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Mogelijke oorzaken voor de verdwijning van Malaria 

in Nederland 

door 

H. A. VAN SE VENTER 

Instituut voor Tropische Hygiëne, Amsterdam 

Verslag werd gegeven over een onderzoek, waarin de oorzaken voor de ver¬ 

dwijning van de Malaria in Nederland uitsluitend zijn betrokken op de vector 

Anopheles maculipennis var. atroparvus Van Thiel. Vastgesteld werden de aantallen 

muskieten, die in de voormalige malaria-gebieden in de maanden augustus, septem¬ 

ber, oktober en november in 1966 en 1967 in 288 geselecteerde varkensstallen wer¬ 

den aangetroffen. 

De menigvuldige factoren, die tot het zo sterk teruglopen van de Anopheles- 

popuiatie vergeleken met vroeger (Kraan, Swellengrebel) geleid zouden kun¬ 

nen hebben, werden geanalyseerd en verdeeld in een groep (a), die waarschijnlijk 

een bijdrage hebben geleverd aan de achteruitgang, en een groep (b), die bij 

kritische beschouwing waarschijnlijk geen invloed hierop hadden. 

a. 1. Het veelvuldig gebruik van insecticiden, zowel in gebouwen als in de land¬ 

bouw. Met name het gebruik van de „Vapona-strip” (Shell) tegen vliegen 

in huizen en stallen bleek algemeen te zijn. 

Noch in 1966, noch in 1967 werden Anopheles-muggen in de huizen 

aangetroffen. 

2. De teruggang van het aantal varkensbedrijven, terwijl het aantal varkens 

tot de helft terugliep. In 1934 werden gemiddeld 8 varkens per boerderij 

gevonden, in 1967 gemiddeld 30. Grotere bedrijven zullen tevens eerder 

insecticiden toepassen als vliegenbestrijding. De oppervlakte, waarop één 

varkensbedrijf wordt aangetroffen in Noord-Holland was in 1934: 18 ha; 

in 1966: 110 ha. Dit heeft de verwinteringsmogelijkheid voor deze muggen 

in varkensstallen verminderd. 

3. Het aantal paardenstallen is zo gering geworden in Noord-Holland, dat 

de tweede overwinteringsplaats van Anopheles-mnggen verdwenen kan 

worden geacht. 

4. De grotere hoeveelheden kroos, die soms een gehele sloot bedekken, zouden 

o.a. het gevolg kunnen zijn van de grote toename van kunstmest-(stikstof-) 

bemesting; deze sloten zijn daarmee ongeschikt geworden als broedplaats 

voor Anopheles-mnggen. 

5. Het mechanisch schoonmaken van sloten d.m.v. een tractor met grijper 

maakt de sloot langer ongeschikt als broedplaats voor Anopheles. 

b. 1. Het schoonmaken van sloten bij de z.g. ,,kroosschouw” heeft slechts een 

kleine datumverandering ondergaan in de 260 polders van Noord-Holland. 

Wel laat een vergelijking van de ,,keur” uit omstreeks 1930 met de ,,keur” 

van omstreeks 1966 een verschuiving zien naar het tijdstip (juli/augustus), 

waarop de larven van de later overwinterende muggen nog in de sloten zijn 

te vinden, maar slechts 9000 ha polder heeft nu een vroege „schouw”, 

waarbij die larven gedood zouden kunnen worden. 
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2. De ruilverkavelingen hebben op een te kleine schaal plaats gehad om van 

invloed te zijn op het aantal sloten, dat als broedplaats zou kunnen dienen. 

3. De opspuitingen en bebouwingen in de provincie Noord-Holland zijn pro- 

centsgewijs te weinig omvangrijk, om hiermee de totale teruggang van het 

aantal Anopheles-muggen te verklaren. Het verdwijnen van broedplaatsen 

door bovengenoemde oorzaken kan slechts plaatselijk van invloed zijn 

geweest. 

4. Het onderzoeken van de zoutgehaltes van het oppervlaktewater leek van 

bijzonder belang, omdat Anopheles atroparvus bekend staat als brakwater- 

broeder: bij meer dan 750 mg Ck/liter zijn atroparvus-l&rven in de meer¬ 

derheid (vergeleken met de var. messeae). De z.g. ,,ontzilting” van de 

provincie Noord-Holland heeft echter geen invloed gehad op het Ch gehalte 

van de kleine poldersloten. De gemiddelde Ch concentraties op de waar- 

nemingspunten van de Provinciale Waterstaat van begin juli werden sinds 

1939 vergeleken met de neerslag van de maand juni. 

Besproken werd ook het onderzoekprogramma voor 1968 betreffende de water¬ 

vervuiling van de kleine poldersloten, waarbij onder meer zal worden gelet op: 

zuurstofgebrek, synthetische wasmiddelen en insecticiden. 

Summary 

In the Netherlands autochtonous malaria occurs no more. Changes in the 

ecological conditions of the former malarious regions and their relation to the 

disappearence of malaria via a markedly decreased Anopheles-population have been 

discussed by the author. 

Allergische reacties van de mens op beten en steken 

van insekten 

door 

R. VOORHORST 

Afdeling Allergologie, Academisch Ziekenhuis, Leiden 

De reactie van de mens op contact met produkten, die van insekten afkomstig 

zijn, kan toxisch of allergisch zijn. De toxische reacties worden bepaald door farma¬ 

cologische eigenschappen van het insekteprodukt, de allergische reacties door de 

vorm van allergie waaraan de patiënt lijdt. 

Men kent allereerst de atopische allergie voor insektenallergenen. Als men in 

contact komt met allergeenbevattende deeltjes kunnen de reacties lijken op hooi¬ 

koorts (conjunctivitis, rhinitis, astma). Na inspuiting kan er een min of meer 

ernstige lokale reactie van het „immediate type” ontstaan of soms erger nog, een 

shock. 

Een tweede vorm van allergisch reageren is de anafylactische allergie, berustend 

op meer conventionele antistoffen. Men kent de anafylactische shock vooral op 


