
Hoe opsturen naar WENR? 
 
1. Het is belangrijk dat van zoveel mogelijk doodvondsten een weefselmonster wordt 
genomen om het DNA-profiel te kunnen vaststellen. 
2. Daarbij kan het beste een stukje tong (ongeveer een cm) worden verzameld en in een 
potje alcohol worden opgeslagen en bewaard in de vriezer. Bij dieren die helemaal zijn 
plat gereden of dieren met een verbrijzelde schedel kan het beste een stukje 
spierweefsel worden opgespoord dat schoon is.  
WENR levert van te voren een serie potjes met alcohol.  
3. Als het evident een verkeersslachtoffer is zal WENR geen sectie meer uitvoeren en 
hoeft het kadaver niet te worden bewaard. De vinder wordt alleen gevraagd, naast het 
veiligstellen van een weefselmonster, datum, locatie van de vindplaats (RD-
coördinaten!) en doodsoorzaak vast te leggen op een bijgevoegd formulier.  
4. Bij twijfel over de doodsoorzaak dan: 

a/ het kadaver veiligstellen en in de diepvries bewaren. In die gevallen zal door 
WENR alsnog sectie worden uitgevoerd.  

b/ bij vermoeden van ziekte het kreng opsturen naar DWHC. Het is van belang 
het kadaver dan niet in de diepvries te bewaren 

 
 

Als er geen sectie hoeft te worden uitgevoerd, dan kan het kadaver nadat een DNA-
monster is genomen, worden afgevoerd.  
 
WENR rekenen met ca. 150 weefselmonsters per jaar en verdelen vooraf ca. 200 potjes 
met code over de contactpersonen. Daarbij wordt een formulier geleverd waarop 
nummer van het monsterpotje, datum, RD-coördinaten en doodsoorzaak van de 
doodvondst kan worden genoteerd met eventuele bijzonderheden (geslacht, geschatte 
leeftijd, wel/niet lacterend, etc.). Elk kwartaal worden de potjes door WENR opgehaald. 
Op alle doodvondsten van 2020 zal nog gewoon sectie worden uitgevoerd en zal het 
DNA worden geanalyseerd. 
 
 
Hoe veilig stellen vondst voor goede verwerking door DWHC  
 
Het dier:  

1.   Dubbel verpakken. Het dubbel verpakken (in twee plastic zakken, waarbij de 
buitenste plastic zak ‘schoon’ blijft), is belangrijk om besmetting van de omgeving 
tijdens het koelen en het transport te voorkomen. Hang aan de (buitenste) plastic 
zak gegevens m.b.t. het dier (diersoort, uw naam en woonplaats), Het beste kan 
een uitgeprint exemplaar van het ingevulde formulier worden bevestigd. Zie voor 
details hoe dit het beste te doen de vraag ‘hoe moet een kadaver worden verpakt?’ op 
de website (https://www.dwhc.nl/vragen/)  

  
2.   Veiligstellen op een adres waar het opgehaald kan worden. Dit adres op het 

online meldformulier invullen. Zie meldformulier 
(https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/)  
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3.   Tussentijds koel bewaren (NIET INVRIEZEN). Voor het onderzoek naar de 
doodsoorzaak is het belangrijk dat een dier zo goed als mogelijk wordt gekoeld, 
maar niet wordt ingevroren.Zie voor details hoe dit het beste te doen de vraag ‘hoe 
kan ik een dier koelen?’ op de website (https://www.dwhc.nl/vragen/)  

  
Hoe te handelen bijvoorbeeld in een weekend; directe aanmelding bij de juiste persoon; 
telefoonnummer  
Contact opnemen kan via:   

1. Email: dwhc@uu.nl  
2. Telefoon: 030-2537925  
3. Meldformulier (https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/)  

Ook in het weekeinde worden deze in de gaten gehouden.  
  
Hoe opsturen  
Niet opsturen. Het DWHC werkt met een koeriersdienst die de dode dieren ophaalt.   
Na uw melding zal de DWHC contactpersoon van dienst met u overleggen over het al 
dan niet laten ophalen van het dode dier voor onderzoek. Het dubbel verpakte dode dier 
wordt op het opgegeven of op een afgesproken adres opgehaald. DWHC heeft geen 
buitendienst die kadavers uit het veld haalt.  
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