
Ratten worden gevreesd als 
ziekteverspreiders, maar  
ze kunnen óók ziektes  
opsporen, net als mijnen. 
Dankzij hun intelligentie,  
fenomenale reukvermogen  
en gerichte training redden 
ze levens in landen als  
Tanzania. Discovery Magazine 
bezocht een trainingscentrum 
van APOPO, waar ze  
Afrikaanse hamsterratten  
opleiden tot herorats.
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ratten inzetten als strijders tegen landmijnen en 
tuberculose. Het klinkt misschien als een mooie 
droom. een fantasierijk ideaal. in Tanzania is het 
allesbehalve een droom. in Morogoro, ongeveer 
drie uur rijden van de hoofdstad Dar es salaam, 
traint de Belgische organisatie aPoPo ratten in 
het opsporen van landmijnen en diagnosticeren 
van tuberculose. De nederlandse epidemioloog 
Christiaan Mulder trad begin dit jaar in dienst 
van de organisatie en vertelt ons gepassioneerd 
over het werk van aPoPo. ‘ik kon het eerst ook 
bijna niet geloven, maar de werkelijkheid heeft 
mij overtuigd. De ratten leveren goed werk af, 
zijn ontzettend snel en zijn in de diagnose van 
tuberculose goedkoper dan andere diagnostische 
middelen.’ aPoPo werd opgericht in 1997  
door industrieel ontwerpers Bart Weetjens en 
Christophe Cox en begon in eerste instantie met 
het trainen van ratten om landmijnen te detec-
teren. Weentjes had een rat als huisdier en was 
onder de indruk geraakt van de intelligentie van 
de rat. in 2003 werd gestart met eerste proeven 
om met ratten tuberculose op te sporen. De 
oprichters bedachten dat de ratten ook iets in 
de strijd tegen deze ziekte, die een humanitaire 

van bijna een halve meter bereiken – staart niet 
meegerekend. Mulder leidt ons met zichtbaar 
plezier rond in het trainingscentrum in Morogoro 
en laat ons in vogelvlucht zien hoe een babyrat 
tot een snuffelende mijnenjager wordt opgeleid. 
als eerste leert een rat om gewend te raken aan 
mensen. een verzorger laat hem wennen aan 
geluiden, luchtjes, oppervlaktes die in de mensen-
wereld om hem heen gebruikelijk zijn. ‘De rat moet 
zich in de mensenwereld op zijn gemak voelen.’ 
na twee weken intensieve verzorging start de 
zogeheten kliktraining met als doel conditione-
ring. Dat gebeurt twee keer per dag in sessies 
van vijf minuten in een vierkanten glazen kooi. 
in de zijkanten van deze kooi zitten gaatjes waar 
voedsel doorheen kan. De trainer laat tijdens deze 
sessies een klik horen en stopt na een klik een 
stuk banaan door zo’n gaatje. als de rat ervan 
is doordrongen dat ‘klik’ een beloning inhoudt, 
volgt stap twee waarin de rat iets moet vinden 
voordat hij een klik te horen krijgt. De rat die in 
opleiding is tot mijnenjager moet snuffelen aan 
gaatjes en het gaatje vinden waarin iets met de 
lucht van een explosieve stof (TnT) zit. als de rat 
het goede gat vindt, dan hoort hij een klik en krijgt 
een beloning. De volgende stap is het zoeken naar 
TnT in een bak met aarde. De rat krijgt een tuigje 
aan dat is verbonden aan een stok, die de trainer 
vasthoudt. stap voor stap leert de rat om in rechte 
lijnen voor- en achteruit te lopen, zodat hij straks 
op een echt mijnenveld samen met de trainer het 
veld minutieus kan afspeuren. De stukjes TnT zijn 
verborgen in roestvrijstalen dozen met gaatjes in 
de wanden. Deze dozen zijn op hun beurt ingegra-
ven in de grond en als een rat denkt iets te hebben 
gevonden, krabt hij op de grond. De trainer maakt 

ramp is, zouden moeten kunnen betekenen. Van 
de tbc-bacterie is bekend dat deze een bepaalde 
geur verspreidt (de tering). anno 2013 hebben 
de ratten van aPoPo in verschillende landen 
een bijdrage geleverd aan het mijnvrij maken van 
voormalige oorlogsgebieden. Daarnaast is er een 
succesvol tbc-opsporingsprogramma in Dar es 
salaam en is eenzelfde soort programma gestart 
in Maputo. De ratten worden dan ook niet zonder 
reden herorats genoemd. 

Van rat tot herorat
een rat is echter niet zomaar een herorat. Dit 
predikaat is alleen voorbehouden aan de  
allerbesten. er is uren training nodig voordat een 
rat een certificaat krijgt en kan worden ingezet. 
Deze trainingen vinden plaats in de rattentrai-
ningscentra in Tanzania en angola. in deze centra 
fokt en traint men de afrikaanse hamsterratten, 
die zijn geselecteerd vanwege hun goede reuk 
en lange levensverwachting (als het een beetje 
meezit, kunnen ze acht jaar worden). De beesten 
kunnen drie kilo wegen en een lichaamslengte 

In MOzAMbIque kOnDen DAnkzIj RATTen 
2.546 lAnDMIjnen OnschADelIjk 
wORDen geMAAkT  

Boven trainer en rat op trainingsveld. 

links rat ruikt aan saMples  

van Mogelijke tBc-patiËnten.

adopteer een rat

Op de website van APOPO (www.apopo.org), wat de afkorting is van  
Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkling, zijn tal van animaties en 
filmpjes te vinden die het werk van de ratten zichtbaar maken. Deze zijn de moeite 
van het bekijken meer dan waard. Ook kun je de ratten Nala, Blossom of Mojo 
adopteren en op die manier hun werk ondersteunen. Nala is een tbc-opsporingsrat. 
In haar beschrijving staat dat ze eindeloze energie en enthousiasme op de training laat zien als ze 
leert levens te redden door te snuffelen. ‘Haar ongelofelijke teamspirit en voldoening maken haar tot 
een grote aanwinst voor het tbc-opsporingsprogramma.’ Mojo schijnt van romantische komedies te 
houden en Blossom haat landmijnen. 
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een klikgeluid en de rat komt naar hem toe om zijn 
beloning in ontvangst te nemen, om daarna weer 
door te snuffelen. Uiteindelijk wordt de bak aarde 
ingewisseld voor een groot veld en naarmate de 
training vordert, neemt de moeilijkheidsgraad 
van de verstopte explosieven toe. ‘De explosieven 
worden steeds dieper verstopt.’ Mulder neemt ons 
vroeg in de morgen mee naar het trainingsveld. 
‘We beginnen bij zonsopkomst met de trainin-
gen. De ratten worden steeds trager gedurende 
de warmer wordende dag. We kunnen ze dus 
eigenlijk alleen in de koele ochtenduren trainen.’ 
als ik even later op mijn knieën in een met lijnen 
afgezet veld zit om een foto te nemen, fluistert 
hij me toe dat dit eigenlijk niet mag. ‘Je mag niet 
binnen de lijnen komen.’ snel sta ik op en neem 
plaats buiten de lijnen. ‘Hier liggen natuurlijk geen 
echte landmijnen, maar we willen het wel zo goed 
mogelijk nabootsen.’ ik kijk beschaamd op en 
bedenk wat er in het ‘echt’ had kunnen gebeu-
ren. als de ratten deze fase met succes hebben 
afgelegd, volgt een soort eindexamen en dan 
wordt bepaald of de rat echt gaat worden ingezet. 
gedurende twee dagen moet hij acht gebieden 
van elk 100 m2 uitkammen. De trainers weten niet 
waar de mijnen liggen; zo wordt uitgesloten dat 
ze de rat positief in zijn zoektocht beïnvloeden. De 
examinator kijkt goed naar de aanwijzingen van de 
rat. Hij noteert die en later worden die gegevens 
vergeleken met de gegevens in de database om 
te checken hoe succesvol de rat was. De lat ligt 
daarbij hoog. De rat moet álle mijnen vinden, met 
een maximum van twee onjuiste indicaties. als hij 
door deze zware test heen komt, dan pas mag hij 
als herorat aan het werk. 

het echte werk
Het eigenlijke werk, de ‘ontmijning’ van een 
voormalig conflictgebied, bestaat uit verschillende 
stappen en in deze stappen wordt naast de ratten 
ook gebruikgemaakt van andere ontmijnings-
technieken. nadat het terrein is geprepareerd, 
worden met behulp van de ratten allereerst safe 
lanes gemaakt in een gebied waarin landmijnen 
aanwezig kunnen zijn. Daarna wordt het gebied 
systematisch besnuffeld door de ratten, terwijl 
de aangelijnde ratten door trainers vanuit de safe 
lanes worden begeleid. als een rat een landmijn 
heeft opgespoord, wordt met een metaalde-
tector de exacte locatie bepaald. Daarna wordt 
de landmijn door een deminer uitgegraven en 
onschadelijk gemaakt. inmiddels zijn de ratten 

Snuffelen
nadat Mulder ons de ‘landmijnratten’ heeft laten 
zien, neemt hij ons mee naar het gebouw waar 
ratten bezig zijn om ‘tuberculose’ op te sporen. 
Dit is zijn werkterrein. net als de ‘landmijnrat-
ten’ krijgen deze ratten ook de kliktraining. Ze 
leren geuren onderscheiden en om tien samples 
per keer te evalueren. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat de ratten in staat zijn een 
bepaald boeket van geuren van Mycobacterium 
tuberculosis te ruiken. Dit boeket verschilt van het 
boeket van geuren van andere mycobacteriën. 
De rat wordt getraind om minimaal vijf seconden 
boven een ‘sputumpot’ te pauzeren indien hier de 
tbc-bacterie aanwezig is.

inmiddels screenen de getrainde ratten jaarlijks 
duizenden samples met sputum van (‘verdachte’ 
patiënten.) in tbc-klinieken wordt dit sputum 
gecheckt onder een microscoop. Het probleem 
is alleen dat maar minder dan de helft van de 
positieve samples wordt opgespoord vanwege 
verouderde technieken en microscopen. in 
ontwikkelingslanden als Tanzania zijn er niet de 
financiën om dezelfde diagnostische middelen 
te gebruiken als in het Westen. aPoPo is de 
uitdaging aangegaan om op zoek te gaan naar 
andere diagnostische middelen en heeft in de 
ratten een goed alternatief gevonden. De verza-
melde samples met sputum worden vanuit de 
klinieken naar Morogoro vervoerd. Daar worden 
de samples allereerst verhit, zodat ze niet meer 

schadelijk zijn voor ratten en trainers. Daarna 
mogen de ratten aan het werk. in een glazen 
kooi met tien gaatjes onderin wordt een metalen 
strip met samples geschoven waar de rat aan 
mag snuffelen. ‘een rat kan ongeveer honderd 
samples screenen in minder dan twintig minuten. 
elke sample wordt door vier ratten besnuffeld. 
als minimaal twee ratten aangeven dat een 
negatief gelabeld sputum toch tbc bevat, dan 
wordt de sample nog een keer onderzocht  
met betere microscopen.’ Mulder meldt met 
enige trots: ‘De ratten hebben in de afgelopen 
jaren zo’n 3500 verkeerd gediagnosticeerde 
patiënten geïdentificeerd. De tbc-opsporing 
bij samenwerkende centra is hierdoor met zo’n 
dertig procent gestegen.’

In OnTwIkkelIngslAnDen wAAR geen 
gelD Is vOOR DuRe DIAgnOsTIek, zIjn 
RATTen een gOeDkOOP, snel en 
beTROuwbAAR AlTeRnATIef  

van aPoPo in Mozambique, angola, Cambodja 
en Thailand actief. in de gaza-provincie, in het 
zuiden van Mozambique, is onlangs symbolisch de 
laatste mijn tot ontploffing gebracht. Hiermee is 
de provincie officieel mijnenvrij verklaard. in totaal 
zijn er sinds 2012 – toen dit project startte – 2.546 
landmijnen onschadelijk gemaakt. Maar dat niet 
alleen: de ratten vonden ook 992 bommen en 
13.051 handvuurwapens en munitie. aan het eind 
van het project kon in totaal 7.850.234 m2 land aan 
de bevolking worden teruggegeven. 

Boven rat krijgt stukje  

Banaan als Beloning.  

rechts trainer Met een rat.
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en heeft als uiteindelijke doel dat de ‘detection-
rat-technology’ kan gaan worden gebruikt door 
onafhankelijke entiteiten in diverse door tbc 
ernstig getroffen landen. ‘allereerst is evaluatie 
van de technologie op grote schaal nodig. als 
tweede willen we de kosteneffectiviteit en sociale 
impact van de technologie aantonen. Daarnaast 
is zogeheten ‘capacity-building’ een belangrijke 
component en als laatste werken we dus aan de 
wetenschappelijke basis van deze technologie.’

kwaliteit Van leVen
Mulder promoveerde in het voorjaar aan de 
Universiteit van amsterdam op een onderzoek 
naar tuberculosebestrijding onder immigranten. 
Hoewel er een groot verschil is tussen het leven 
en werk in nederland en dat nu in Tanzania, is 
er ook een overeenkomst. ‘ik ben blij dat ik kan 
bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit 
van leven van mensen. Dat was ook een van mijn 
redenen om gezondheidswetenschappen te gaan 
studeren, daar ben ik mee bezig geweest tijdens 
mijn promotietraject en dat is in mijn huidige werk 
ook het doel. Dat wat ik hier doe, moet indirect 

erkenning
Mulder erkent dat niet iedereen meteen overtuigd 
is van het feit dat ratten als diagnostisch middel 
kunnen worden ingezet. ‘onze aanpak is wereld-
wijd nog niet erkend als diagnostisch middel voor 
het opsporen van tuberculose, maar in combinatie 
met microscopie worden de ratten in Tanzania 
en Mozambique al volop effectief ingezet.’ Het 
is niet zonder reden dat Mulder dit meldt, want 
hij is bij aPoPo onder andere verantwoorde-
lijk voor het realiseren van erkenning van deze 
technologie door de Werelgezondheidsorgani-
satie (WHo). ‘erkenning is van belang voor het 
op grotere schaal kunnen inzetten van de ratten. 
en dat is meer dan de moeite waard, want juist in 
ontwikkelingslanden waar geen geld is voor dure 
diagnostiek, zijn ratten een goedkoop, snel en 
betrouwbaar alternatief.’ Mulder begrijpt ook dat 
wetenschappelijke onderbouwing van het werk 
van aPoPo van essentieel belang is om anderen 
te overtuigen. ‘Je wordt natuurlijk niet  
op je blauwe ogen geloofd en dat is terecht. 
Daarom hebben we een strategie ontwikkeld om 
uiteindelijk die erkenning te krijgen.’ Deze strate-
gie bestaat uit vier belangrijke componenten 

gevolgen hebben voor patiënten. Voor mensen.’ 
Hij is even stil en aait de rat op zijn arm. Hij 
vervolgt. ‘Het werk dat aPoPo doet, heeft directe 
impact op de sociaal-economische status van de 
gemeenschappen waar we actief zijn. Daar ben ik 
trots op.’ Hij wijst op de rat op zijn arm. ‘Het zijn 
helden en ik ben blij dat ik een tijd met ze mag 
samenwerken.’

nederlandSe rat
De nederlandse politie heeft zich door de ratten 
van aPoPo laten inspireren en doet nu zelf 
experimenten om te onderzoeken of een soort-
gelijke techniek bij sporenonderzoek bruikbaar 
is. Monique Hamerslag (43) is verantwoordelijk 
voor het project. Ze heeft zelf jarenlang ervaring 
met het trainen van paarden door middel van 
de zogeheten kliktraining. Ze vertelt ons er met 
passie over. ‘ik heb hier in 2009 een boek over 
geschreven en ontdekte het werk van aPoPo.’ 
Toen Hamerslag jaren later voor haar rechercheop-
leiding een onderzoek moest doen, herinnerde ze 
zich het werk van aPoPo weer. Ze stelde zichzelf de 
vraag waarom de nederlandse opsporingsdienst de 
reukexpertise van ratten niet zou kunnen gebruiken? 
‘Het reukvermogen van deze beesten is fenome-
naal.’ Ze legt uit dat als iemand wordt verdacht van 
het afvuren van een vuurwapen er monsters van de 
handen van deze verdachte worden afgenomen  
om te onderzoeken of hier kruitsporen op zitten. 
Deze monsters gaan dan naar het nfi (nederlands 
forensisch instituut). De tussenstap om te bepalen 
of een monster kansrijk is, wordt uitgevoerd  
door een rechercheur en neemt zo’n twee uur in  
beslag. een rat kan datzelfde onderzoek in een paar 
seconden doen.’

rattenopleider
  Hamerslag ging voor haar afstudeeronderzoek 
onder andere op bezoek bij aPoPo in Tanzania. 
‘Het is echt geweldig hoe ze daar bezig zijn.’ Ze 
begint te stralen als ze eraan terugdenkt. na de 
afronding van haar rechercheopleiding liet ze haar 
scriptie lezen aan de innovatiemanager van het 
kLPD. Ze was in eerste instantie terughoudend en 
voelde zich enigszins beschaamd, maar hij was 
enthousiast. Hamerslag mocht fulltime met  
het ‘rattenvraagstuk’ aan de slag. Ze werd 
daarmee in 2011, voor zover bekend, nederlands 
eerste rattenopleider. 

Ook in Nederland worden nu ratten getraind. Rattenopleider 
Monique Hamerslag: ‘Nu gebeurt de training nog handmatig, maar 
mijn wens is om straks dezelfde experimenten helemaal automa-
tisch te kunnen uitvoeren.’ Dit automatische onderzoek is nodig 
om wetenschappelijke resultaten te verkrijgen en daarmee overtui-
gende onderbouwing van onze aanpak. ‘Het onderzoek is nu nog te 
veel van mij afhankelijk. Daar zou een advocaat gehakt van maken 
in de rechtszaal.’ Daarnaast levert het automatische onderzoek ook 
tijdwinst op. ‘Het is de bedoeling dat met een automatische training 
de ratten in twee weken zijn getraind.’ Ze voegt er weemoedig 
aan toe. ‘Dat is ook wel handig, want de ratten waar ik mee werk, 
worden helaas niet zo oud als de Afrikaanse hamsterratten.’

Snellere training
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