plaagdieren. Door een registratie bij te houden van deze meldingen

wordt veel data verkregen over de ontwikkeling en de verspreiding van plaagdieren.

Rattenradar
Speciaal voor het verstrekken van informatie over ratten,
heeft het KAD ‘Rattenradar’ ontwikkeld. Door het invullen
van de postcode ontvangt men informatie over preventie
en bestrijding. Iedere melding draagt op deze wijze bij aan
het verkrijgen van verspreidingsgegevens. Door analyse van
deze gegevens kunnen ontwikkelingen en trends zichtbaar
worden gemaakt. Zo wordt in een vroegtijdig stadium zichtbaar wanneer het aantal meldingen in een bepaald gebied
toeneemt. Het KAD beoordeelt of, en zo ja welke actie
noodzakelijk is en koppelt dit terug aan de gemeente.

Centraal meldpunt
Inmiddels heeft ook het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) aangegeven het wenselijk en noodzakelijk te vinden dat er een centraal meldpunt komt voor
aanwezigheid en/of overlast van ratten. Op 5 april 2016
heeft hiervoor in opdracht van het ministerie van VWS een
bijeenkomst bij RIVM plaatsgevonden. Doelstelling was om
na te gaan hoe een centraal meldpunt kan worden ontwikkeld. Hierbij waren diverse stakeholders aanwezig zoals de
brancheorganisaties, Universiteit Utrecht, WUR, KAD en
Dierenbescherming.
Het KAD houdt u op de hoogte van de lancering van Rattenradar.
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Nederlandse vertaling European Code of
Practice Bed Bug Management (ECoP)
Deze gedragscode voor bedwantsbeheer is volledig gericht
op de bestrijdingstechnicus en was in het verleden alleen
in het Engels beschikbaar. Toen Richard Naylor van de Bed
Bug Foundation op een beurs in Londen een oproep deed
voor vertalers van de gedragscode, heeft het KAD zich daarvoor opgegeven. De gedragscode is van het Engels naar het
Nederlands vertaald en waar nodig aangepast aan de Nederlandse situatie.
De gedragscode wil de bestrijdingstechnici van de beste informatie voorzien die op dit moment beschikbaar is voor de

gscode

Bedwantsbeheer

behandeling van bedwantsplagen. Hoewel
elke locatie anders is en elke bestrijding
maatwerk is, kan een vaste opeenvolging
van stappen en acties genomen worden.
Deze worden belicht in de gedragscode, die voorzien is van
duidelijke foto’s en schema’s, waaronder een bijlage met
insecten die regelmatig met de bedwants verward worden.
www.bedbugfou
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De Nederlandse versie van de gedragscode is te vinden op
de website van de Bed Bug Foundation: http://bedbugfoundation.org/en/ecop/ 
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