Handleiding voor het hanteren en verpakken van karkassen
Risico’s
Risico's bij het hanteren en verpakken van kadavers zijn laag, mits de vinder goede voorzorgsmaatregels neemt.
In het bijzonder dient de inzender elk contact met bloed of lichaamsvloeistoffen van het dier vermijden,
en voorkomen geprikt of gesneden te worden door bek, tanden, klauwen, en gereedschap.
Verpakking en koeling
Met een goed dubbel verpakt kadaver wordt voorkomen dat het kadaver de omgeving besmet tijdens transport.
Verpakte kadavers liefst gekoeld bewaren (+4º C) en binnen 24-36 uur aanleveren.
Hieronder volgen drie verschillende manieren om, bij het inpakken, de kadavers op te pakken:
• OPTIE A: Met deze optie tilt u met handschoenen het kadaver op om het in de eerste zak te stoppen.
•

OPTIE B: Met deze optie brengt u de eerste zak over het kadaver, en tilt en rolt U het in de zak (dit

•

OPTIE C: Met deze optie tilt u het kadaver op met gereedschap, zoals een schop of een grote tang.

kan alleen bij kleine karkassen).

OPTIE A:
Stap A1
Bescherm uzelf en trek wegwerp
handschoenen aan (vinyl, PVC, latex
[indien niet allergisch], nitril, of rubber
handschoen)

Stap A2
Gebruik twee zware lekdichte sterke plastic
zakken van de juiste grootte. De zakken
moeten dik genoeg zijn om niet
geperforeerd te worden door snavels,
klauwen, nagels, enz. Ze moeten
voldoende groot zijn om het karkas te
omvatten en goed afgesloten te kunnen
worden (bij voorkeur met bindbandjes,
eventueel touw). Open een zak, en rol de
openzijde van de zak voor de helft naar
buiten toe om (Fotos 2a & 2b). Leg de zak
als een mandje neer op een niet door het
kadaver besmette ondergrond en doe
hetzelfde met de andere zak (Foto 2c).
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Stap A3
Leg deze ook als een mandje neer, op een
schoon oppervlak (Foto 3).
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Stap A4
Til het kadaver op met de met
handschoenen bedekte handen en leg het
voorzichtig in de eerste zak, zonder uw
kleding of de buitenkant van de zak te
besmetten (Foto 4).
Als het kadaver scherpe puntige uiteinden
heeft kunnen deze eventueel met kranten
omwikkeld worden om perforatie van de
zak te voorkomen.

Stap A5
Uw handschoenen zijn nu vies.
U verwijdert de vuile handschoenen door
ze binnenstebuiten te trekken. Pak met een
handschoen de andere aan de buitenzijde
beet ter hoogte van de pols (Foto 5a), trek
deze binnenste buiten (Foto 5b) en laat het
in de zak met het kadaver vallen. Verwijder
nu de tweede handschoen door die ook
binnenstebuiten te trekken, waarbij nu de
onbedekte vingers alleen de binnenzijde
van de handschoen aanraken (Fotos 5c &
5d). Laat de tweede handschoen ook in
zak met het kadaver vallen.
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U kunt nu voor de zekerheid een schoon
paar handschoenen aan doen (zie Fotos
1a t/m 1d), maar normaliter blijven ze nu
verder schoon.
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Stap A6
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Rol nu voorzichtig de eerste zak helemaal
af zonder de binnenkant aan te raken
(Foto 6).

Stap A7

7

Sluit de zak goed af met bindbandje en
label (Foto 7).

Op het label staat: species en eventueel
nummer (bv. wildmerknummer), naam,
adres en telefoon nummer van de vinder,
datum en plaats van vondst/afschot.

Stap A8
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Plaats vervolgens de eerste zak in de
tweede zak, zonder de buitenkant aan te
raken (Foto 8a), verwijder indien van
toepassing nu ook het tweede paar
handschoenen zoals boven vermeld.
(Fotos A5a-d & Foto 8b).
Rol de tweede zak af en sluit deze ook af
met een bindbandje, adresseer en label
(Fotos 6, 7, 8c-d).
U hebt schoon gewerkt, maar was toch uit
voorzorg uw handen met water en zeep als
mogelijk en ontsmet ze.
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OPTIE B:
Stap B1  als Stap A1
(u kunt voor de zekerheid een paar
handschoenen aan doen, maar normaliter
blijft u schoon).
Stap B2  als Stap A2
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Stap B3
U brengt de halverwege opgerolde Zak 1
binnenstebuiten over u met handschoen
beklede handen (Foto 9).
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Stap B4

U brengt vervolgens de zak met uw
handen om het kadaver heen (Foto 10a);
en pakt het kadaver door de zak heen vast
(Foto 10b).
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Met een langzame soepel roterende
beweging van 180º van zich af wordt
tegelijker tijd het kadaver opgetild en kan
de zak worden afgerold. De buitenkant van
de zak raakt hierbij niet de vervuilde grond,
en ook uw handschoenen raken hierbij
noch het kadaver noch de vervuilde
binnenkant van de zak. De buitenkant van
de zak en uw handschoenen zijn dus nog
schoon (Fotos 11a & 11b)
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Verder als Stap A6 t/m Stap A8 van OPTIE A.
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OPTIE C:

12a

Stap C1  als Stap A1
(u kunt voor de zekerheid een paar
handschoenen aan doen, maar normaliter
blijft u schoon).
Stap C2  als Stap A2
Stap C3  als Stap A3.
Stap C4

Foto 12b

Til het kadaver op met het gereedschap en
leg het voorzichtig in de zak 1, zonder
spetteren en de buitenkant van de zak te
besmetten (Foto 12).
U kunt vanaf de buitenkant van de zak de
zak afrollen.
U maakt nu het gereedschap schoon.

Foto 12c

Verder als Stap A5
(indien u handschoenen gebruikt heeft en
die met het schoonmaken van het
gereedschap vervuild hebt),
of anders Stap A6 t/m Stap A8 van
OPTIE A.

Foto 12d
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