
 

 

 

De Kennis van Nu in de klas 
Rattenplaag 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Microbiologen buigen zich over de 
ontwikkelende problemen met ratten. Het 
aantal ratten in Nederland blijft stijgen 
en de ratten veroorzaken soms 
vervelende ziektes. De verwachting is dat 
het aantal door ratten besmette mensen 
de komende jaren nog meer zal stijgen. 
Wat kunnen de gevolgen zijn en hoe gaan 
we de ratten bestrijden?  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Ratten, leptospirose, ziekte van Weil, 
plaag, gif, bacteriën 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Mens en natuur: 30, 32, 34. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘De wilde bij’.  
 
Antwoorden 
1a Omdat mensen etensresten 
achterlaten, voornamelijk in steden. b 
Mensen kunnen besmet raken met de 
leptospirose-bacterie, die de ziekte van 
Weil kan veroorzaken. 2 Dit gebeurt vooral 
als de bacterie via het water in wondjes 
of de mond terechtkomt. 3a Omdat andere 
dieren ook vergiftigd kunnen raken als zij 
de ratten eten en sommige ratten zijn 
resistent (immuun) voor gif. b Aan de 
hand van een DNA-test. 4 De 
klimatologische omstandigheden en de 
woonomstandigheden bevorderen dit. 5 
Dit geeft een goede indicatie van 
bijvoorbeeld de kwaliteit van het 
zwemwater. 6 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1a Waarom vind je vooral in de steden 
steeds meer ratten en is het tegelijkertijd 
heel moeilijk om ze daar te vangen? 
b Waarom is het voor de gezondheid van 
mensen zo van belang dat ratten bestreden 
worden?  
 

 
 
2 Hoe kunnen mensen besmet raken door  
ratten? 
 
3a Waarom is men terughoudend met 
rattengif? Noem twee redenen.  
b Hoe wordt de resistentie hiertegen 
getest? 
 
4 Hoe komt het, volgens microbioloog Rudy 
Hartskeerl, dat de ziekte van Weil zich in 
Nederland relatief snel kan ontwikkelen?  
  
5 Waarom is het volgens microbioloog 
Bastiaan Meerburg van groot belang om 
ratten op de bacterie leptospirose te 
testen? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Diederik Jekel vertelt dat er geen bordje 
komt te hangen bij het riviertje als iemand 
daarin leptospirose heeft opgelopen. Zou jij 
na deze video nog in riviertjes in Nederland 
durven te zwemmen? Leg uit aan de hand 
van de cijfers en adviezen van deze 
aflevering.  
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