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Vossen kunnen besmet zijn met ziekteverwekkende organismen, zoals de vossenlintworm 
Echinococcus multilocularis, die een gezondheidsrisico vormen voor de mens. Daarom is het 
noodzakelijk dat er bij het manipuleren van vossenkadavers volgens een veiligheidsprotocol 
gewerkt wordt om besmetting te voorkomen. Hieronder vindt je terug hoe je op een veilige 
manier kan meewerken aan de inzameling van vossenkadavers. Dit veiligheidsprotocol dient 
strikt te worden opgevolgd bij medewerking aan de inzameling.  
 

1) Na afschot: verpakken van het kadaver door de jager op de plaats van afschot  
 Doe wegwerphandschoenen en een mondmasker aan. 
 Plaats de vos in een eerste kadaverzak. 
 Sluit de eerste doorzichtige zak met een sluitstrip en maak hierbij de zak zo luchtledig 

mogelijk. 
Kleef het volledig ingevulde kadaverzak-etiket op de binnenste kadaverzak (en NIET op de 
buitenste zak), waarbij de  ophaalcode/identificatiecode van het kadaver vermeld op het 
kadaverzak-etiket volgende is: naam WBE/datum afschot (dag-maand-jaartal)/postcode van de 
plaats van afschot’ bv. WBE Barebeek/15-10-2014/1982.  
Het etiket dient te worden ingevuld met onuitwisbare inkt.  

 Breng een tweede doorzichtige kadaverzak aan over de eerste zak (met kadaver in) om 
lekkage en/of contaminatie door de buitenzijde van de eerste zak te voorkomen.  

 Trek de wegwerphandschoenen binnenstebuiten en gooi ze samen met het mondmasker in de 
tweede zak. 

 Sluit de tweede zak met sluitstrip. Maak hierbij de zak zo luchtledig mogelijk. 
 Kleef het biohazard-etiket op de buitenste of binnenste kadaverzak (naar keuze). 
 Elke vos wordt APART verpakt. 

 
Indien er bijkomend beschermings-of verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, kan dit bekomen 
worden op de PD van het ANB. 

 
 

2) Ophaling van kadaver door DGZ  
 Na afschot wordt de vos door de jager getransporteerd naar een  op voorhand vastgelegde 

residentiële stockageplaats per WBE waarbij het veiligheidsprotocol voor manipulatie, 
verpakking, transport en stockage dient nageleefd te worden.  

 Het aangewezen plan van aanpak en veiligheidsprotocol voor transport en stockage van 
kadavers is volgende:  
 Het verpakte kadaver wordt vervoerd naar de residentiële stockageplaats per WBE in een 

aanhangwagen of topbox op het voertuig. De gebruikte aanhangwagens en topbox dienen 
na gebruik gereinigd te worden en kunnen na reiniging (grondig uitspoelen met water) 
gebruikt worden voor andere doeleinden buiten het transport van voeding.  

 De residentiële stockageplaats per WBE dient te voldoen aan volgende kenmerken: in open 
lucht onder een afdekking, gesitueerd buiten een publiek toegankelijke zone met een 
duidelijke signalisatie van de aard van het opgeslagen materiaal. Voorbeeld van een 
dergelijke stockageplaats: uitgraven van ondiepe kuil voor deponeren van kadavers (geeft 
een koele bewaring), erboven op enkele houten palen een golfplaat of plastieken zeil voor 



afscherming van zon en neerslag, biohazard-etiket op kadaverzakken naar bovenzijde 
gekeerd zodat het biohazard-etiket zichtbaar is voor derden. 

 De WBE-contactpersoon contacteert vervolgens ASAP na afschot de helpdesk van DGZ voor het 
aanvragen van een kadaverophaling via:  

− telefoon op 078/050523 (tijdens werkuren) 
− fax op 078/052323  
− e-mail op  helpdesk@dgz.be  
− web-formulier ‘Ophaling vossen’ (http://www.dgz.be/aanvraagformulier-ophaling-

vossen-webformulier)  
De WBE-contactpersoon geeft aan de helpdesk van DGZ het adres van de betreffende WBE-
stockageplaats door, de datum van afschot, de naam van de WBE-contactpersoon, email-adres 
en tel/gsm-nummer van de WBE-contactpersoon, het aantal op te halen vossen en de 
identificatiecodes.  

 De ophaaldienst van DGZ meldt aan de WBE-contactpersoon het vermoedelijke tijdstip van 
ophaling van het kadaver. Dit tijdstip kan door DGZ evenwel nog niet meegedeeld worden op 
het moment dat de aanvraag voor ophaling gemeld wordt aan DGZ.  
DGZ contacteert de WBE-contactpersoon ASAP na het inplannen van de ophaalritten. De 
kadavers worden binnen 2 werkdagen na aanmelding opgehaald door de ophaaldienst van DGZ 
(de dag van aanmelding bij DGZ meegerekend).  
Indien er op vrijdag kadavers worden geschoten, dient de ophaaldienst van DGZ dezelfde 
vrijdag gecontacteerd te worden voor vastlegging van een ophaling op maandag. 
Indien kadavers worden geschoten in het weekend, dient de DGZ op maandagochtend 
gecontacteerd te worden vóór 9u op dezelfde wijze zoals hierboven beschreven werd, zodat de 
ophaling dezelfde dag gebeurt. Indien DGZ later op maandag gecontacteerd wordt, worden de 
kadavers binnen de twee werkdagen opgehaald. 

 De ophaling door DGZ gebeurt in aanwezigheid van de WBE-contactpersoon op de WBE-
stockageplaats of, indien de WBE-contactpersoon daarmee akkoord is zonder aanwezigheid van 
de WBE-contactpersoon. 

 De WBE-contactpersoon ziet erop toe dat elk kadaver correct verpakt is en een correct ingevuld 
kadaverzak-etiket heeft. De ophaalcode/identificatiecode van het kadaver die vermeld wordt op 
het kadaveretiket is: naam WBE/datum afschot (dag-maand-jaartal)/postcode van de plaats 
van afschot’ bv. WBE Barebeek/15-10-2014/1982. 
 
 

3) Periode van de inzameling 
De periode van inzamelen loopt vanaf 15/10/2014 tot 28/02/2015.  
Zodra het totale aantal van 300 kadavers bereikt is, wordt de inzameling stopgezet. Het ANB zal de 
datum van stopzetting van de inzameling via een mail aan de WBE’s communiceren en vermelden 
op www.natuurenbos.be/wildziekten. 

 

 
 

Hartelijke dank namens het ANB voor jullie bereidwillige inzet bij de inzameling van 
vossenkadavers voor de bewaking van Echinococcus multilocularis in het Vlaamse Gewest. 
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