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Ratten en muizen zijn onderdeel van onze 

leefomgeving. Ze hebben hun functie, maar 

ze brengen wel gezondheids- en 

veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom 

houden we ze het liefst op afstand. Want een 

enkele rat of muis vormt geen probleem, 

maar een plaag moeten we zien te 

voorkomen. De beste aanpak? Preventieve 

maatregelen, de situatie in de gaten houden 

en samenwerken. Zo voorkomen we effectief 

en duurzaam de overlast. Dat doen we met 

een paar eenvoudige stappen.  

De belangrijkste is het voorkomen van de aanwezigheid van ratten en muizen. Dat doe je door:  

• ruimtes schoon te houden; 

• voedsel op te bergen in goed afgesloten potten of containers; 

• afval in goed afsluitbare bakken weg te gooien;  

• kieren en gaten rond kruipruimtes en bijvoorbeeld wateraansluitingen te dichten; 

• en vogels niet te veel te voeren.  

 

Woon je in een oud huis? Wees dan extra alert op mogelijke schuilplaatsen. Een muis past al 

door een kier van een halve centimeter breed. Als je in een huurhuis woont, bespreek de beste 

aanpak dan met de huiseigenaar of woningcorporatie. Op deze manier los je het probleem 

vaak zelf al op.  
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Blijf je overlast houden? Vraag dan de 

gemeente om hulp of schakel een erkend 

plaagdierbeheerser in. Die is ervoor 

opgeleid en werkt met de stappen 

preventie, professionele niet-chemische 

maatregelen (zoals klapvallen) en – als 

niets anders helpt – chemische 

bestrijdingsmiddelen. Vanaf 2023 gelden 

nieuwe regels voor het gebruik van ratten- 

en muizengif. Alleen mensen die 

daarvoor zijn gecertificeerd mogen ratten- 

en muizengif nog inzetten.  

 

De website www.ipm2023.nl bevat aanvullende informatie over IPM-Knaagdierbeheersing. 

Particulieren mogen de middelen zelf nauwelijks meer gebruiken. En zet je zelf klapvallen, 

gebruik deze dan alleen in huis of in een schuur waar ze geen andere slachtoffers kunnen 

maken.  

 

Voorkomen is altijd beter dan bestrijden. Want ratten- en muizengif helpt maar tijdelijk en heeft 

bij ondeskundig gebruik een grote impact op de natuur. Het is bijvoorbeeld giftig voor 

roofdieren die op muizen en ratten jagen. Het voorkomen van een plaag is dus altijd de beste 

aanpak. Daarom spreken we ook van knaagdierbeheersing in plaats van knaagdierbestrijding. 

Wil je weten wat jij kunt doen? Volg de handige checklist van Milieu Centraal of kijk op de 

site van het KAD. 
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https://www.kpmb.nl/register/module-ipm-knaagdierbeheersing
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