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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 worden de eventuele risico’s van verspreiding van 
Aviaire Influenza zoveel mogelijk voorkomen. Bezoek aan een pluimveebedrijf is alleen toegestaan aan  
personen die ingevolge de Regeling maatregelen preventie vogelpest 2016zijn aangewezen.    

1.2 Toepassingsgebied 

Dit hygiëneprotocol is van toepassing  voor het bezoeken van pluimveebedrijven waarbij op basis van 
Regeling maatregelen preventie vogelpest 2016 een hygiëneprotocol gevraagd wordt.   

2 Wettelijke basis en definities 

2.1 Wetgeving 

 Richtlijn 2005/94/EG (AI)  
 Regeling maatregelen preventie vogelpest 2016. 
 

2.2 Definities 

De begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1 van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 
2016 zijn van toepassing   

3 Werkwijze 

In principe is het verboden om bedrijven waar pluimvee commercieel gehouden worden te bezoeken. 
Bezoek is toegestaan op basis van de geldende wetgeving met in achtneming van dit Hygiëneprotocol. 
 

Het bedrijfsterrein is afgesloten van de openbare weg met een hek/poort of andere afscheiding door 
middel van een lint.  
Bezoekers parkeren de auto aan de openbare weg, tenzij daarvoor aanwezen/gemarkeerde 
parkeerplaatsen zijn voor de afscheiding.  
 
Te onderscheiden soorten van bezoek: 
 

Naar het woongedeelte: 
Hiervoor gelden de criteria voor een goede scheiding bedrijfsgedeelte en overige delen van het 
bedrijf/woning/winkel 

Het ‘schone weg/vuile weg’ 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 (woning, winkel) elkaar niet mogen 

kruisen. 
De belangrijkste criteria zijn: 
• Het moet ‘fysiek onmogelijk’ zijn om zonder omkleden en handenwassen, van de woning 
naar het bedrijfsdeel te gaan. 
• Het moet ‘fysiek onmogelijk’ zijn om zonder omkleden en handenwassen in contact te komen met 
 pluimvee, gevoelige en ongevoelige dieren op het bedrijf (bezoekers en medewerkers). 
• Het moet ‘fysiek onmogelijk’ zijn om gereedschappen en/of materialen te verplaatsen 
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tussen de woning/winkel en het bedrijfsdeel met dieren zonder ontsmettingsmaatregelen.  
 
 
Naar het bedrijfsgedeelte: 
Onder voorwaarden is het bezoek van eigen personeel en noodzakelijke bezoekers toegestaan. 
T.a.v. eigen personeel 
• mogen 72 uur voorafgaand geen ander bedrijf met pluimvee hebben bezocht; 

• opvolgen onderstaande Hygiëne-eisen 
T.a.v. noodzakelijke bezoekers 
• bezoekersregister bedrijf volledig tekenen en eigen register bedrijfsbezoeken bijhouden. (geen   
  registratieplicht voor artsen, politie, ambulance, brandweer etc. in geval van nood) 
• opvolgen onderstaande Hygiëne-eisen 
 

Verplichting veehouder 
De veehouder is verplicht een register te hebben waarin bezoekers aan het bedrijfsgedeelte een aantal 
gegevens moeten vastleggen. 
1. N.A.W 
2. Aard en kenteken vervoermiddel 
3. Reden van bezoek 
4. Datum en tijdstip van aankomst en vertrek 

 
Bedrijfshygiëneprotocol  voor erfbetreders. 
 
Uitgangspunt voor dit bedrijfshygiëneprotocol is “schoon komen en schoon gaan”. 
Veel bedrijven hanteren een eigen bedrijfs- (of branche) hygiëneprotocol voor erfbetreders.    
Bij een bezoek aan zo’n bedrijf is het bedrijfshygiëneprotocol voor bezoekers leidend, mits deze 
minimaal voldoet aan de eisen die in onderhavig protocol zijn opgenomen.  

 
Let op: er dient in alle gevallen minimaal aan onderstaande hygiëne-eisen voldaan te 
worden. 
 

• De auto parkeren op de openbare weg, tenzij er daarvoor aangewezen / gemarkeerde plaatsen 
zijn. Indien het noodzakelijk is om de auto (bijv. service bus) op het bedrijfsgedeelte toe te laten, 

dan gelden aanvullende hygiëne-eisen t.a.v. het voertuig. (zie onder)  
  Er is sprake van een fysieke barrière tussen openbare weg en bedrijfsterrein door een hek/poort 

of  andere erfafscheiding. 
• Trek bij de auto schone / ontsmette laarzen aan, dan wel schone laarzen met daarover 

wegwerphoesjes. 
• Neem eventueel een disposable overall, wegwerphandschoenen, mondkapje, haarnetje etc  mee; 
• Melden bij de bedrijfsleider / eigenaar via bel, intercom, telefoon, loket  etc.  Niet zondermeer het 

bedrijfsterrein betreden! 
  De bezoeker registreert zich in het bezoekersregister. 
• Omkleden vóór het betreden van het bedrijfsgedeelte. Personen die binnen 24 uur méér dan 1 

commercieel pluimveebedrijf bezoeken geldt een doucheverplichting: vóór het betreden van de 
dierruimte dient de bezoeker te douchen. Na afloop van het bedrijfsbezoek, en in ieder geval vóór 
het verlaten van het bedrijf, dient de bezoeker nogmaals te douchen.   

• In principe worden laarzen en bedrijfskleding van het bedrijf zelf gebruikt. Is dit niet voorhanden / 

vuil / kapot, dan worden de eigen ontsmette laarzen en disposable overalls gebruikt; 

• Gebruik altijd stal-eigen schoeisel en stal-eigen kleding dat door de houder wordt verstrekt. 
Indien de houder geen stal-eigen schoeisel of stal-eigen kleding verstrekt, gebruik dan 
overschoenen, over de laarzen heen en wegwerpkleding, die per stal gewisseld moeten worden. 

• Voorkom zoveel mogelijk dat eigen materiaal naar een bedrijf wordt meegenomen en gebruik  
zoveel mogelijk het materiaal van de veehouder zelf. Kan dit niet, dan wordt het eigen materiaal 

voor en na gebruik zo goed mogelijk gereinigd en ontsmet met een daarvoor toegelaten middel. 
Indien reinigen en ontsmetten ter plaatste niet mogelijk is, worden de gebruikte materialen 
opgeborgen in een gesloten plasticzak in het vuile gedeelte van de auto en zodra er een 
mogelijkheid is worden de materialen gereinigd en ontsmet. 

• Laat de disposable materialen na gebruik achter op het bedrijf. 
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• Indien de douchegelegenheid zich niet in het bedrijfsgebouw bevindt, was de handen met water 
en zeep of Densept gel 70% na het bezoek en gebruik de douche in de woning. 

 Indien de bezoeker niet méér dan 1 commercieel pluimveebedrijf per etmaal bezoekt, worden de   
handen gereinigd na het bezoek met water en zeep of Densept gel 70%. 

• Afmelden  bij de bedrijfsleider / eigenaar alvorens het bedrijf te verlaten. 
  
 

Voertuig op bedrijfsgedeelte 
• Zoveel mogelijk afstand houden van de dierverblijfplaatsen 
• Bij het verplaatsen van de auto op het bedrijf:  schoeisel/handschoenen/bedrijfskleding 

verwisselen. (cabine en pedalen schoon houden!) 
• 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. 

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

4 Verantwoordelijkheden 

Dit Hygiëneprotocol is opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, in afstemming met 

Avined. 
  
  


