10 Stappen in Bioveiligheid
1 Contact met

3 Bedrijfsruimten

2 Fysieke barrieres

pluimvee

4 In de stal

• Toegangspoorten
moeten uitgerust zijn
om binnenkomende
vrachtwagens en
apparatuur te reinigen
en te desinfecteren. Inkomend verkeer
moet worden geminimaliseerd.

• Afstand tussen bedrijven
BIOSECUREGEBIED
is een goede fysieke
barrière.
• Omhein het bedrijf, hou
controle over de in- en
uitgangen en definieer duidelijk
“schone en vuile” kanten.
• Houd gras en andere vegetatie
onder controle en kort om
ongedierte te vermijden.
• Zorg voor effectieve
ongediertebestrijding.
• Zorg voor voldoende, duidelijke
borden en tekens voor bezoekers.

• De dierverzorgers mogen
geen contact hebben met
andere vogels/pluimvee
en het prive houden van
vogels/pluimvee is niet toegestaan.
• Alle betrokkenen moeten een
overeenkomst ondertekenen om
contact met ander pluimvee dan het
bedrijfspluimvee te vermijden.
• Bezoekers moeten hun bezoeken
plannen op basis van de generatie
in de productiekolom, leeftijd en
gezondheidstoestand van het koppel.
• Respecteer de vereiste quarantaine tijd
bij onbedoelde vogelcontacten.

Essentieel voor het houden van ziektevrij pluimvee

• Wissel naar staleigen
kleding en schoeisel bij
het betreden van de stal.
• Gebruik een
laarsontsmetting en was uw
handen voordat u in contact komt
met pluimvee.
• De vloer van de voorruimtes moet
regelmatig worden schoongemaakt
gedurende een ronde.
• Ruim gemorst voer direct op.
• Voer de dagelijkse sterfte op de
juiste manier af.
• Handhaaf alle
ongediertebestrijdingsmaatregelen.

• ledereen die het bedrijf betreedt, moet
zich bij aankomst registreren in het
gastenboek.
• Gebouwen moeten voldoende en
schone douchefaciliteiten hebben voor
degenen die de boerderij betreden.
• Alleen essentiële items zijn toegestaan
in de stal. Persoonlijke spullen zoals
mobiele telefoons, horloges en sieraden
moeten aan de vuile kant achterblijven.
Alle goederen die de stal binnenkomen,
moeten vóór binnenkomst grondig
worden gedesinfecteerd.

5 Pluimvee stallen
• Gebruik fysieke barrières
GESLOTEN
of afgebakende
gebieden om laarzen te
verwisselen voordat je
een stal binnengaat.
• Zorg ervoor dat de stal en de
toegangsdeuren zijn gesloten
wanneer er geen toezicht is.
• Maak stallen en gebouwen zover
mogelijk vogel en ongedierte vrij.
• Alle binnenkomende
benodigdheden en apparatuur
moeten worden gedesinfecteerd
voor toelating tot een stal.
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6 Drinkwater
• Stel een wekelijks
programma voor
ontsmetting en spoelen
van de drinkwatersysteem
op om water schoon en fris
te houden.
• Een reinigings- en
desinfectieprogramma is nodig tussen
koppels tijdens de schoonmaak.
• Water moet worden getest
op chemische en bacteriële
samenstelling.
• Water mag alleen worden verkregen
uit bekende, schone bronnen en niet
uit oppervlakte-bronnen zoals meren
en beken.

7 Voer
• Gebruik grondstoffen van
vertrouwde leveranciers.
• Gebruik hitte en/of
chemische behandeling
om Salmonella insleep te
voorkomen.
• Zorg ervoor dat voerwagens,
voersilo’s en voersystemen schoon
blijven zonder schimmelvorming.
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8 Strooiselmateriaal
• Houtkrullen / stro / vlas
moeten in elke fase van de
fabricage tot de stal in een
overdekte opslag worden
bewaard.
• Behandel het strooisel met
organische zuren of goedgekeurde
chemicaliën.
• Koop alleen nieuw materiaal van
bekende, vertrouwde leveranciers.
• Gebruikt strooisel moet uit de stal
worden verwijderd en worden
afgevoerd in overeenstemming met
de lokale voorschriften.

9 Inperking
• Er moet een plan worden
opgesteld als er een ziekte
uitbreekt, om de schade
aan de stal/ bedrijf te
beperken.
• Isolatie- en
quarantaineprocedures moeten
worden ontwikkeld en gebruikt
indien nodig.
• Kennisgeving van risico’s of
ontwikkelingen rondom de ziekte
zorgt voor meer bewustzijn en
waakzaamheid.

10 Creëer een
cultuur

• Maak bio-security
bespreekbaar binnen
het team.
• Identificeer samen
prioriteiten en stel een standaard
operationele procedure (SOP)
vast om ervoor te zorgen dat de
doeltreffendheid ervan wordt bewaakt.
• Zorg voor trainingen voor alle
teamleden.
• Wees consistent; iedereen volgt
dezelfde procedures.
• Programma’s moeten praktisch
blijven en vanuit de leiding worden
ondersteund.

