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SOP  

Wespenverdelging 

 COVID-19  

Doel - Eigen veiligheid verzekeren; 

- Besmetting van burgers vermijden; 

- Continuïteit van de brandweerdienst garanderen. 

Organisatie van de dienst - Verdelging vanaf 4 adressen; 

- Ieder adres wordt maximaal 5 werkdagen na melding 

behandeld; 

- 2de verdelging, zelfde adres, ten vroegste na 7 dagen; 

- De wespenploeg bestaat maximaal uit 2 personen 

(wespenverdelger en assistent-wespenverdelger); 

- Verdelgingen worden, waar mogelijk, gegroepeerd 

uitgevoerd door één of meerdere posten binnen de 

brandweerzone. Deze uitvoerende posten verschillen van 

ronde tot ronde zodat iedere post aan bod komt;  

Materiaal - Kazernekledij (persoonlijk); 

- Wespenpak met helm en handschoenen; 

- Rubberen laarzen (persoonlijk); 

- Comfortmasker “Texport”; 

- Technische helm met vizier (persoonlijk); 

- Veiligheidsbril; 

- Drukspuit (Permas-D); 

- EHBO-koffer;  

- Logistiek voertuig met ladder(s). 

Daarnaast neemt de wespenploeg de hygiëne set wespenploeg mee. 

Deze set bevat: 

- Een doos medische wegwerphandschoenen; 

- Een doos FFP3 mondmaskers; 

- Een dispenser met vloeibare zeep; 

- Een dispenser met ontsmettingsalcohol; 

- Een rol papier. 



Voorafgaande bevraging  De dispatcher contacteert de melders en bevraagt hen naar: 

- Locatie wespennest: kan de verdelging langs buiten  

plaats vinden; 

- Quarantainemaatregelen1: Gelden er voor de bewoners 

quarantainemaatregelen, gekende besmetting of vertonen 

de bewoners symptomen van Corona-besmetting? 

Deze informatie wordt voor het vertrek meegedeeld aan de 

wespenploeg. 

Daarnaast wordt de melder gevraagd om: 

- De verdelging voor te bereiden zodat de wespenverdelgers 

niets hoeven vast te nemen in de woning; 

- De woning goed te verluchten voor aanvang verdelging; 

- Tijdens de verdelging voldoende afstand te houden ten 

opzichte van de verdelgers. Bij voorkeur verplaatsen de 

bewoners zich naar een andere ruimte tijdens de 

verdelging. 

Voor vertrek Algemeen: 

- Kom in kazernekledij naar de kazerne; 

- Afstandsregels, 1,5m, respecteren. Indien niet mogelijk  

comfortmasker “Texport” dragen; 

- Vermijd contact met aangezicht, ogen en mond; 

- Eens de wespenronde aangevat is blijft de taakverdeling, 

tussen wespenverdelger en assistent wespenverdelger 

ongewijzigd; 

- Handen wassen met zeep; 

- Medische wegwerphandschoenen aantrekken; 

Taken assistent wespenverdelger: 

- Tablet opstarten en instellen; 

- Voertuig voorbereiden (buiten rijden, ramen 1/3de openen, 

hygiënekit in voertuig plaatsen); 

- Vertrek melden via radio; 

 

 

                                                           
1 Melders waarbij quarantainemaatregelen van kracht zijn wordt gevraagd om de wespenverdelging uit te 
stellen tot na opgave van de quarantaine. Is dit niet mogelijk (kinderen, allergie, wespen in huis…) zal de 
bevoegde postoverste (post van waaruit de wespenploeg vertrekt) oordelen of de verdelging kan plaatsvinden. 



Taken wespenverdelger: 

- Nazicht en klaarmaken verdelgingsmateriaal. 

Aanrijden Algemeen: 

- Ramen van het voertuig 1/3de geopend houden; 

- Comfortmasker dragen; 

- Praat, hoest of nies niet in de richting van je collega. 

Taken assistent wespenverdelger: 

- Chauffeur; 

- Bedienen GPS, radio en tablet; 

Taken wespenverdelger: 

- Neem, indien mogelijk, achteraan rechts plaats in het 

voertuig. 

Standaard verdelging: van 

toepassing indien er geen 

quarantaine maatregelen gelden 

bij het adres.  

 

Algemeen: 

- Wees steeds alert om de ‘social distance’ afstand van  

1,5m. maximaal te respecteren; 

- Draag gedurende de volledige wespenronde medische 

handschoenen en comfortmasker;  

(ook onder het wespenpak) 

- Enkel de woning betreden indien een verdelging langs de 

buitenzijde niet mogelijk is; 

- Desinfecteer medische handschoenen met alcoholgel bij 

aanvang en einde van iedere verdelging. 

Taken assistent wespenverdelger: 

- Klaarmaken materiaal; 

- Bewoners vanop afstand aanspreken (1,5m.); 

- Bevragen bewoners naar de aanwezigheid van COVID in de 

woning (2de controle); 

- Informeren bewoners over de geldende afstandsregels: 

o 1,5m. afstand houden; 

o Tijdens de verdelging zich naar een andere ruimte 

begeven. 

- Tekent na de verdelging de opdracht af. 

Wespenverdelger: 

- Het wespenpak moet gedragen worden bij iedere 

wespenverdelging; 



- Desinfecteer handschoenen wespenpak met alcoholgel na 

iedere verdelging; 

- Vermijd ieder contact met voorwerpen in de woning; 

- Wespenpak uit doen na verdelging. Het wespenpak wordt 

in het materiaalcompartiment van het voertuig vervoerd. 

 Het is de regel dat enkel de wespenverdelger de verdelging 

uitvoert. Soms kan hier, na een inschatting ter plaatse, van 

afgeweken worden omwille van veiligheids- of praktische redenen. 

(agressieve wespen, werken op hoogte). 

Algemeen: 

- Bij voorkeur als laatste adres uit te voeren; 

- Wespenverdelger en assistent wespenverdelger dragen een 

wespenpak; 

- De taakverdeling volgens de standaard verdelging blijft zo 

veel mogelijk behouden; 

- Na de verdelging wordt het wespenpak van de assistent 

apart gehouden en opgehangen, volgens de procedure 

beschreven bij de taken van de wespenverdelger. 

 Verdelging op grote hoogte 

- Indien mogelijk de verdelging uitvoeren met de 

telescopische verlengbuis die op de poederverstuiver kan 

aangesloten worden; 

- Enkel indien dit niet kan wordt de Ladderwagen/elevator, 

via de dispatch, bij gevraagd. De dispatcher informeert de 

postoverste van deze vraag; 

Wespenverdelging COVID Quarantainemaatregelen zijn van toepassing. Verdelging enkel uit 

te voeren na expliciete toestemming van de bevoegde postoverste 

(post van waaruit de wespenploeg vertrekt). 

Algemeen: 

- Wespenverdelging COVID steeds houden tot laatste adres; 

- Wespenverdelger en assistent dragen FFP3 mondmasker, 

en wegwerphandschoenen; 

- De assistent-wespenverdelger draagt zijn technische helm 

met vizier; 

- De wespenverdelger draagt een veiligheidsbril onder zijn 

wespenpak; 

- Wegwerphandschoenen en mondmaskers (FFP3) in plastic 

zak, dichtsnoeren met strips en in het 

materiaalcompartiment vervoeren; 



- Wespenpak apart verpakken en onmiddellijk na interventie 

laten wassen aan 60°; 

- Registratie mogelijke blootstelling aan COVID in Abifire. 

Bijennest Het verwijderen van een bijennest wordt uitgevoerd door een 

erkende imker. Deze is te bereiken via de dispatch.  

Aziatische hoornaar Het verwijderen van de Aziatische hoornaar blijft provinciaal (door 

Brandweerzone Centrum); 

Oproepbaar via dispatch; 

Geen inzet wespenploeg vereist. 

Taken na de interventieronde

 

 

 

 

Algemeen: 

- Tijdens het opruimen blijven de social distance 

afstandsregels van toepassing (1,5m.). Wanneer dit niet 

mogelijk is dragen de leden van de wespenploeg hun 

comfortmasker; 

- Na de werkzaamheden worden de handen onmiddellijk 

gewassen met zeep. 

Taken assistent wespenverdelger: 

- Ontsmetten materiaal met ontsmettingsalcohol : 

contactoppervlaktes verdelgingsmateriaal, radio, tablet; 

- Ontsmetten voertuig met ontsmettingsalcohol: 

deurklinken, stuur, sleutels en versnellingspook, GPS en 

aansluiting externe stroomvoorziening; 

- Ontsmetten gebruikte infrastructuur van de kazerne met 

ontsmettingsalcohol (voor vertrek naar huis): gebruikte 

deurklinken, gebruikte lichtschakelaars… 

Taken wespenverdelger: 

De wespenverdelger is verantwoordelijk voor de nazorg van zijn 

wespenpak. Dit houd in: 

- Gebruikt wespenpak nazien op beschadigingen  

(velcro-sluiting, e.a.);  

- Melden van eventuele beschadigingen aan de postoverste. 

- Binnenzijde gelaatstuk ontsmetten met 

ontsmettingsalcohol; 

- Het gebruikte pak binnenstebuiten ophangen, laten 

verluchten (in een goed verluchte ruimte) alvorens het 

wespenpak opnieuw in gebruik genomen mag worden.  

- Wespenpak labelen met naam van de wespenverdelger en 

laatste datum van gebruik; langst opgehangen wespenpak 

wordt voor de volgende ronde opnieuw gebruikt. 



Wanneer de assistent wespenverdelger ook een pak gedragen 

heeft dient ook hij bovenstaande controles, voor zijn eigen pak,  

uit te voeren. 

Was procedure wespenpakken De gebruikte wespenpakken dienen minimaal 1 keer per week in de 

brandweerpost van Dendermonde aangeboden te worden voor een 

wasbeurt (60°), nazicht en registratie.  

Elke wasbeurt neemt ongeveer 3 uur in beslag; 

Eventueel kan een vervangpak, vanuit de brandweerpost van 

Dendermonde, meegegeven worden naar de post. 

Dag Binnenbrengen in 

Dendermonde 

Ophalen in 

Dendermonde 

Maandag Berlare  

Dinsdag Lokeren Berlare 

Woensdag Zele + Lebbeke Lokeren 

Donderdag Hamme + 

Buggenhout 

Zele + Lebbeke 

Vrijdag Dendermonde Hamme + 

Buggenhout 

  

 


