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1

Algemeen

1.1

Achtergrond

Tijdens de bestrijding van een zeer besmettelijke dierziekte, zoals mond-en-klauwzeer (MKZ),
klassieke varkenspest (KVP), Afrikaanse varkenspest (AVP) en aviaire influenza (AI) worden
maatregelen geïmplementeerd door middel van algemene regelgeving. In deze regelgeving kan de
aan- en afvoer (vervoer) van levende dieren en producten (in bepaalde gebieden) verboden zijn, tenzij
er wordt gewerkt volgens een goedgekeurd hygiëneprotocol.
1.2

Afspraken

Hygiëneprotocollen worden door de sector opgesteld en door de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) beoordeeld en voorlopig goedgekeurd. De definitieve goedkeuring wordt pas
gegeven wanneer er daadwerkelijk een uitbraak van een besmettelijke dierziekte volgens artikel 15
van de GWWD wordt bevestigd en wanneer meer epidemiologische gegevens beschikbaar zijn.
Een goede voorbereiding door de verschillende (sector)partijen is van groot belang voor een snelle
afwikkeling van de definitieve goedkeuring tijdens een crisis/uitbraak. Om de afhandeling van de
protocollen goed en snel te laten verlopen, is het van belang dat protocollen sectorbreed worden
ontwikkeld. Er moet uitgebreid aandacht worden besteed aan de maatregelen ten aanzien van de
reiniging & ontsmetting (R&O) van onder andere bedrijfsruimtes, laad-/losplaatsen, voertuigen en
gebruiksvoorwerpen en de persoonlijke hygiëne van personeel en/of bezoekers.
Dit protocol is van toepassing op personeel van servicebedrijven (zg. vangploegen) bij het betreden en
verlaten van pluimveebedrijven ten behoeve van het vangen van pluimvee en gereedmaken van dit
pluimvee voor afvoer.
De (sector)partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de hygiëneprotocollen.
Na de (voorlopige) goedkeuring zal de NVWA zorgdragen voor publicatie op het NVWA internet, zodat
deze protocollen door alle sector gerelateerde partijen kunnen worden geraadpleegd ter voorbereiding
op een crisissituatie.
De actuele situatie tijdens een uitbraak kan ertoe leiden dat protocollen nog moeten worden
aangepast.
Het updaten van de protocollen is een verantwoordelijkheid van de sector. Die zal bij een tussentijdse
wijziging of na het verstrijken van maximaal 4 jaar het protocol opnieuw ter goedkeuring aan de
NVWA moeten aanbieden.

1

Doel en toepassingsgebied

1.1

Doel

Voorkomen van verspreiding van AI-virus tussen bedrijven met commercieel gehouden pluimvee.
1.2

Toepassingsgebied

Dit hygiëneprotocol is specifiek van toepassing op de medewerkers van vang- en laadploegen.

2

Wettelijke basis en definities

2.1

Wetgeving





Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten, en zoönosen en TSE’s
Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020 en alle volgende wijzigingen
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2.2

Richtlijn 2005/94/EG van 20-12-2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van
Aviaire Influenza
De regelingen inzake maatregelen Beschermings- en Toezichtsgebieden Hoogpathogene vogelgriep
2020 ingesteld voor specifieke en toekomstige gebieden op basis van de richtlijn 2005/94/EG
Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020 en alle volgende
wijzigingen

Definities

Pluimveebedrijf: landbouwbedrijf of ander bedrijf, waar commercieel gehouden pluimvee aanwezig is.
Personeel: alle personen die in relatie tot de vang- en laadactiviteiten pluimveebedrijven bezoeken.
3.3. Desinfecteermiddelen:
Het ontsmetten geschiedt met ontsmettingsmiddelen die voor dat doel zijn toegelaten op grond van de
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Het te gebruiken ontsmettingsmiddel dient geschikt te zijn tegen A.I.. Dit betekent dat het middel
geregistreerd is volgens de CTGB database en werkzaam is tegen Aujeszky, KVP en MKZ (en hierdoor
dus ook tegen vogelgriep). Een voorbeeldlijst is in Bijlage I opgenomen.

4

Werkwijze

4.1 Algemene beginselen:

Het vangbedrijf en het personeel dat wordt ingezet bij het vangen en laden van pluimvee op
pluimveebedrijven houdt zich aan de geldende regelgeving genoemd in artikel 3.1. van dit
hygieneprotocol.

Indien Nederland conform de geldende regelgeving in verdeeld in regio’s, mag het personeel
slechts in 1 regio actief zijn. Pas 24 uur nadat voor het laatst een pluimveebedrijf is bezocht mag
het personeel werken in een andere regio.

Vervoermiddelen van het pluimveeservicebedrijf of die van het personeel komen niet op het
bedrijfsterrein maar worden geparkeerd aan de openbare weg.
4.2. Registratie

Op het pluimveebedrijf wordt een overzicht achtergelaten met de gegevens van het personeel dat
betrokken is geweest bij het vangen en laden. De volgende gegevens worden opgenomen:

NAW Servicebedrijf + contactpersoon
- Naam pluimveehouder;
- Adres pluimveehouder;
- Locatie waar het werk wordt uitgevoerd;
- Aard van de pluimveehouderij;
- Aantal dieren c.q. werkuren, oppervlakte of andere eenheden;
- Datum uitvoering werkzaamheden;
- Tijdstip aanvang van het werk;
- Tijdstip beëindiging van het werk;
- Namen en Burgerservicenummers, dan wel in voorkomende gevallen paspoortnummers, van de
personen die de werkzaamheden uitvoeren. (nodig voor controle op inzet in andere regio’s /
andere vangbedrijven)
4.3. Voorafgaand aan het vangen / laden

Op de locatie wordt een schoon en vuil gedeelte ingericht met een duidelijke afscheiding van de
grens hiervan waardoor er geen versleping mogelijk is van eventueel smetstof. Er is één ingang en
één uitgang van het schone en het vuile gedeelte.

Voordat de locatie wordt betreden, wordt het eigen schoeisel verwisseld voor bedrijfslaarzen.
De bedrijfslaarzen worden voor het betreden van de locatie gedesinfecteerd met een
ontsmettingsoplossing. Indien er geen passende bedrijfslaarzen aanwezig zijn, mag de locatie
betreden worden met schone en gedesinfecteerde eigen laarzen
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Eventueel te gebruiken materialen en machines die het personeel meebrengt zijn voordat deze het
bedrijfsterrein betreden gereinigd en ontsmet.
Het personeel draagt bedrijfseigen kleding en laarzen bij het laden, dan wel een wegwerpoverall.
Eigen laarzen mogen onder voorwaarden (zie: bullet 2) alleen gebruikt worden indien er geen
passende bedrijfslaarzen beschikbaar zijn.
De handen worden voor het begin van het laden gewassen met water en zeep.

4.4. Na afloop van het vangen / laden

Alle materialen (gereedschappen, shovels, heftrucks, etc.) die in contact zijn geweest met het
pluimvee of met de ruimtes waar het pluimvee wordt/werd gehouden worden grondig gereinigd en
ontsmet.

Gebruikte laarzen worden grondig gereinigd en ontsmet.

Verplicht douchen. Na de werkzaamheden, en voordat het bedrijf wordt verlaten, doucht al het
personeel op het bedrijfsterrein. Daarna trekt het personeel schone kleding aan.

Bedrijfseigen- en wegwerpkleding wordt op het bedrijf achtergelaten. Bedrijfseigen kleding (niet
zijnde wegwerpkleding) dient op het bedrijf gewassen te worden op min. 40 graden Celcius
alvorens te kunnen worden (her)gebruikt.

Pas nadat het personeel heeft gedoucht, keert het op eigen schoeisel terug naar de voertuigen die
aan de openbare weg geparkeerd staan.

Er gaat geen kleding en schoeisel, dat op het bedrijf gedragen is tijdens de werkzaamheden, van
het bedrijf af. Uitgezonderd zijn de gebruikte eigen laarzen, als bedoeld onder punt 4.3. Deze
dienen voor afvoer van het bedrijf grondig te worden gereinigd en ontsmet.
4.5. Administratie bij het pluimveeservicebedrijf

Het pluimveeservicebedrijf houdt een administratie bij waaruit kan worden opgemaakt in welke
regio’s de verschillende personeelsleden actief zijn geweest. In deze administratie worden per
pluimveebedrijf waar werkzaamheden zijn uitgevoerd de volgende gegevens vastgelegd:
- Adres pluimveehouder;
- Locatie waar het werk wordt uitgevoerd;
- Leverancier douche eenheid (indien ingehuurd)
- Nummer huurovereenkomst;
- Aard van de pluimveehouderij;
- Aantal dieren c.q. werkuren, oppervlakte of andere eenheden;
- Datum uitvoering werkzaamheden;
- Tijdstip aanvang van het werk;
- Tijdstip beëindiging van het werk;
- Namen en Burgerservicenummer, dan wel in voorkomende gevallen het paspoortnummer, van
de personen die de werkzaamheden uitvoeren.

Deze gegevens blijven tot nader orde beschikbaar in de bedrijfsadministratie.

5

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

5.1

Bevoegdheden

AVINED is bevoegd om in overleg met de vertegenwoordigers van de pluimveeservicesector dit
hygiëneprotocol vast te stellen, te wijzigen en om deze ter goedkeuring aan de NVWA voor te leggen.
5.2

Verantwoordelijkheden

AVINED is verantwoordelijk voor de aanlevering van de hygiëneprotocollen voor pluimvee en dienen te
worden goedgekeurd door de NVWA.
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7

Versiebeheer

Versie

Datum

Redacteur

Toelichting op wijziging

1

11-06-2019

AVINED

Aanpassing t.b.v. preventiemaatregelen H3 België

1.1

29-10-2020

AVINED

Gewijzigde versie

20-11-2020

NVWA

Wijziging 4.1: 24 uur i.p.v. 72 uur

Overzicht bijlagen
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Bijlage I Voorbeeldlijst te gebruiken ontsmettingsmiddelen
Actuele lijst stallen en/of transportmiddelen
Een actuele lijst van te gebruiken ontsmettingsmiddelen voor stallen en/of transportmiddelen staat op
de website van de NVWA:
https://www.nvwa.nl/documenten/export/veterinair/ks-documenten/werkvoorschriften-veterinairalgemeen/lijst-toegelaten-ontsmettingsmiddelen-ro-hpai?l
Onder transportmiddelen worden ook verstaan shovel, trekker etc. en de daaraan gekoppelde
werktuigen.
NB: Bij gebruik van een middel dient de gebruiker zich ervan te vergewissen of het middel is
toegelaten voor het betreffende doel.
Complete lijst via CTGB-database
In de database (https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations) kan op naam gezocht worden of een
middel werkzaam is tegen de Aujeszky, MKZ en KVP (en dus tegen AI).

