Veel gestelde vragen vogelgriep

Versie: 01-12-2016

Vanwege de uitbraken van vogelgriep (AI) in Nederland en in de landen om ons heen heeft
AVINED veel gestelde vragen voor u opgesteld.

1. Vervoer


Mogen er verplaatsingen naar een andere pluimveehouder plaatsvinden?

Ja, dat mag, nadat er een dierenarts controle heeft uitgevoerd op de gezondheid van de dieren
(klinische inspectie).


Voor welke producten geldt het vervoersverbod in het BT gebied rond het besmet
bedrijf in Biddinghuizen?

In een straal van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf is een beschermings- en
toezichtsgebied ingesteld en geldt een vervoersverbod. Dit vervoersverbod geldt voor:
o
o
o
o
o
o
o
o


gevogelte
eieren;
vlees van vogels afkomstig van een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis;
karkassen van vogels;
sperma voor de bevruchting van vogels of vee;
diervoer voor vogels, vee, konijnen of pelsdieren;
melk;
mest van dieren.

Mag ik varkens, koeien, paarden, konijnen of pelsdieren vervoeren in het BT gebied
rond het besmette bedrijf?

U mag geen dieren in een straal van 10 kilometer rond het besmette veebedrijf vervoeren van en
naar een bedrijf met pluimvee.

2. Bezoek aan bedrijf


Mag er ongediertebestrijding bij een pluimveehouder gedaan worden?

Ja dat mag, omdat dit verspreiding van ziektes kan voorkomen. U dient zich hierin wel aan het
hygiëneprotocol te houden. Het uitgangspunt van het bedrijfshygiëne protocol is ‘schoon komen
en schoon gaan’, dus iedere bezoeker die de dierruimte betreedt doucht voor en na het bezoek.
Indien alleen het erf wordt bezocht hoeft niet te worden gedouched. Vind hier het hele
hygiëneprotocol.
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Mogen vang- en laadploegen bij een pluimveebedrijf werkzaam zijn?

Ja, dat mag als deze zich houden aan het hygiëne protocol. Het uitgangspunt van het
bedrijfshygiëne protocol is ‘schoon komen en schoon gaan’, dus iedere bezoeker doucht voor en
na het bezoek. Vind hier het hele hygiëneprotocol.


Wat voor regels zijn er voor eigen medewerkers?

Iedereen die in de dierruimte moet zijn, dient zich aan het hygiëneprotocol te houden. Eigen
medewerkers hoeven dit niet, indien ze in de afgelopen 72 uur niet op een ander bedrijf zijn
geweest.


Aan welke eisen moet mijn bulkchauffeur voldoen ?

In het hygiëneprotocol zijn verschillende maatregelen voorgeschreven voor erfbetreders:
o
o
o

Voertuig parkeren aan de openbare weg, indien dit niet mogelijk is zoveel
mogelijk afstand houden van de dierverblijfplaatsen
Bij het verplaatsen van de auto op het bedrijf schoeisel, handschoenen,
bedrijfskleding verwisselen (let op cabine en pedalen schoon houden)
Bij het verlaten van het bedrijf (in ieder geval voor de openbare weg bereikt wordt)
de banden, wielkasten en treeplanken reinigen en ontsmetten.

Naast bovenstaande gelden andere maatregelen, lees hier het hele hygiëneprotocol van de
diervoederketen.


Aan welke eisen moeten wagens voldoen van rendac, mest, eieren, leverancier
jonge hennen, afvoer dieren naar slacht

Zie antwoord over bulkchauffeur.


Moet ik middelen beschikbaar hebben voor reinigen en ontsmetten van wielen van
auto’s die mijn erf opkomen? En zoja welke zijn dat ?

De lijst van erkende middelen is via deze link te vinden.


Waar vind ik erkende wasplaatsen?

Een overzicht van de erkende wasplaatsen vindt u hier.


Er komt iemand voor een officieel salmonella onderzoek, moet ik deze persoon
toelaten?

Salmonella onderzoek die vanuit wetgeving verplicht zijn, kunnen volgens het gepubliceerde
hygieneprotocol genomen worden.
Reguliere monsters die niet per se op dit moment genomen hoeven te worden, kunnen op een
later tijdstip gepland worden. Daarnaast hebben IKB Kip en IKB Ei besloten dat de
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stalonderzoeken (swabs) na een eventuele Salmonellabesmetting achterwege gelaten mogen
worden (ook inhalen is niet nodig), zolang het bezoekverbod van kracht is.


Moet ik het verplicht een hygienogram of drinkwateronderzoek nu ook nog laten
uitvoeren ?

IKB Ei en IKB Kip hadden al besloten dat IKB-controleurs de stal niet meer in mochten. Verder is
nu besloten dat hygiënogrammen en het drinkwateronderzoek (periodieke verplichting voor IKB
erkende pluimveehouders – drinkwateronderzoek enkel binnen IKB Kip) mogen worden
uitgesteld.
Mocht u in de periode dat het bezoekverbod geldt, een hygiënogram of drinkwatermonster
moeten laten nemen, dan mag u dit uitstellen tot de eerst volgende mogelijkheid na afloop van
het bezoekverbod.


Moet ik een IKB controleur binnenlaten?

IKB heeft alle controles voorlopig opgeschort. Wat zijn de consequenties voor mijn IKB
certificaat als er geen controle uitgevoerd is?
IKB certificaat wordt tijdelijk verlengd. Controle wordt ingehaald zodra situatie dit toelaat.


Wat zijn de eisen als er toch een bezoeker op mijn erf komt-cq in de stal mag een
monteur wel binnenkomen als bv mijn klimaat beheersing kapot is?

De NVWA heeft een aangescherpt hygiëneprotocol en aangescherpte regelingen opgesteld. Het
uitgangspunt van het protocol is ‘schoon komen en schoon gaan’, dus iedere bezoeker van de
dierruimte doucht voor en na het bezoek. Voor erfbetreders geldt:
o
o
o

Voertuig parkeren aan de openbare weg, indien dit niet mogelijk is zoveel
mogelijk afstand houden van de dierverblijfplaatsen
Bij het verplaatsen van de auto op het bedrijf schoeisel, handschoenen,
bedrijfskleding verwisselen (let op cabine en pedalen schoon houden)
Bij het verlaten van het bedrijf (in ieder geval voor de openbare weg bereikt wordt)
de banden, wielkasten en treeplanken reinigen en ontsmetten.

3. Tips om AI te voorkomen


Kunt u mij wat tips geven om de hygiëne maatregelen op mijn bedrijf aan te
scherpen

AVINED heeft meerdere tips voor het voorkomen van een vogelgriep besmetting:
o
o

Vul de hygiënescan in op Mijn AVINED, met deze checklist loopt u gestructureerd
langs kritische punten op het bedrijf
Loop langs deze vereenvoudigde checklist op de AVINED website
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o
o
o
o
o

Zorgvuldig en hygiënisch werken wanneer containers van buiten naar binnen
worden gebracht. Denk aan vooraf gereinigd en ontsmet erf
Breng geen strooisel naar binnen. Let op waar het strooisel is opgeslagen en is
de ondergrond schoon voordat het strooisel gestort wordt
Zorg voor schoon en ontsmet bedrijfsterrein
Zorg voor gereinigde materialen voordat ze de stal in gaan
Bezoek voor de erfafscheiding laten parkeren en vrachtwagens alleen met
gereinigde wielen en wielkasten op en van het erf af laten gaan

4. Hygiëneprotocol en maatregelen


Waar vind ik een goedgekeurd hygiëneprotocol?

Hier vindt u de meest recente hygiëneprotocollen, opgesteld door de nVWA. Klik hier voor
tijdelijke maatregelen die genomen zijn tegen H5N8.


Hoe meld ik een verdenking van vogelgriep?

Meld dit direct bij het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88.
Commerciële pluimveehouders moeten een melding doen zodra er:
o
o
o

meer dan 0,5% sterfte is bij leghennen, reproductiedieren en vleeskuikens die
ouder zijn dan 10 dagen op 2 opeenvolgende dagen van 0,5% of meer per dag
meer dan 1% sterfte is bij vleeskalkoenen op 2 opeenvolgende dagen van 1% of
meer per dag
meer dan 3% sterfte is bij AI-gevoelige dieren (eenden, struisvogelachtigen,
enzovoorts) van 3% of meer per week.

Meer informatie over de richtlijnen voor melden vindt u hier.


Welke onderzoeken op mijn bedrijf zijn nog verplicht ?

De volgende onderzoeken zijn verplicht: bloedonderzoek op AI, NCD, Mg en Salmonella. Dit
dient 3 weken voor de slacht gedaan te worden. Het bloed wordt afgenomen door een dierenarts.

Staat uw vraag er niet bij?
Neem dan contact op met AVINED via 030 -755 50 10 of info@avined.nl
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