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1 Doel en toepassingsgebied 

1.1 Doel 

Het doel van dit hygiëneprotocol is om een bezoek van een persoon met materialen en/of voertuig op 
een bedrijf waar pluimvee commercieel wordt gehouden op verantwoorde wijze uit te voeren.  

Met in achtneming van de nodige maatregelen wordt verspreiding van Aviaire Influenza zoveel 
mogelijk voorkomen. Bezoek aan een pluimveebedrijf is alleen toegestaan als voldaan wordt aan de 
vigerende wet- en regelgeving HPAI.    

1.2 Toepassingsgebied 

Dit algemene hygiëneprotocol is van toepassing voor alle bezoeken aan pluimveebedrijven en 

vogelverblijfplaatsen waarbij op basis van landelijke of regionale maatregelen een hygiëneprotocol 
vereist is. Voor specifieke bezoekers van vogelverblijfplaatsen zijn specifieke hygiëneprotocollen 

opgesteld. Voor vang- en laadploegen is het voorgeschreven Hygiëneprotocol 
pluimveeservicebedrijven van toepassing voor het betreden van vogelverblijfplaatsen. 
 

2 Wettelijke basis en definities 

2.1 Wetgeving 

• Verordening (EU) 2016/429 
• Gedelegeerde verordening (EU) 2020/687 
•    Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen 
• De regelingen inzake maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep, 

ingesteld voor specifieke en toekomstige gebieden op basis van de Verordening (EU) 2016/429   
 

2.2 Definities 

• De begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1 van de genoemde Regeling(en) zijn van 
toepassing  

• Bezoeker: persoon die geen dagelijkse werkzaamheden uitvoert op het pluimveebedrijf  
• Vuil gedeelte: het volledige bedrijfsterrein inclusief de bedrijfsgebouwen en exclusief de 

dierruimtes 
• Hygiënesluis: Bedrijfsgedeelte waar douche en/of omkleedruimte te vinden is, voorzien van 

bedrijfseigen kleding en –schoeisel, staleigen schoeisel en wasbak met warm water, zeep en 
desinfectiemiddel om handen te desinfecteren 

• Schoon gedeelte: het gedeelte waar de dieren zich bevinden (dierruimtes)  

 

3 Werkwijze 

Dit protocol beschrijft de voorwaarden voor het bezoek aan een inrichting en aan dierruimtes. In 

principe is het verboden om bedrijven waar pluimvee commercieel gehouden wordt te bezoeken. 

Bezoek is toegestaan op basis van de geldende wetgeving met in achtneming van dit hygiëneprotocol. 
Bij bezoek aan een pluimveebedrijf dient rekening gehouden te worden met de drie verschillende 
gedeeltes/zones, hier genoemd als vuil gedeelte, hygiënesluis en schoon gedeelte. Bezoekers dienen 
het bedrijf te betreden volgens een vaste route vanaf de openbare weg / parkeerplaats naar de 
hygiënesluis en naar het schone gedeelte.  
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Het ‘schoon gedeelte/vuil gedeelte’ principe zal moeten zijn doorgevoerd, voordat sprake kan zijn van 
een scheiding in de verschillende bedrijfsgedeelten. Dit betekent dat de loop- en transportlijnen in het 
‘vuile’ bedrijfsdeel en in het ‘schone’ bedrijfsdeel elkaar niet mogen kruisen. Bij het verlaten van het 
bedrijf dient deze route in omgekeerde volgorde gevolgd te worden. 
 
Uitgangspunt voor dit hygiëneprotocol is “schoon komen en schoon gaan”. 
 

 

3.1 Algemeen 

Onder de volgende voorwaarden zijn bezoekers aan het schone gedeelte toegestaan: 
 

1. Het is verboden om zonder omkleden en douchen in contact te komen met pluimvee, AI gevoelige 
en AI ongevoelige overige dieren op het bedrijf.  

2. De pluimveehouder draagt altijd zorg voor voldoende voorraad van bedrijfseigen kleding en –
schoeisel, staleigen schoeisel, wegwerpkleding, -schoeisel en persoonlijke beschermingsmiddelen 
als haarnetje, handschoenen en mondkapje.  

3. Gebruik alleen bedrijfseigen kleding en –schoeisel en staleigen schoeisel dat door de 
pluimveehouder wordt verstrekt.  

4. Bij iedere stal wordt van schoeisel gewisseld. Dit om insleep van het (vuile gedeelte) erf naar de 
dierruimtes en tussen de dierruimtes onderling  te voorkomen. 

5. Voorkom dat eigen materiaal naar een bedrijf wordt meegenomen en gebruik  het materiaal van 
de veehouder zelf. Kan dit niet, dan wordt het eigen (specialistisch) materiaal voor en na gebruik 
goed gereinigd en ontsmet met een daarvoor toegelaten middel. 
 

 

3.2 Vuile gedeelte 

Criteria zijn: 

 
• Altijd melden bij de bedrijfstoegang / bedrijfsleider / eigenaar via bel, intercom, telefoon, loket 

o.i.d. en informeren waar de douchegelegenheid is. Niet zondermeer het bedrijfsterrein betreden! 
• Er is sprake van een fysieke barrière tussen openbare weg en bedrijfsterrein door een hek/poort 

of  andere erfafscheiding 
• Bezoekers parkeren de auto aan de openbare weg of op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen 

op het bedrijfsterrein. Indien het noodzakelijk is om de (vracht)auto (bijv. service bus) op het 
bedrijfsgedeelte toe te laten, dan gelden aanvullende hygiëne-eisen t.a.v. het voertuig. (zie punt 
4.0)  

• Trek bij de auto schoon en ontsmet schoeisel aan, dan wel schoon schoeisel met daarover 
wegwerp overschoentjes 

• De bezoeker neemt alleen de noodzakelijke en ontsmette (eigen) materialen mee op het 
bedrijfsterrein. 

 
 

3.3 Douchen en hygiënesluis 

Indien de douche in de hygiënesluis aanwezig is  
Hygiëneprotocol voor bezoekers bij bezoek aan de schone gedeeltes (dierruimtes) 
 
• De hygiënesluis is voorzien van een douche, schone bedrijfseigen kleding en -schoeisel, een 

wasbak met warm water, zeep en desinfectie middel en er is douchegel en shampoo aanwezig 
• Elke bezoeker is altijd verplicht zich te douchen 
• Na het douchen dient de bezoeker de bedrijfseigen kleding en -schoeisel aan te trekken en kan via 

de looprouting het schone gedeelte (dierruimte) betreden worden 
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Indien de douche niet in de hygiënesluis aanwezig is. 
Hygiëneprotocol voor bezoekers bij bezoek aan de schone gedeeltes (dierruimtes) 
 
• De bezoeker doucht in een douchegelegenheid die voorzien is van een douche met warm water, 

zeep of douchegel, shampoo, een schone handdoek, schone bedrijfseigen kleding en bedrijfseigen 
schoeisel 

• De douchegelegenheid moet geschikt zijn om, om te kleden 
• De bezoeker trekt na het douchen de bedrijfseigen kleding en het bedrijfseigen schoeisel aan en 

loopt naar de hygiënesluis.1   
• De hygiënesluis is voorzien van schone bedrijfseigen kleding en -schoeisel, een wasbak met warm 

water, zeep en desinfectie middel en een fysieke barrière (bankje/plank) tussen het vuile en 
schone gedeelte 

• Bij betreden hygiënesluis dient de bezoeker het schoeisel uit te trekken en daarna over de fysieke 
barrière heen te stappen. De bezoeker trekt vervolgens nieuw/ bedrijfseigen schoeisel aan.  

• Er dient verder gebruik gemaakt te worden van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje, 
haarnetje, wegwerphandschoenen e.d.) 

 

3.4 Schone gedeelte (dierruimtes) 

• Betreden is alleen toegestaan via hygiënesluis! 

• Bij het betreden van de schone gedeeltes (dierruimtes) dient er staleigen schoeisel aangetrokken 
te worden 

• Bij bezoek aan meerdere stallen dient er per stal in de voorruimte/hygiënesluis gewisseld te 
worden naar staleigen schoeisel  

 

3.5 Verlaten bedrijf 

Wanneer de bezoeker het bedrijf weer verlaat, dient hij/zij de route terug te nemen van het schone 

gedeelte (dierruimte) via de hygiënesluis naar de openbare weg / parkeerplaats. 
• Bij het verlaten van de schone gedeeltes (dierruimtes) dient staleigen schoeisel inclusief eventueel 

staleigen haarnetje, handschoenen en mondkapje achtergelaten te worden in de voorruimte van 
de desbetreffende stal 

• Bij betreden van de hygiënesluis dient de bedrijfseigen kleding achter gelaten te worden 
• De bezoeker kan gebruikmaken van de douches in de doucheruimte. 

• Als de bezoeker geen gebruik maakt van de douche, dient de bezoeker de handen te wassen met 
warm water, zeep en desinfectie middel 

• De bezoeker trekt zijn eigen kleding en schoeisel weer aan 
• De bezoeker dient zich af te melden bij de bedrijfsleider/eigenaar alvorens het bedrijf te verlaten( 

en het aankomst/vertrek logboek af te tekenen) 
• Bij auto eigen schoeisel uittrekken, naspoelen, ontsmetten en ander schoeisel aantrekken 
 

4.0  Voertuigen 

Voertuig op bedrijfsgedeelte 
• De chauffeur reinigt en ontsmet bij het oprijden van het erf de banden en wielkasten (handmatig 

met een hogedrukspuit of door middel van een automatische installatie). 

• Zoveel mogelijk afstand houden van de dierverblijfplaatsen. 
• De chauffeur komt niet in het dierverblijf of dierverblijven.  
• De chauffeur draagt bij het verlaten van de wagen en tijdens het bedrijfsbezoek: 

 
1 Als de douchegelegenheid niet direct op de locatie aanwezig is, kan na het douchen elders met de auto naar het bedrijf worden 

gegaan. Vervolgens geldt ook dat via de hygiënesluis de stal moet worden betreden. 
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o schoon en goed reinigbaar schoeisel dan wel schone overschoenen 
o wegwerpkleding  

• Bij het verplaatsen van de auto op het bedrijf: schoeisel/handschoenen/bedrijfskleding 
verwisselen (cabine en pedalen schoon houden!). 

• Na afloop van de werkzaamheden ontsmet de chauffeur de handen met eigen desinfecterende 
handgel, ontsmet het schoeisel, en deponeert de wegwerpkleding en eventueel gedragen 
wegwerpschoeisel in een daarvoor door de pluimveehouder bestemde afvalemmer en verlaat het 

erf. 
• Bij het verlaten van het bedrijf, en in ieder geval voordat de openbare weg bereikt wordt, dienen 

banden, wielkasten en treeplanken te worden gereinigd en ontsmet. 
 
 
Voertuigen voor het afleveren van trays, pallets en rolcontainers en ophalen van eieren 

 
Ophalen van eieren en/of leveren van materiaal op het pluimveebedrijf 
• Vooraf dient het (te gebruiken) erfgedeelte schoon en ontsmet te zijn 
• Het betreden van de dierruimtes door de chauffeur is niet toegestaan 
• Hier gelden ook de regels zoals eerder genoemd onder ‘’voertuig op bedrijfsgedeelte’’, en: 
• De chauffeur reinigt en ontsmet terstond na het opladen de transportmiddelen die zijn gebruikt 

voor het ophalen van eieren, voordat ze het terrein van de bedrijven verlaten, uitwendig gereinigd 

en ontsmet op de laadklep. Hiermee worden bedoeld de onderdelen die in aanraking zijn gekomen 
met de grond, zoals de wielen van de rolcontainers, pallets en palletwagen, maar ook de laadklep, 
elektrische kabel of andere bijbehorende voorwerpen.  

 
 
Ontsmettingsmiddelen:  zie http://www.ctgb.nl/toelatingen 

 

5 Verantwoordelijkheden 

Dit Hygiëneprotocol is opgesteld door AVINED. 
  
  


