
 
 

Instructie bloedafname wilde zwijnen in Gelderland 
17-7-2017/LS 

 
Het Wageningen Bionveterinary Reseach (WBVR) heeft van het Ministerie van EZ de opdracht 
gekregen om vanaf 1 juli tot minimaal eind 2019 een monitoringsonderzoek wilde zwijnen te 
coördineren. Via de FBE en WBE wordt u verzocht uw volledige medewerking te verlenen aan dit 
monitoringsonderzoek naar besmettelijke veeziekten zoals de Klassieke Varkenspest, Afrikaanse 
Varkenspest en de Ziekte van Aujeszky, zoals benoemd in de algemene voorschriften (E1) van de 
ontheffing grofwild. 

Voor Gelderland is bepaald dat op jaarbasis 60 wilde zwijnen op de Veluwe (verdeeld over het 
seizoen) moeten worden bemonsterd en alle wilde zwijnen in de 0-standgebieden buiten de Veluwe.  
Alleen gekwalificeerde personen kunnen aan dit onderzoek meewerken; een absolute eis van het 
Ministerie. In Gelderland beschikken de meeste jacht(akte)houders over een GP-verklaring. Voor de 
incidentele gevallen waarbij hij/zij geen GP-er is, beslist de WBE welke GP-er de monstername zal 
uitvoeren. 

De bemonstering bestaat uit een bloedafname van het geschoten wilde zwijn, waarvoor u hierbij 
monstermateriaal heeft ontvangen. Ook is een heldere instructie over de werkwijze toegevoegd. Het 
monsterbegeleidingsformulier is niet ideaal en zal z.s.m. worden vervangen. Tot die tijd wordt u 
verzocht aanvullende gegevens te noteren, of op het monsterbegeleidingsformulier of door gebruik te 
maken van de achterkant van deze bijlage (in het laatste geval beiden insturen): 

De aanvullende gegevens zijn: 
- reden onderzoek: monitoring wilde zwijnen 
- NAW gegevens GP-er 
- wildmerknummer 
- datum afschot 
- afschotplek (WBE en GPS-coördinaten) 
- geslacht en geschatte leeftijd wild zwijn 
- datum monstername  
 
Aangezien de FBE garant moet staan voor een volledige bemonstering ligt de coördinatie bij de FBE. 
Na het afmelden van het geschoten wild zwijn in FRS, dient u ook per email het formulier (scan) te 
sturen naar lschrauwen@faunabeheereenheid.nl . 

Voor de medewerking ontvangt de GP-er per monster een vergoeding van €35,- . De WBE ontvangt 
€5,- per monster voor de coördinatie. Uitbetaling geschiedt jaarlijks in augustus/september door de 
FBE via de WBE naar de GP-ers. Jachthouders die medewerking weigeren of niet voldoen aan de 
vereisten kunnen worden uitgesloten.  

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij FBE Gelderland: 

Laura Schrauwen email: lschrauwen@faunabeheereenheid.nl  tel: 0570-74 60 18  
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Bijlage bij het inzendformulier bloedafname 

 

REDEN ONDERZOEK: MONITORING WILDE ZWIJNEN 

 

Het RAA-nummer:     RAA_____________________________________                                        

(zie rechtsbovenaan het inzendformulier en het serumbuisje) 

 

NAAM JACHTAKTEHOUDER: _______________________________________ 

ADRES: _______________________________________ 

POSTCODE + PLAATS: _______________________________________ 

GP-NUMMER: _______________________________________ 

 

NAAM GP-ER (uitvoerder bloedafname): _______________________________________ 

ADRES: _______________________________________ 

POSTCODE + PLAATS: _______________________________________ 

GP-NUMMER: _______________________________________ 

 

WILDMERKNUMMER: WZ ______________ 

DATUM AFSCHOT: ___________________ 201__  

 

AFSCHOTPLEK:  

- WBE: _______________________________________                                      

- GPS COORDINATEN: _______________________________________ 

 

GESLACHT GESCHOTEN WILD ZWIJN: _______________________________________ 

GESCHATTE LEEFTIJD: _______________________________________ 

 

DATUM MONSTERNAME: _______________________________________ 

 

 

HANDTEKENING GP-ER: _______________________________________ 


