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De rat is een… pestsoort





Rattus norvegicus

Oorsprong in Noorwegen?

“wilde” ratten

De rat is een… 
inheemse soort?



De rat is een… uitheemse soort



De rat is een… invasieve uitheemse 
soort?
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Bruine rat

Zwarte rat
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De rat is een… labodier



De rat is een… labodier

Neofobie

Pijnervaring

Empathie

Whishaw & Kolb (2004)

Langford et al. (2010)



De rat is een… huisdier



Noodzaak om ratten te bestrijden, 
met aandacht voor hun welzijn



Humane bestrijding 
van ratten



Integrated Pest Management

Begin steeds met een grondige 
inventarisatie van het probleem. Denk 
hierbij in termen van schade 
voorkomen en niet zozeer in termen 
van dieren doden. 

Gebruik de gepaste 
bestrijdingsmethode voor elke 
situatie na afweging van de 
verschillende opties. Bestrijden van 
ratten en muizen is maatwerk.

Monitoring

PreventieMonitoring

Bestrijding



Is beheer altijd nodig?



Preventie: steeds de eerste stap

Cyclus van bestrijding 

doorbreken

Goedkoop

Efficient



Preventie: voedsel verwijderen 

Zwerfvuil

Diervoeder

Eten in riolering

Composthopen

Brood voor eendjes

Slecht afgesloten 
vuilnisbakken

Sterk inzetten op 
sensibilisatie!



Preventie: verwijderen van 
beschutting en nestgelegenheden

Vermijd aanplantingen die tot tegen de muren komen

Vermijd stockage van oude materialen

Verwijder afval/rommel zo snel mogelijk

Niet aangeraden daar waar je de biodiversiteit wil versterken



Preventie: openingen dichtmaken

Let op bij plafonds, kabeldoorvoeren, deuren, ramen, riolering, 

wanden en vloeren

Gebruik bakstenen, beton, plaatstaal, staalwol 

Sluit ingangen af met gaas (afstand tussen de draden <5 mm).

Voorzie regenpijpen eventueel van knaagdierwerende schijven



Preventie: openingen dichtmaken

Verhinder de toegang tot riolering en afwatering door middel 
van:

• Goed onderhouden buizen zonder gaten of openingen
• Neerwaarts gerichte vinnen in de afvoerpijp
• Eenrichtingskleppen in de ondergrondse afwatering
• Vergrote delen van de afvoerbuis om klimmen door ratten 

te voorkomen
• Roosters in de buizen
Verwijder oude buizen



Preventie: voorbeeld Basel



Preventie: andere opties

Ultrasoon geluid

Geuren 



Preventie is steeds 
de eerste stap:

1. Verwijder voedsel

2. Beperk schuilplaatsen

3. Dicht openingen



Versterken van natuurlijke predatoren



Sharp & Saunders model

Sharp & Saunders (2011)



Sharp & Saunders model

Sharp & Saunders (2011)



Sharp & Saunders model

Sharp & Saunders (2011)



Welzijnsscoring



Lijmvallen

Stress

Uittrekken haren, gescheurde huid, gebroken ledematen

Afknagen eigen ledematen

Geen info rond doden dieren bij verkoop



Welzijnsscoring



Levend vangkooien

Één vs. meerdere dieren

Stress door:

• Andere dieren in kooi

• Honger

• Weersomstandigheden

• Aanwezigheid van predatoren

• Andere omgevingsprikkels



Welzijnsscoring



Mogelijke dodingsmethodes

Cervicale dislocatie (m.a.w. een slag op de nek).

Verdrinking waarbij het dier volledig ondergedompeld wordt 

en dus niet moet zwemmen tot het verdrinkt van uitputting.

Ontbering waarbij we bedoelen dat een dier zo lang in de val 

zit dat het sterft van stress, onderkoeling, oververhitting, tekort 

aan water of aan voedsel.



Waarom niet vrijlaten?

Stress tijdens transport

Erg moeilijk om voedsel te vinden en predatie te ontwijken

Sterk territoriaal



Welzijnsscoring



A24

Verbrijzeld schedel dier =  bewustzijnsverlies binnen 30s

Efficiënt?



Welzijnsscoring



Klemmen

Slag + klemkracht

Grote openingshoek en dubbele veren 



Klemmen: keurmerk

‘Non-Chemical Alternatives for Rodent Control’
Stap 1: mechanische beoordeling klemkracht, slagkracht 

en triggerkracht
Stap 2:

Stap 3: effectiviteitstest

Muizen Ratten

% dieren ≥ 80% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 90%

Cat. A ≤ 30 s ≤ 60 s ≤ 45 s ≤ 90 s

Cat. B ≤ 60 s ≤ 120 s ≤ 90 s ≤ 120 s



Welzijnsscoring



Elektrocutievallen

Binnen 2 min

Maar pijnlijk

Wanneer bewustzijnsverlies?



Welzijnsscoring



Chloralose

Onderkoeling

Enkel voor muizen



Welzijnsscoring



Vergassing

Aluminiumfosfide
• Komt traag vrij
• Sterke convulsies

Waterstofcyanide 
• Snelheid van vrijgave verschilt

Koolstofdioxide
• Enkel voor muizen



Welzijnsscoring



Cholecalciferol (vitamine D3)

Verhoogde opname 

Calcium

Orgaanfalen leidt tot de 

dood

Geen secundaire 

intoxicatie



Welzijnsscoring



Anticoagulantia

Verhinderen bloedstolling

Sterven door 

bloedarmoede, orgaanfalen

of bloedingen

Secundaire intoxicatie



rattenbestrijding.inbo.be

https://rattenbestrijding.inbo.be/


De meest gebruikte 
rodenticiden zijn niet 
diervriendelijk en 
hebben nadelige 
effecten voor mens en 
milieu.



Andere bestrijdingsmiddelen

Anticonceptie

Kastvallen

Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes



Folders

Link Link

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/44729
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/44728


Rapport en beslissingsboom

Link Link

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/44727
https://enquete.omgeving.vlaanderen.be/#/knaagdieren/vragen/2b34486b-09e7-4020-89bd-c6583a5ef200


Zijn er nog 
vragen? 


