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VOGELGRIEP

 AVIAIRE INFLUENZA OF VOGELGRIEP:
 PREVENTIE IS NOODZAAK 
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PREVENTIE

 Alle bioveiligheidsmaatregelen dienen te worden 
genomen om de verspreiding van de besmetting 
te voorkomen. Een positief bevestigde haard blijft 
geblokkeerd: de aan- of afvoer van pluimvee is verboden. 
De stallen, infrastructuur, ruimten, materieel, … en alle 
gereedschap, die voor het pluimvee worden gebruikt, dienen te 
worden gereinigd en ontsmet. Gebruik hiervoor uiteraard het juiste 
en volledige reinigings- en ontsmettingsprotocol!

IN DE PRAKTIJK

Gezien de mogelijke verspreiding via lucht en contact met andere dieren en/
of mensen is het belangrijk deze vectoren te herkennen en onder controle te 
houden. Preventieve maatregelen die genomen moeten worden: 

1. Vermijd insleep van buitenaf: Houd het bedrijf ontoegankelijk voor derden.
Zorg voor een propere en vuile weg. Leveranciers en bezoekers dienen
de wielen van hun voertuig te ontsmetten alvorens het bedrijf op te rijden.
Afrijden gebeurt via de vuile weg!

2. Plaats aan de ingang van elke stal een ontsmettingsbak met een verse
oplossing desinfectiemiddel. Vergeet ook niet de laarzen te ontsmetten elke
keer de stal betreden wordt. Ontsmettingsbakken hebben pas nut als deze
gebruikt worden! Gebruik hiervoor Virocid en ververs om de 2 à 3 dagen.

3. Reinig en ontsmet de handen alvorens de stal te betreden. Gebruik een
decontaminerende handzeep zoals KENODERM en ontsmet tussendoor met
KENOSEPT-G of KENOSEPT-L. Idem voor bezoekers (ook de veearts!).

4. Gebruik aangepaste en propere kledij om de stal te betreden. Laat bezoekers
bedrijfseigen kledij dragen. Gebruik per stal of afdeling eventueel andere
kledij om verspreiding te voorkomen. Was de stal kledij vaker dan normaal.

5. Houd honden, katten, vogels en ander ongedierte uit de stal! Honden en
katten zijn potentiële en gevaarlijke vectoren!

6. Denk preventief en blijf vooral alert! Een fout is snel gebeurd! Indien het bedrijf
geruimd moet worden is het te laat!

WAAKZAAMHEID GEBODEN

 Een zo snel mogelijke detectie van een mogelijke besmetting is de beste garantie voor een 

succesvolle bestrijding van de ziekte. Het is dus belangrijk om de bioveiligheidsmaatregelen weer 

aan te scherpen om een mogelijke insleep in de stallen te voorkomen.

FEED
AND WATER

MATERIAL

TRANSPORT

Poultry house

PURCHASE OF 
ONE DAY CHICKEN

ENTRANCE
HYGIENE

VERMIN
CARCASS
DISPOSAL

CLEANING AND 
DISINFECTIONDAY TO DAY

MANAGEMENT

GENERAL
MANAGEMENT

DEPOPULATION
OF CHICKEN

BIOSECURITY

Bron: Cid Lines



Menensesteenweg 305A  -  8940 Wervik  -  T: 056 23 67 40  -  info@agrologic.be

BESMETTE BEDRĲ VEN WORDEN AAN EEN GRONDIGE REINIGINGS- EN 
ONTSMETTINGSPROCEDURE ONDERWORPEN: 

1.  Alle oppervlakken inschuimen met een krachtig alkalisch en vuiloplossend 
inweekmiddel. Gebruik hiervoor Kenosan 1.5 - 2%. Bij gebruik van de 
afgebeelde schuimlans, stand 3 instellen. Respecteer 30 minuten inweektijd. 
Vervolgens grondig naspoelen met water onder hoge druk.

2.  Na het afspoelen van reinigingsmiddel met alle onzuiverheden, is het van 
groot belang om de oppervlakken goed te laten opdrogen. Indien er plassen 
water achterblijven, zal dit de oplossing desinfectiemiddel verdunnen en het 
resultaat dus nadelig beïnvloeden. 

3.  Voor het ontsmetten van de stallen wordt eveneens aangeraden om dit 
met behulp van schuimapparatuur te doen. Inschuimen garandeert een 
beter en langer contact tussen ontsmettingsmiddel en oppervlak, het 
geeft een zichtbaar resultaat en het veroorzaakt minder nevel in de lucht 
(ademhalingsbescherming).  

 Virocid Dosering: 1%. Voor een stal van 1000 m² vloeroppervlakte heeft u 
+/- 7,5 L Virocid nodig. Niet naspoelen, het product laten inwerken.

4.  De stal volledig laten opdrogen. Het desinfectiemateriaal dient eveneens 
gereinigd en ontsmet te worden alvorens terug op te bergen. Laarzen en 
laarzen-ontsmettingsbakken reinigen en ontsmetten. Gebruik Virocid aan 1% 
in een laarzen desinfectiebak.

VOORSCHRIFTEN OPGELEGD DOOR DE MEESTE OVERHEIDSINSTANTIES IN GEVAL 
VAN UITBRAAK MET VOGELGRIEP: 

1.  Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moet worden opgehokt of op 
zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden 
wordt. 

2.  Aan de ingangen en uitgangen van elke pluimveestal en het bedrijf moet een 
ontsmettingsvoetbad met een toegelaten biocide worden geplaatst. 

3.  De toegang tot een pluimveestal of een broeierij is verboden aan alle 
personen die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke treft met het 
oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dat verbod geldt niet voor:

•  het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;
•  de bedrijfsdierenarts; 

•  het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in 
opdracht van werken;

•  het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die 
in opdracht van werken. 

•  Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of over kledij 
aantrekken voordat zij de pluimveestal of de broeierij betreden en 
moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het 
aviaire infl uenzavirus te vermijden. 
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Kenosan Virocid Kenosept

Schuimlans Ontsmettingsmat Rugspuit

PRODUCTWIJZER PREVENTIE VOGELGRIEP VIRUS

Virocid is bewezen doeltreffend tegen het vogelgriepvirus (Avian influenza) aan 0,25%
Vraag naar ons advies bij temperaturen onder het vriespunt voor desinfectie van transportmiddelen

4.  Elke verantwoordelijke moet een register van bezoeken bijhouden met 
vermelding van de datum en het uur van het bezoek, naam en adres van de 
bezoeker, de nummerplaat van de wagen, de reden van het bezoek alsook 
het al of niet betreden hebben van de stallen. In het register worden in 
chronologische volgorde alle personen ingeschreven die de pluimveestal of 
de broeierij betreden. De bedrijfsdierenarts moet dit register bij elk bezoek 
dateren en ondertekenen.

Kenoderm

Schuim rugzak

ontsmettingsbak

Twin foamer


