Webapp

De Rattenmonitor is vernieuwd
Eind 2019 is de Rattenmonitor gelanceerd. De Rattenmonitor moet
meer inzicht geven in de ontwikkelingen van rattenpopulaties in Ne-
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derland. Met dit artikel informeren we u over de Rattenmonitor en de
nieuwste ontwikkelingen van deze webapp.
Doel Rattenmonitor
Hoewel in de media regelmatig wordt gesproken over toenemende rattenplagen,
is onbekend of er op landelijke schaal nu
echt meer ratten zijn. In 2019 is het RIVM
daarom met de Rattenmonitor gestart. Het
doel van de Rattenmonitor is zorgen voor
meer inzicht in ontwikkelingen van rattenpopulaties. Welke patronen zien we ieder
jaar terugkeren? Welke ontwikkelingen
wijken af? Waarom? En heeft dit gevolgen
voor bijvoorbeeld de volksgezondheid?
De Rattenmonitor moet helpen dit soort
vragen te beantwoorden door zichtbaar te
maken waar overlast van ratten plaatsvindt
en wat hierin op de lange termijn verandert. Deze kennis is van belang voor zowel
de volksgezondheid als voor de branche.

Hoe werkt de Rattenmonitor?
De Rattenmonitor is een interactieve website. Op de telefoon of tablet kan bij het
aanmelden via de website een snelkoppeling worden geïnstalleerd zodat de Rattenmonitor werkt als een app. Via de Rattenmonitor kunnen makkelijk meldingen
van ratten(overlast) worden doorgegeven.
Het melden van rattenoverlast is mogelijk in minder dan een halve minuut. De
resultaten van de monitoring worden op
wijkniveau weergegeven, zodat de privacy
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van de klant en de plaagdierbeheerser gewaarborgd blijven. Via de Rattenmonitor
is een overzicht van de eigen meldingen
te downloaden, dat voor de eigen administratie kan worden gebruikt. Deelname
aan de Rattenmonitor is vrijwillig en gratis.
Voor een uitgebreide handleiding voor het
aanmelden en het maken van meldingen
kunt u terecht op www.rattenmonitor.nl.

Voor wie is de Rattenmonitor?
De Rattenmonitor is allereerst bedoeld
voor professionele plaagdierbeheersers,
zowel van bedrijven als van gemeenten.
Daarnaast kunnen ook andere professionals die rattenoverlast tegenkomen tijdens
hun werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld
agrariërs, meldingen doorgeven.
Momenteel zijn ongeveer 150 plaagdierbeheersers aangemeld. Hiervan geeft echter maar een beperkte groep regelmatig
meldingen door. Daardoor kunnen nog
geen conclusies uit de huidige resultatenkaart worden getrokken. Om een goed,
landelijk overzicht te krijgen zijn meer actieve deelnemers nodig.

kaart met meldingen te bekijken. Deze
kaart heeft zelf ook een vernieuwd uiterlijk. Bij het melden zijn ook enkele veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste
is dat nu ook een geschatte doorlooptijd
wordt gevraagd, zodat de melding niet
meer apart hoeft te worden afgemeld.
Mocht de overlast korter duren dan gedacht, dan kan uiteraard de melding alsnog eerder worden afgemeld. Mocht het
langer duren dan verwacht, dan moet nog
een nieuwe melding worden aangemaakt.
Daarnaast zijn er enkele aanvullingen gedaan in de keuzelijsten van de melding.
Momenteel wordt gewerkt aan het nog
verder uitbreiden van de mogelijkheden
van de resultatenkaart. Zo zullen we de
Rattenmonitor steeds blijven verbeteren.

Nieuwe ontwikkelingen
De Rattenmonitor is eind 2019 gestart.
Sindsdien is er een nieuwe hoofdpagina
gekomen. Hierop is direct de resultaten-

Wilt u ook deelnemen of heeft u vragen? Kijk dan op www.rattenmonitor.nl

