Muis in huis
Nu de temperatuur daalt, stijgt de muizenoverlast in huis. Hoe komen de beesten binnen
en belangrijker: hoe krijg je ze weer weg?
Waar mensen wonen, zijn ook muizen. In Amsterdam is de laatste soort waarschijnlijk ver in
de meerderheid, zegt stadsecoloog en muizenspecialist Geert Timmermans. “In elk huis, in de
bioscopen en in Artis: het stikt ervan. Het is een echt stadsbeest.”
De meest voorkomende muis is de Mus Musculus, beter bekend als huismuis. Hij is te
herkennen aan zijn grijsblauwe tot bruingrijze vacht en zijn spitse kop met ronde oren.
Volwassen exemplaren hebben een romp van zeven tot tien centimeter met een even lange
staart en wegen tien tot dertig gram.
Hoewel de naam ‘huismuis’ anders doet vermoeden, leven deze dieren ook buiten.
Weggekropen in de grond of onder een stapel planken vinden ze genoeg warmte en
beschutting. Timmermans: “Ze leven overal waar voedsel is. Ik onderzoek braakballen van
uilen en kom hierin regelmatig haren en schedeltjes van de huismuis tegen.” Als het buiten
kouder wordt en ze minder eten vinden, vluchten ze de huizen in. Van der Velden
Ongediertebestrijding ziet het aantal meldingen van muizenoverlast ‘s winters aanzienlijk
toenemen. Directeur Richard Piké: “Als het twee dagen vriest, staat de telefoon hier
roodgloeiend.”
Zacht en flexibel skelet
Muizen hebben een zacht en flexibel skelet en kunnen zich daardoor zelfs door een gaatje ter
grootte van een pink persen. Oude huizen, met hun vele kieren en gaten, zijn een makkelijk
doelwit.
Volgens Mark Bronkhorst, bestrijder en adviseur bij de afdeling Dierplaagbeheersing van de
GGD Amsterdam, komen muizen echter in alle typen woningen voor. Ze leven in
spouwmuren en kruipruimtes en gebruiken de leidingen die het huis binnenlopen als toegang.
“Om deze makkelijk door te trekken maken aannemers vaak veel te ruime gaten.” Muizen
profiteren daarvan.
Gillend op de tafel springen als je een exemplaar ziet lopen is niet nodig. Muizen zijn relatief
onschuldige dieren die, in tegenstelling tot ratten, geen enge ziektes overbrengen. Toch kun je
ze beter niet rustig laten lopen. Muizen moeten de hele dag door knagen om hun gebit op peil
te houden en eten vrijwel alles. Zetten ze hun tanden in de elektriciteitskabels, dan kan dit
kortsluiting en dus brand veroorzaken. Verder laten ze overal ontlasting achter, ook in eten.
Geen fris idee en met een beetje pech loop je hierdoor een voedselvergiftiging op.
De belangrijkste reden om snel te handelen: het is nooit één muis. Timmermans: “Van één of
twee muizen merk je meestal niets. Gaan ze je opvallen, dan ben je eigenlijk al te laat.”
Muizen leven in groepen en vermenigvuldigen zich razendsnel. Bovendien laten ze een
geurspoor van urine achter: een teken voor andere muizen dat er in dit huis iets te halen valt.
Huismuizen vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van bewoners. Veel mensen gaan aan
de slag met gif of muizenvallen. Wie liever niet zelf de strijd wil aangaan kan een

professioneel ongediertebestrijdingsbedrijf inschakelen, zoals de GGD Amsterdam of Van der
Velden. Voor particulieren kost dit tussen de 150 en 186 euro. Hiervoor worden minimaal
twee bezoeken afgelegd.
Tijdens deze bezoeken inventariseren bestrijders hoe de muizen in huis komen, adviseren ze
hoe je hun bezoek kunt voorkomen en plaatsen ze vallen of gif. Niet iedereen schakelt even
snel hulp in. Piké: “Wij komen wel eens in huizen waar al honderden muizen rondlopen. Hoe
groter de groep, hoe brutaler ze worden. Soms komen ze gewoon op je schoenen zitten terwijl
je rondloopt.” Zijn beste tip? “Heel simpel: zorg dat er niets te halen valt. Dan gaan ze wel
naar de buren.”

Hoe kom je van ongewenst bezoek af?
Kom ze op het spoor
Bestrijdingsbedrijven beginnen altijd met het bepalen van de vaste route van muizen in huis.
Zo komen ze erachter hoe de dieren binnenkomen en wat hen naar binnen lokt. Een heel
duidelijke aanwijzing is ‘buiksmeer’. Wanneer muizen met volle buik weer naar hun
schuilplaats terugkeren, laten ze een spoor van buikvet achter, vermengd met vuil. Deze
zwarte streep zit vaak op leidingen. Verder kun je op de muffe geur van urine afgaan. Deze
laten ze namelijk continu lopen. Een ander duidelijk teken van muisbezoek zijn de kleine,
langwerpige keutels, die lijken op hagelslag.

Sluit ze buiten
Als je weet of vermoedt langs welke gaten ze binnenkomen, sluit deze dan af. Meestal is dit
de ruimte rond de leidingen onder het keukenblok of in de meterkast. Muizen zijn goede
klimmers, controleer dus ook de buitenmuren op gaten. Gebruik geen aluminiumfolie of
purschuim, want hier vreten ze zich makkelijk doorheen. Bovendien heb je kans dat ze het als
nestmateriaal gebruiken. Staalwol is veel beter, want dit materiaal is te scherp voor hun
tanden en poten. De staalwolsponzen die de supermarkt verkoopt zijn een goede optie.
Eventueel kun je de gaten daarna afkitten met een muizenwerende kit, zoals Muizenstop van
Sorkil.

Voer ze niets
Een huismuis heeft genoeg aan een tot drie gram voedsel per dag. Dit kunnen de kruimels zijn
die achterblijven op de eettafel of in het afvoerputje, of de etensresten op het gasfornuis.
Bewaar al het voedsel in plastic bakken en stofzuig regelmatig op de plekken waar je hebt
gegeten. Ook op het balkon of in de tuin zijn genoeg verleidingen voor muizen. Hang je
vetbollen op voor vogels, dan lok je hiermee ook ander bezoek.

Plaats een val
Als je al veel muizen hebt is het dichten van gaten en schoonhouden van je huis misschien
niet genoeg en zul je de plaag eerst onder controle moeten krijgen. Gif kan effectief zijn en is
legaal, maar niet bepaald diervriendelijk. Als muizen er te weinig van eten, kunnen ze er flink
ziek van worden, maar weer herstellen. De volgende keer zullen ze het waarschijnlijk mijden
of ze hebben er resistentie voor opgebouwd.

De klapval met een stukje spek of kaas is een betere oplossing. Stadsecoloog Timmermans:
“Dat vind ik het meest humaan. Dan is hij in één klap dood.” De zogenaamde diervriendelijke
vallen, die de muis in leven houden, raadt hij af. “Het probleem is: wat ga je met die muis
doen? Als je hem te dicht bij je huis vrijlaat, is hij terug voor jij dat bent. Zet je hem in een
heel andere omgeving, dan is de kans zeer klein dat hij het overleeft.”

Schrik ze af
De laatste jaren zijn er steeds meer apparaatjes die een geluid verspreiden dat muizen zou
afschrikken. Volgens Bronkhorst van de GGD is het onwaarschijnlijk dat dit werkt: “Muizen
zitten ook in discotheken. Ze laten zich niet zo snel afschrikken door geluid.” Wil je
permanent van muizen af, neem dan hun natuurlijke vijand in huis. Bronkhorst raadt aan wel
een jong exemplaar te nemen, want bij oudere katten neemt het jachtinstinct af: “Ik heb
weleens muizen uit hetzelfde bakje zien eten als de kat.”
Gratis GGD-informatielijn muizenoverlast: 020-5555600.

