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Vragenlijst seoulvirus-onderzoek - individuele rat 
Eigenaar met meer dan 25 volwassen huisdierratten en/of meer dan 10 nestjes per jaar 
 
Doel vragenlijst 
Bij dit onderzoek horen twee vragenlijst: een algemene vragenlijst, en een 
specifieke vragenlijst per individueel dier. Dit is de vragenlijst voor individuele 
ratten.  
De vragenlijsten zijn bedoeld om te bepalen welke factoren een verband hebben 
met het voorkomen van seoulvirus bij ratten en om meer inzicht te krijgen in 
mogelijke verspreidingsroutes. 
 
Hoe vult u de vragenlijst in? 
Kruis aan welk antwoord op uw rat van toepassing is. Soms zijn meerdere 
antwoorden mogelijk. 
 
1. Hoe oud is de rat waar deze 
    vragenlijst voor wordt ingevuld? 

________ maanden

 
 
2. Wat is de herkomst van deze rat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Eigen fok 
� Dierenspeciaalzaak/dierenwinkel 
� Gekocht/overgenomen van 

particuliere eigenaar (geen 
rattery) 

� Uit een asiel of rattenopvang 
� Van een rattery in Nederland 
� Van een rattery in het buitenland 

(Europa) 
� Van een rattery buiten Europa 

 
 
3. Is deze rat (nadat hij bij u in huis 

is gekomen) in contact geweest 
met ratten van buiten uw 
rattery?  
(meerdere antwoorden mogelijk)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Nee  
� Ja, ratten van kennissen 

� dagelijks of wekelijks 
� maandelijks/meerdere 

keren per jaar 
� sporadisch 

� Ja, op beurzen/bijeenkomsten 
� dagelijks of wekelijks 
� maandelijks/meerdere 

keren per jaar 
� sporadisch 

 
 

Vraag 3 gaat verder op volgende pagina. 
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Vervolg vraag 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Ja, uitwisselingen voor de fok 
� dagelijks of wekelijks  
� maandelijks/meerdere 

keren per jaar 
� sporadisch 

� Ja, wilde ratten 
� dagelijks of wekelijks  
� maandelijks/meerdere 

keren per jaar 
� sporadisch 

 
 
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.  
U bewaart deze vragenlijst in het mapje samen met de andere vragenlijsten. Als 
u 5 tot 10 ratten heeft verzameld, voegt u het plastic mapje met vragenlijsten 
toe aan de blauwe zak.  
 


