
De gevolgen van een vogelgriepvirus uitbraak zijn groot. Samen moeten we alles op alles zetten om de 
kans op een besmetting met dit virus zo klein mogelijk te maken. In hoofdlijnen zijn de mogelijke infectieroutes: 
insleep door de mens, door ongedierte of via binnenkomende lucht. Hieronder volgen tien praktische tips. 
Uitgebreidere adviezen voor een optimale bedrijfshygiëne zijn te vinden op de website van Avined: 
https://www.avined.nl  /themas/bedrijfsmanagement/bedrijfshygiene.

Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep
10 Praktische tips om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan

Douchen verwijdert, inactiveert en doodt ziektekiemen. Vergeet niet de neus te snuiten, vanwege 
mogelijke besmette stofdeeltjes.

Zorg voor duidelijke herkenbare hygiënezones (rood, oranje en groen) en zichtbare fysieke scheidingen. 

Stalbezoek is een risico. Laat niemand toe in uw stal, uitsluitend indien noodzakelijk (bijv. dierenarts). 
Pas het vereiste ‘hygiëneprotocol voor bezoekers’ consequent toe.

Werk met verschillende soorten/kleuren bedrijfs- en staleigenkleding en - schoeisel per ruimte  
(bijvoorbeeld met stickers of spuitbus). Kleed u om voor het betreden van: 
 ✔  het bedrijfsterrein
 ✔  elke stal
 ✔  andere locaties, zoals uitloop, mestopslag of kadaveropslag

Maak de directe omgeving van het pluimveebedrijf vogelonvriendelijk. Bijvoorbeeld door het zorgen 
voor verharding, beperken begroeiing van struiken en bomen en het plaatsen van duivenpinnen.

Zorg voor afvoer van regenwater via dakgoten en regenbuizen, denk hierbij aan ondergrondse afvoer. 
Repareer kapotte dakgoten en regenbuizen.

Ga het gesprek aan met de buren en lokale autoriteiten over activiteiten in uw omgeving, zoals  
baggeren-, sloot,- en landwerkzaamheden.

Overweeg het plaatsen van fijn geweven windbreekgaas voor de luchtinlaat in overleg met  
een expert.

Controleer de bedrijfsgebouwen op mogelijke openingen van buiten naar binnen. En zorg voor  
effectieve plaagdierbeheersing door een erkend bedrijf.

Laat geen huisdieren in de stal. 

Hoe kunnen we samen het risico verkleinen? Hoe kunnen wij u daarbij helpen? Vraag uw adviseur of  
dierenarts om advies. Stel samen verbeterpunten op om de bioveiligheid op uw bedrijf te verbeteren.  
De AVINED-hygiënescan op MijnAVINED is daarvoor een geschikte tool.

https://www.avined.nl/themas/bedrijfsmanagement/bedrijfshygiene.
https://kip.avined.nl/ords/pkip/f?p=200:101
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Trek bedrijfseigen kleding, 
(wegwerp) ondergoed en schoeisel aan

Pak een handdoek en droog af

In de voorruimte

Trek 
staleigen kleding 
en schoeisel aan

Was en desinfecteer handen

Bij 
bezoek aan 
nog een stal

Trek staleigen kleding 
en schoeisel uit

In de 
aankleedruimte

Trek bedrijfseigen kleding, 
(wegwerp) ondergoed en schoeisel uit

Douche zoals omschreven bij 6

In de 
uitkleedruimte

In de doucheruimte

In de voorruimte

In de stal

In de doucheruimte

Douche minimaal
 5 minuten met warm water

Was haar, oren en 
lichaam met zeep

Snuit de neus 
goed uit In de aankleedruimte

Laat schoeisel 
en kleding (incl. 
ondergoed) 
achter

Reinig en ontsmet benodigde materialen

Neem de looproute van het bedrijf 
in u op

Teken het bezoekersregister

Laat persoonlijke bezittingen achter

In de uitkleedruimte

Vuil Overgang SchoonLegenda:

Op dit bedrijf dragen we bij aan gezond pluimvee en veilig voedsel.
Bedankt voor het volgen van dit douche- en omkleedprotocol.

    Aan

Trek eigen kleding aan

    Aan

    Uit    Uit

    Aan

    Uit

Op dit bedrijf: schoon in, schoon uit


