
Presentatie adviesrapport 
dodingsmethoden toepasbaar in 

wildopvangen door niet-dierenartsen 



Opzet bijeenkomst

1. Opening

2. Toelichting aanleiding, doel bijeenkomst en adviesvraag

3. De opzet van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

• 13.30 - 13.40 Opening, toelichting opzet en doel bijeenkomst (LNV)
• 13.40 - 13.55 Toelichting totstandkoming adviesrapport en (wettelijke) uitgangspunten (Ellen)
• 13.55 - 14.15 Inhoudelijke toelichting uitgebracht advies op hoofdlijnen (Yvonne)
• 14.15 - 15.00 Beantwoording vragen

4.   Vervolgtraject



Totstandkoming adviesrapport
Evaluatie methoden in wetenschappelijke literatuur

• Euthanasie met injecteerbare euthanasiemiddelen, 
• Euthanasie middels inhalatiemiddelen en 
• Mechanische (ook wel: fysieke) methoden. 

1. Factoren in relatie tot het dier,
a) Toepasbaarheid van de methode,
b) De mate waarin de methode leidt tot verlies van bewustzijn en sterfte met zo min mogelijk ongerief,
c) De snelheid van het intreden van het bewustzijnsverlies en 
d) De (on)omkeerbaarheid van de methode. 

2. Factoren in relatie tot de persoon die de euthanasie uitvoert of toeschouwers,
a) De veiligheid, 
b) De mate van emotionele belasting, 
c) De beschikbaarheid van de methode, inclusief risico op eventueel misbruik, 
d) De wettelijke bepalingen en vereisten omtrent kennis en kunde van de uitvoerder. 

3. Factoren in relatie tot het milieu.



Wettelijke uitgangspunten
Wet dieren en Besluit houders van dieren
• Elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden dient bespaard te worden, 
• Een dier wordt gedood d.m.v. een methode die waarborgt dat de dood onmiddellijk of na bedwelming, 

maar vóórdat de bewusteloosheid is geweken, intreedt, 
• Uitvoering enkel door personen die aantoonbaar de nodige kennis en vaardigheden bezitten om de taken 

humaan en doeltreffend uit te voeren. 

Wet op wapens en munitie
• Vergunningsplicht
• Toepassingsvoorwaarden

Gebruik en kanalisatie van diergeneesmiddelen
• Gebruik conform bijsluiter
• Toepassingsvoorwaarden

- Uitsluitend door dierenartsen (UDD)
- Uitsluitend op recept afleveren (URA)
- Uitsluitend op recept en door dierenarts afleveren (UDA)



Wetenschappelijke basis
AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals (2020)
• Ethische evaluatie van dodingsmethoden

• Acceptabele methoden
• Acceptabel onder voorwaarden
• Niet acceptabele methoden

• Op basis van de volgende criteria
• Bewustzijnsverlies en sterfte met minimale stress/pijn
• Compatibiliteit met diersoort, leeftijd, gezondheidsstatus
• Tijd tot intreden bewustzijnsverlies
• Betrouwbaarheid van de methode
• Onomkeerbaarheid van de methode
• Invloed op post-mortem evaluatie of andere doeleinden
• Veiligheids- en emotionele aspecten (uitvoerder)
• Beschikbaarheid en risico op misbruik
• Onderhoud van apparatuur
• Impact op het milieu (afvoer van kadaver)
• Veiligheid voor predatoren/aaseters
• Wettelijke vereisten



Bij vs. buiten bewustzijn

Waarnemen en reageren op prikkels uit de omgeving
• Ervaren van pijn en/of stress dient voorkomen te worden
• Bewustzijnsverlies kan optreden door:

• Gebruik van bedwelmende middelen
• Directe vernietiging hersenen/ruggenmerg
• Zeer slechte klinische toestand

Criteria voor beoordelen mate van bewustzijn
• Staande houding
• Oprichtreflex (kop en lichaam)
• Vrijwillige vocalisaties
• Spontaan knipperen
• Volgende oogbewegingen
• Reactie op dreigreflex



Bedwelming
Voorafgaande bedwelming is in meeste gevallen wenselijk en in sommige gevallen zelfs vereist!
• Verminderen van stress bij het dier
• Vergemakkelijken van uitvoeren van de doding
• Verminderen veiligheidsrisico’s (uitvoerder of dier)
• Verminderen risico op pijn of ander ongerief

Bedwelmende middelen = sedativa of anesthetica
• Meeste middelen = UDD registratie

• Toepassing door niet-dierenartsen is NIET TOEGESTAAN! 
• Uitzonderingen: URA of UDA geregistreerde middelen

• Toepassing in overleg met de dierenarts, via cascaderegeling

Registratie-nr Productnaam Werkzame stof Kanalisatiestatus

REG NL 112640 RELAQUINE 35 mg/ml orale gel voor paarden QN05AA04 – Acepromazine UDA

REG NL 3397 TRANQUIGEL 35 mg/g gel voor oraal gebruik voor honden, katten 

en paarden

QN05AA04 – Acepromazine UDA

REG NL 3153 STRESNIL 40 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens QN05AD90 - Azaperone URA

REG NL 114469 Sileo 0,1 mg/ml oromucosale gel voor honden QN05CM18 - Dexmedetomidine UDA

REG NL 101439 Domosedan gel 7,6 mg/ml, gel voor oromucosaal gebruik QN05CM90 - Detomidine UDA

https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,112640
https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,3397
https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,3153
https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,114469
https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,101439


Doding via injectiemiddelen
Directe toediening in de bloedbaan of per injectie (na voorafgaande bedwelming):
• Barbituraten o.a. pentobarbital (Euthasol®)
• T-61
• Kalium- of magnesiumchloride
• Overdosis aan anesthetica

Vanwege complexiteit van de handeling en bijbehorende veiligheidsrisico’s is toediening van deze middelen 
(wettelijk) voorbehouden aan personen die daarvoor expliciete bevoegdheid hebben verworven, zoals de dierenarts 
of paraveterinair die de middelen toedient onder direct toezicht van de dierenarts. 

Doding van een dier mbv injectiemiddelen mag dus NIET worden toegepast door medewerkers van een wildopvang!



Doding door middel van inhalatiemiddelen
Vergassing door plaatsing in een gaskamer die (geleidelijk) gevuld wordt met:
• Narcosegassen (bv. isofluraan, sevofluraan) 

• UDD geregistreerd dus gebruik door niet-dierenartsen NIET toegestaan!
• Koolstofdioxide
• Koolstofmonoxide
• Argon
• Stikstof

Aandachtspunten:
• Bewustzijnsverlies treedt pas na enige tijd op

• Risico op optreden van ongerief door
• Irritatie van de luchtwegen
• Optreden van zuurstofgebrek
• Plaatsing in de gaskamer

• Meetbaar adhv gedragsveranderingen en
veranderingen in fysiologische parameters

• Geleidelijke vervanging heeft veelal de voorkeur
• Minder snel, maar ook minder stressvol!



Doding door middel van inhalatiemiddelen
Koolstofdioxide vs. koolstofmonoxide, stikstof of argon
• Gemakkelijk beschikbaar
• Goedkoper (t.o.v. N2 en Ar)
• Veiliger voor de gebruiker (t.o.v. CO)
• Gebruik van N2 en Ar vereisen meer kennis en kunde van de gebruiker

• Exacte vervangingssnelheid komt nauwer dan bij CO2, 
• Meer wetenschappelijke informatie beschikbaar bij verschillende diersoorten

• Aversieve reacties worden bij CO2, N2 en Ar vooral gezien bij zoogdieren, minder bij vogels
• N2 en Ar geven mogelijk zelfs meer heftige reacties (muizen, nertsen, pluimvee)

Vergassingsmethoden worden afgeraden bij de volgende dieren:
• Pasgeboren kuikens 
• Duikvogels 
• Marterachtigen 
• Roofvogels en uilen             Omwille van grootte en karakter
• Konijnen en hazen              Omwille van mate van verzet en ongerief (tenzij geen andere methode voorhanden) 

Beter bestand tegen hoge koolstofdioxide concentraties



Doding door middel van fysieke (mechanische) methoden
Fysieke methoden worden vooral toegepast in situaties waarin andere methoden niet voorhanden zijn
• Gewichtsgrenzen gehanteerd vanwege groter risico op incorrect uitvoeren van de techniek bij grotere dieren
• Voorafgaande bedwelming geadviseerd indien

• lichaamsgewicht >200 gram
• diersoort meer verzet toont (marterachtigen, konijnen, water-, zee-, roofvogels en uilen) 

Methoden die ethisch toelaatbaar worden geacht:
• Cervicale dislocatie (“breken van de nek” 
• Onthoofding,
• Toedienen van stomp trauma (“klap op het hoofd”),
• Doding middels een geweerschot of schietmasker

• Mits uitvoerder in bezit van juiste vergunningen 
• Thoracale compressie 

• Kleinere tot middelgrote dieren (<250 gram)
• Mits dier buiten bewustzijn of voorafgaand bedwelmd is

Snel en effectief intreden van de dood vergt correcte en - voor mens en dier - veilige uitvoering met het juiste 
instrumentarium/gereedschap door een kundig persoon. 



Onacceptabele methoden
De AVMA acht op basis van voorgenoemde criteria de volgende methoden onacceptabel voor doden van dieren:
• Verdrinking, verstikking, verbranding, onderkoeling of bevriezing 

• Uitzondering: geleidelijk afkoelen en snel bevriezen van pasgeboren ratten en muizen
• Elektrocutie waarbij

• bewustzijnsverlies niet intreedt voorafgaand of minimaal gelijktijdig aan intreden van kamerfibrilleren
• geen professionele apparatuur gebruikt wordt

• Verbloeding, zonder voorafgaande bedwelming 
• Bestraling met microgolven 

• Uitzondering: bestraling met gebruikmaking van professionele apparatuur bij ratten en muizen
• Gebruik van chemische middelen of gifstoffen niet bedoeld voor het euthanaseren of behandelen van dieren;
• Toediening van euthanasiemiddelen via de huid of via de bek 

• Uitzondering: amfibieën en vissen
• Toediening van zenuwblokkerende en/of spierverslappende middelen zonder voorafgaande bedwelming.



Dodingsmethoden voor geselecteerde vogelsoorten
Duiven en hoenderachtigen

• Dieren tot 200 gram (bv tortelduiven): 
• Vergassing met koolstofdioxide 

• Minimaal vervangingspercentage van 20% (duiven) 
• Vooraf gevulde gaskamer met 30-60% CO2 (hoenderachtigen) 

• Cervicale dislocatie of onthoofding
• Geen noodzaak tot voorafgaande bedwelming, 

• Dieren met een gewicht tussen 200 gram en 3 kilogram: 
• Vergassing met koolstofdioxide
• Cervicale dislocatie of onthoofding

• Voorafgaande bedwelming zeer wenselijk (bv. Domosedan) 

• Dieren zwaarder dan 3 kilogram: 
• Vergassing met koolstofdioxide



Dodingsmethoden voor geselecteerde vogelsoorten
Roofvogels en uilen

• Doding door een dierenarts wordt aanbevolen vanwege:
• Risico’s van het hanteren
• Noodzaak tot het voorafgaand bedwelmen.

• Wanneer (tijdig) inschakelen van de hulp van een dierenarts niet mogelijk is:
• Doding middels een geweerschot

• Mits uitvoerder de juiste vergunningen heeft, 
• Cervicale dislocatie

• Uitsluitend wanneer dier volledig buiten bewustzijn of bedwelmd is

• Vergassing met koolstofdioxide
• NIET geadviseerd in verband met grootte en karakter! 



Dodingsmethoden voor geselecteerde vogelsoorten
Water- en zeevogels:

• Dieren tot 3 kilogram: 
• Cervicale dislocatie of onthoofding

• Voorafgaande bedwelming wenselijk
• Doding middels geweerschot (gericht op de kop)

• Dieren zwaarder dan 3 kilogram: 
• Onthoofding

• Voorafgaande bedwelming sterk aanbevolen 
• Inschakelen van dierenarts is sterk aan te raden!

• Doding middels geweerschot (gericht op de kop)

• Vergassing met koolstofdioxide
• Afgeraden vanwege de hogere tolerantie voor hogere CO2 concentraties.



Dodingsmethoden voor geselecteerde vogelsoorten
Zangvogels:

• Dieren tot 200 gram: 
• Cervicale dislocatie of onthoofding

• Geen noodzaak tot voorafgaande bedwelming
• Thoracale compressie

• Uitsluitend wanneer dier buiten bewustzijn of bedwelmd is (bv. detomidine)
• Vergassing met koolstofdioxide 

• Vervangingspercentages van circa 80%

• Dieren tussen 200 en 250 gram: 
• Cervicale dislocatie of onthoofding, voorafgaande bedwelming wenselijk
• Thoracale compressie
• Vergassing met koolstofdioxide, 

• Dieren zwaarder dan 250 gram:
• Cervicale dislocatie of onthoofding, voorafgaande bedwelming wenselijk
• Vergassing met koolstofdioxide



Dodingsmethoden voor geselecteerde zoogdiersoorten
Egels:

• Fysieke dodingsmethoden
• Niet uitvoerbaar vanwege de diersoort specifieke bouw

• Doding uitsluitend middels vergassing met koolstofdioxide



Dodingsmethoden voor geselecteerde zoogdiersoorten
Konijnen en hazen:

• Dieren tot 1 kilogram: 
• Klap op het achterhoofd (stomp trauma)
• Cervicale dislocatie of onthoofding

• Dieren tussen 1 en 4 kilogram: 
• Klap op het achterhoofd (stomp trauma),

• Dieren zwaarder dan 4 kilogram: 
• Schietmasker voor konijnen

• Mits uitvoerder bevoegd en bekwaam is

• Bovenstaande methoden alleen te overwegen bij een zeer kalm dier of dier in zeer slechte toestand

• Vergassing met koolstofdioxide
• Aanbevolen vervangingspercentages: 50 tot 60%
• Uitsluitend indien geen andere methoden voorhanden omwille van bijkomende stress en verzetsreacties



Dodingsmethoden voor geselecteerde zoogdiersoorten
Eekhoorns:

• Fysieke dodingsmethoden
• Niet uitvoerbaar omdat dieren relatief lastig te hanteren zijn

• Doding uitsluitend middels vergassing met koolstofdioxide
• Vervangingspercentages van 60%



Dodingsmethoden voor geselecteerde zoogdiersoorten
Overige knaagdieren (ratten en muizen):

• Dieren tot 200 gram: 
• Cervicale dislocatie, geen noodzaak tot voorafgaande bedwelming 
• Onthoofding (guillotine) 
• Toedienen van harde klap op het hoofd (stomp trauma)
• Thoracale compressie, uitsluitend wanneer dier volledig buiten bewustzijn of bedwelmd is
• Vergassing met koolstofdioxide (vervangingspercentage: 30 tot 70%)

• Dieren tussen 200 en 250 gram: 
• Als voor dieren tot 200 gram, uitgezonderd cervicale dislocatie → voorafgaande bedwelming

• Dieren tussen 250 gram en 1 kilogram: 
• Als voor dieren 200-250 gram, muv thoracale compressie → niet toegestaan 

• Dieren zwaarder dan 1 kilogram: 
• Als voor dieren tussen 250-1000 gram, muv stomp trauma → niet toegestaan



Dodingsmethoden voor geselecteerde zoogdiersoorten
Marterachtigen (dassen, wezels, otters, marters):

• Inschakelen van een dierenarts is in het algemeen wenselijk en geadviseerd
• Voorafgaande bedwelming 
• Euthanasie via chemische methoden

• Indien niet mogelijk, dan:
• Doding middels vergassing met koolstofdioxide 

• Aanbevolen vervangingspercentages: >50% 
• Let op: relatieve bestendigheid tegen hogere CO2 concentraties 

• Bewustzijnsverlies kan vertraagd intreden!

• Fysieke methoden:
• Niet goed uitvoerbaar 

• Kleinere marterachtigen: snelheid en lenigheid
• Grotere soorten: benaderbaarheid en veiligheidsoverwegingen



Dodingsmethoden voor geselecteerde zoogdiersoorten
Vleermuizen:

• Vergassing met koolstofdioxide: 
• Aanbevolen vervangingspercentages ≥70%
• Opvolging met andere dodingstechniek aangeraden 

• Cervicale dislocatie of breken van de nek

• Thoracale compressie
• Uitsluitend wanneer dier volledig buiten bewustzijn of bedwelmd is


