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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

Dit protocol beschrijft de voorwaarden voor het bezoek van personeel van servicebedrijven
(vangploegen) aan een inrichting en aan dierruimtes met pluimvee ten behoeve van het vangen van
pluimvee en gereedmaken van dit pluimvee voor afvoer. In principe is het verboden om bedrijven
waar pluimvee commercieel gehouden wordt te bezoeken. Bezoek aan de inrichting en de dierruimtes
is toegestaan op basis van de geldende wetgeving met in achtneming van dit hygiëneprotocol.
De (sector)partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de hygiëneprotocollen.
Na de (voorlopige) goedkeuring zal de NVWA zorgdragen voor publicatie op de NVWA website, 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

Het betreden van een vogelverblijfplaats is verboden. Dit verbod is niet van toepassing wanneer het
bezoek noodzakelijk is in het kader van diergezondheid of dierenwelzijn én het bezoek plaatsvindt
overeenkomstig een (specifiek) Hygiëneprotocol. Dit hygiëneprotocol is specifiek van toepassing op de
medewerkers van vang- en laadploegen.

2

Wettelijke basis en definities

2.1

Wetgeving

•
•
•
•

2.2

Verordening (EU) 2016/429
Gedelegeerde verordening (EU) 2016/687
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.

Definities

Pluimveebedrijf: bedrijf waar commercieel gehouden pluimvee aanwezig is.
Personeel: alle personen die in relatie tot de vang- en laadactiviteiten pluimveebedrijven bezoeken.

Naam Hygiëneprotocol

Pluimveeservicebedrijven

Versie: 1.5

Betrokken sectorpartij(en)

AVINED (met daarin verenigd
LTO/NOP, NVP, NEPLUVI, ANEVEI)
en NVPSB

Datum: 08-02-2022

Betreffende dierziekte

Aviaire Influenza

Pagina 3 van 9

Uitladen: het vangen en weghalen van een deel van het aanwezige pluimvee uit de stal, waarbij aan
het einde van de activiteit nog pluimvee in de stal aanwezig blijft.
Wegladen: het vangen en weghalen van pluimvee uit een stal, waarbij aan het einde van de activiteit
geen pluimvee in de stal achter blijft.

3

Ontsmettingsmiddelen

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, danwel
tegen virussen in zijn algemeenheid (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
hygiëneprotocol.
•
Indien Nederland conform de geldende regelgeving is 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 worden geparkeerd aan
de openbare weg of op daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.
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
•
Ingaande en uitgaande routing: de pluimveehouder maakt een ingaande en uitgaande routing op
de locatie met een duidelijke gemarkeerde afscheiding waardoor er geen versleping mogelijk is
van eventueel smetstof.
•
Schoonmaken erf: het operationele deel van het erf tijdens het vangen en laden wordt
voorafgaand aan het vangen en laden door de pluimveehouder schoongemaakt en ontsmet

Douchen: als er pluimvee wordt uitgeladen moet al het personeel van de vangploeg in- en
uitdouchen. Als er pluimvee wordt weggeladen hoeft het personeel niet te douchen.

•
•

•
•
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Douchegelegenheid: als er pluimvee wordt uitgeladen beschikt de locatie over een
douchegelegenheid. De douche kan zich bevinden in de hygiënesluis of elders op het terrein. Dit
kan ook een mobiele douche unit zijn.
De douchegelegenheid is geschikt om in te douchen én om in om te kleden. De douchegelegenheid
is voorzien van een douche met warm water, zeep of douchegel, shampoo en een schone
handdoek.
Hygiënesluis: in de hygiënesluis is ten minste een wasbak met warm water, zeep,
ontsmettingsmiddel en een fysieke barrière (bankje/plank) aanwezig.
Eventueel te gebruiken materialen en machines die het personeel meebrengt zijn voordat deze het
bedrijfsterrein betreden gereinigd en volledig ontsmet.

Uitladen van pluimvee
In geval van uitladen van pluimvee moet het personeel douchen op de locatie.
•
Al het personeel wisselt voordat de locatie wordt betreden het eigen schoeisel voor bedrijfslaarzen.
De bedrijfslaarzen worden voor het betreden van de locatie ontsmet met een
ontsmettingsoplossing. Indien er geen passende bedrijfslaarzen aanwezig zijn, mag de locatie
betreden worden met schone en ontsmette eigen laarzen.
• Voor de start van de werkzaamheden doucht al het personeel in de douchegelegenheid op de
locatie.
• Na het douchen trekt het personeel bedrijfseigen kleding, dan wel een wegwerpoverall aan. Eigen
laarzen mogen alleen gebruikt worden als er geen passende bedrijfslaarzen beschikbaar zijn en de
laarzen schoon en ontsmet zijn.
• Als de douche in de hygiënesluis aanwezig is kan vervolgens het schone gedeelte (de dierruimte
/stal) worden betreden.
• Als de douche niet in de hygiënesluis aanwezig is, dan loopt het personeel via een routing op het
schone deel van het erf naar de hygiënesluis. Daar betreedt het personeel dan het schone gedeelte
(de dierruimte / stal).
Wegladen van pluimvee
In geval van wegladen van pluimvee hoeft er niet te worden gedoucht door het personeel.
• Al het personeel wisselt voordat de locatie wordt betreden het eigen schoeisel voor bedrijfslaarzen.
De bedrijfslaarzen worden voor het betreden van de locatie ontsmet met een
ontsmettingsoplossing. Indien er geen passende bedrijfslaarzen aanwezig zijn, mag de locatie
betreden worden met schone en gedesinfecteerde eigen laarzen.
• Het personeel draagt bedrijfseigen kleding en laarzen bij het laden, dan wel een wegwerpoverall.
Eigen laarzen mogen alleen gebruikt worden indien er geen passende bedrijfslaarzen beschikbaar
zijn.
• Al het personeel wast de handen voor het begin van het vangen en laden met water en zeep in de
hygiënesluis.
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 op het
pluimveebedrijf grondig gereinigd en ontsmet.
•
Gebruikte laarzen worden grondig gereinigd en ontsmet.
•
Bij uitladen van pluimvee: na de werkzaamheden, en voordat het bedrijf wordt verlaten, doucht al
het personeel op het bedrijfsterrein. Daarna trekt het personeel schone eigen kleding aan.
•
Bij wegladen van pluimvee: na de werkzaamheden, en voordat het bedrijf wordt verlaten, wast al
het personeel de handen met water en zeep. 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 (in geval van uitladen) / de handen heeft gewassen (in
geval van wegladen) en schone kleding heeft aangetrokken, keert het op eigen schoeisel terug
naar de voertuigen die aan de openbare weg geparkeerd staan.
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•

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.

6

Divers

N.v.t.

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

1.2

28-05-2021

NVWA

Wijzigingen i.v.m. HPAI Weert 2021

1.3

02-11-2021

AVINED NVWA

Aanpassing verwijzing wetgeving en versie

AVINED

Opnemen verplichting in- en uitdouchen bij uitladen
van pluimvee en geen verplichting bij wegladen van
pluimvee.

1.4
24-11-21
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1.5
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Voorbeeldlijst te gebruiken ontsmettingsmiddelen
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Bijlage I Voorbeeldlijst te gebruiken ontsmettingsmiddelen
Actuele lijst stallen en/of transportmiddelen (PT03)
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 dient er zorgvuldig gekeken te worden naar de
gebruiksvoorschriften.
NB2: Voor een actuele lijst raadpleeg de Ctgb-database (https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations).
Hierbij een instructie:
•
•

Klik rechtsboven op ‘Toon uitgebreide filters’
Er moeten drie vakken worden ingevuld, deze zijn in onderstaande afbeelding met een
geel kader omlijnd

1) Vul onder ‘Toepassingsinfo’ de term ‘transport’ in
2) Selecteer onder ‘Doelorganismen’ de volgende vijf termen (zoek op ‘virus’):
▪
Virussen
▪
Mond- en Klauwzeer virus
▪
Klassieke varkenspestvirus
▪
Ziekte van Aujeszky’s virus
▪
Ziekte van Newcastle virus, vogelpest virus
3) Selecteer onder ‘Producttypes’ de term ‘PT03 – Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden’.
Vervolgens verschijnt er onder het filter een lijst van toegelaten ontsmettingsmiddelen voor PT03
tegen AI. Deze ontsmettingsmiddelen moeten voor doelorganismen een ‘algemene claim ter
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bestrijding van virussen’ bevatten OF een specifieke claim voor tenminste 2 van de 4 volgende
virussen:
•
Mond-en-klauwzeer virus;
•
Klassieke varkenspestvirus;
•
Ziekte van Aujeszky’s virus;
•
Ziekte van Newcastle virus/peudovogelpest virus.
Controleer voor het beoogde ontsmettingsmiddel of deze aan de voorgaande eis voldoet. Download
daarna het meest actuele gebruiksvoorschrift en lees de gebruiksaanwijzing of omschrijving van het
gebruik aandachtig door. Pas het middel altijd conform de tekst op het etiket toe.
Actuele lijst werkzame desinfectiemiddelen ten behoeve van trays, dividers en pallets (PT04)
Voor een actuele lijst moet in de database (https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations) op worden
gezocht:
•
Klik rechtsboven op ‘Toon uitgebreide filters’
•
Er moeten twee vakken worden ingevuld, deze zijn in onderstaande afbeelding met een geel
kader omlijnd

•
•

Selecteer onder ‘Doelorganismen’ de term ‘Virussen’ (zoek op ‘virus’):
Selecteer onder ‘Producttypes’ de term ‘PT04 – Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de
sector voeding en diervoeder’

Vervolgens verschijnt er onder dit filter een lijst van toegelaten ontsmettingsmiddelen voor PT04 tegen
AI. Download daarna het meest actuele gebruiksvoorschrift en lees de gebruiksaanwijzing of
omschrijving van het gebruik aandachtig door. Pas het middel altijd conform de tekst op het etiket toe.
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