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Het veilig verpakken van uw ratten  

Studie seoulvirus in gehouden ratten 
 

 
  Omschrijving 

 
 

 

1. Schrijf de datum van 
overlijden op de gestickerde 
Nasco-zak. (rattery) Noteer het 
nummer van de Nasco-zak op de 
vragenlijst voor de individuele 
rat. Vul de algemene code van 
de Nasco-zak in op de algemene 
vragenlijst. 

 
 

 

2. Scheur de bovenrand van de 
Nasco-zak. De zak wordt 
geopend met behulp van de 
witte strips. 

 
 

 

3. Plaats de overleden rat in 
deze zak met de staart langs het 
lichaam.  

 
 

 

4. Druk de lucht uit de zak. Sluit 
de zak met zo min mogelijk 
extra lucht door de bovenrand 
zo ver als mogelijk op te rollen. 
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5. Plaats de verpakte rat in een 
blauwe veiligheidszak. Voeg een 
absorptievel toe.  

 
 

 

6. Druk de lucht uit de blauwe 
veiligheidszak. Sluit de zak met 
behulp van de plakrand. 

  

7. De rat kan nu veilig worden 
bewaard in de vriezer*. Dit kan 
bijvoorbeeld in de grote blauwe 
zak. 
 
8. Vul de vragenlijst in. Rattery: 
zowel de lijst per individuele rat, 
en ook één algemene 
vragenlijst. De vragenlijsten 
bewaart u buiten de vriezer in 
het plastic mapje. 

   

  
 

9. Als u 5 tot 10 ratten heeft 
verzameld, dan voegt u het 
mapje met alle vragenlijsten toe 
aan de grote blauwe zak, en 
bindt deze vervolgens dicht met 
de tie-wrap.  

 

 
 

Koerier Miedema: 
0543-474545 

10. Bel met de koerier om een 
afspraak te maken om de 
blauwe zak kosteloos op te laten 
halen.  
 

 
* Ratteries: Voor het invriezen van de ratten zijn twee manieren mogelijk:  
1) u verzamelt de overleden ratten in uw eigen vriezer tot u er minimaal 5/maximaal 10 hebt.  
2) u brengt iedere overleden rat in de dubbele verpakking naar een deelnemende dierenartspraktijk 
(zie voor een overzicht www.rivm.nl/seoulonderzoek).  
 


