
Melden en insturen van vleermuizen voor rabiësonderzoek  

Contact geweest met vleermuis 
Gevallen van (vermoedelijk) direct lichaamscontact met levende (zoals bijtgevallen) of 
dode vleermuizen met mensen of huisdieren dienen terstond te worden gemeld bij 
Klantcontactcentrum (KCC) van de Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit (NVWA), 
telefoonnummer 0900-0388 (lokaal tarief, 24 uur per dag te bereiken). Dierenartsen 
melden directe contacten met vleermuizen bij het Centrale meldpunt dierziekten van het 
ministerie van Economische zaken , telefoonnummer 045- 5463188. Zowel KCC van de 
NVWA als het Centrale meldpunt dierziekten zijn 24 uur per dag gedurende 7 dagen van 
de week bereikbaar. Het terstond melden van voornoemde contactgevallen is wettelijk 
verplicht. De afdeling NVWA ICN geeft advies en regelt het transport van een van rabiës 
verdachte vleermuis waarmee direct contact is geweest met mens en/of huisdier naar 
Wageningen Bioveterinary Research te Lelystad (WBVR). WBVR heeft de wettelijke taak 
om van rabiës verdachte vleermuizen te onderzoeken. Via de website van de NVWA 
(www.nvwa.nl  kunt u een digitaal meldingsformulier invullen en meegeven aan de 
NVWA-medewerker die gestuurd is om de melding af te handelen en de vleermuis voor 
onderzoek op te halen.  

Vleermuis gevonden?  
Vleermuizen vallen onder beschermde diersoorten, daarom mag u een nog levende 
vleermuis nooit oppakken. Op www.vleermuis.net leest u hoe u moet handelen als u een 
levende vleermuis vindt waarmee geen direct contact is geweest. Vindt u een dode 
vleermuis waarmee geen direct contact met mens of huisdier is geweest, dan is het 
verzoek om deze op te sturen naar WBVR. Dit moet u doen door de hieronder staande 
instructies strikt na te leven. De reden van het opsturen is dat WBVR dan kan 
onderzoeken bij welke vleermuizensoorten rabiës voorkomt en in welke mate.  
 
Verzendinstructie  
Het transport van vleermuizen waarmee geen direct contact is geweest moet u zelf 
organiseren. Ook hierbij is het belangrijk dat u dan GEEN direct contact maakt met de 
dode vleermuis*. Doe een onbeschadigd plastic zakje om uw hand en pak daarmee de 
dode vleermuis op. Met uw andere hand trekt u het plastic zakje over de vleermuis heen. 
Verwijder zoveel mogelijk de lucht uit het zakje, sluit het zakje en stop het vervolgens in 
een tweede plastic zakje. Voeg tussen het binnenste en buitenste plastic zakje het 
ingevulde en geprinte Inzendformulier Rabies-A. Door de dubbele verpakking wordt 
voorkomen dat andere mensen die de zending verzorgen of in ontvangst nemen in 
contact komen met de vleermuis; ook wanneer het formulier voor registratie wordt 
uitgepakt. Voeg nooit briefjes met aantekeningen in het binnenste zakje met een 
vleermuis. Bij het insturen van meer vleermuizen dient elke vleermuis apart te worden 
verpakt en voor elk dier een begeleidingsformulier te worden gebruikt, tenzij de 
desbetreffende vleermuizen op dezelfde dag en op dezelfde plaats zijn gevonden. In het 
laatste geval hoeft slechts één begeleidingsformulier te worden gebruikt. Ook als het 
verschillende soorten betreft.  
 
Verpakking  
Verstuur vleermuizen in een stevig doosje en niet in een enveloppe, ook niet in een van 
binnen beklede noppenfolie-enveloppe. Stuur vleermuizen niet vlak voor een weekend of 
nationale feestdag op. Zolang een vleermuis niet naar WBVR kan worden toegezonden, 

http://www.nvwa.nl/
http://www.vleermuis.net/


dient het dier ingevroren te worden bewaard. Vleermuizen kunnen, verpakt zoals 
hierboven beschreven, worden verzonden of gebracht naar:  

Wageningen Bioveterinary Research  
Afdeling DSU/Rabiës  
Houtribweg 39  
8221 RA Lelystad  

*) Beschermende maatregelen voor uzelf 
1. Vermijd elk direct contact met een levend of dood van rabiës verdacht dier.  
2. Raak dode dieren niet zonder beschermde handen aan. Het rabiësvirus kan zeker twee 
weken overleven op dode dieren en bij lage temperatuur zelfs nog langer.  
3. Bij een bijtwond of plek waar speeksel op is gekomen moet u dit zo snel mogelijk 
grondig reinigen met water en zeep en daarna desinfecteren met alcohol (70%) of 
jodiumtinctuur. Neem daarna direct contact op met uw huisarts of de GGD. 


