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Rol zwartwild coördinator

 Bloed ontvangen van elk dood wild zwijn
 Geschoten
 Aangereden
 Gevonden

 Per zwijn 1 buisje bloed, te verkrijgen en leveren via (coördinator) WBE
 Loodje via (coördinator) WBE



Onderzoek bloedmonster

 Bloedmonster worden op gestuurd naar Wageningen Bioveterinary
Research (voorheen GD)   

 Bloed wordt steekproefsgewijs getest op AVP, KVP en Aujeszky
 Dit is circa 25% van de ingezonden bloed monsters
 Indien uitslag positief wordt er meteen aktie ondernomen en volgt 

een terug koppeling
 Uitslag negatief, geen terugkoppeling



Data melden via FRS
 Coördinator heeft inzage in FRS
 Wij willen beschikken over kwalitatieve betrouwbare data
 Gewicht niet schatten, maar correct wegen
 Leeftijd niet schatten maar bepalen aan de hand van leeftijd bepaling
 Grafieken FBE behoren voorzien te zijn van de juiste gegevens



Data melden via FRS
 Big of frysling is een zwijn van 0 tot 12 maanden
 Overloper is een zwijn in zijn 2e levensjaar
 Vaak worden fouten gemaakt in het afmelden in FRS 
 Niet schatten maar leeftijd bepalen o.b.v. gewicht, maar:
 Op uiterlijk kop (jeugdig)
 Op lengte staart (al op voerplek te zien) 
 En met name o.b.v. gebit 



Leeftijd o.b.v. gebit



Het nemen van een bloedmonster

 Tijdens het ontweiden 
 Wild zwijn op rug leggen
 Bloed bij voorkeur afnemen in borstholte (schoon)



Trichinella

 Trichinella spiralis is een parasiet die in rauw vlees van zwijnen kan 
voorkomen, nauwelijks infecties in Nederland, maar wel in Oost Europa

 Testen wettelijk verplicht indien het vlees niet voor eigen gebruik is
 Voorkom dood door schuld

 Kosten circa 19 euro per monster (max. 10 zwijnen uit 1 gebied)
 Voor het onderzoek 100 gram spierweefsel van middenrif of voorpoot
 Aanleveren spierweefsel voor onderzoek kan samen met bloedmonster 



DNA onderzoek

 Tot heden van elk geschoten zwijn een stukje weefsel 
aanleveren voor DNA onderzoek

 Vanaf heden alleen van zwijnen vanaf 2 jaar en van alle 
geschoten zwijnen in “nieuwe” gebieden

 Jaarlijks, indien budget beschikbaar, onderzoek door Alterra
 Doel is bepalen afkomst en creëren van zicht op verspreiding 



Protocol dood gevonden wild zwijn

 Neem direct contact op met de NVWA, 045-5463188.
 NVWA informeert de zwartwildcoördinator. Hij heeft instructies over 

hygiëne en monstername en beoordeelt het kadaver
 Draagt daarbij beschermde kleding enz.



Wanneer betreft het een verdacht kadaver? 

 Indien er geen sporen zijn van aanrijding
 Indien er geen sporen zijn van afschot of stroperij
 Bij verdenking van een verdacht kadaver NVWA informeren
 Het kadaver niet verwijderen van de vindplaats
 Pas na laboratoriumuitslag besluit wat er met kadaver moet gebeuren



Ingewanden

 Indien in het veld ontweid mogen de ingewanden daar blijven
 Hoeft in tegenstelling tot eerder bericht niet te worden begraven 

 De ingewanden van elders ontweide zwijnen mogen niet naar de natuur
 Ingewanden dan via grijze kliko of via gemeente afvoeren
 Enkele WBE’s hebben geregeld dat leden de ingewanden via de 

gemeente kunnen afvoeren



Gerealiseerde afschot

 2015-2016 268
 2016-2017 557
 2017-2018 688
 2018-2019 503 tot en met heden
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