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Dossier Stallenreiniging
in de veehouderij
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Om dierziekten te voorkomen en te bestrijden moeten veehouders hun stallen en de omgeving errond op regelmatige
basis (laten) reinigen en ontsmetten. Er bestaan aanwijzingen – op basis van laboratoriumproeven – dat het gebruik
van ontsmettingsmiddelen kan leiden tot resistentie bij bacteriën. Maar ILVO- en UGent-onderzoekster Helder Maertens weerlegde dat in haar doctoraat. Belangrijke voorwaarde
is wel dat je de correcte dosis van het ontsmettingsmiddel
gebruikt. In dit dossier peilden we ook naar de aanpak van
een servicebedrijf dat pluimvee- en varkensstallen reinigt en
ontsmet en de ervaringen van de pluimveehouder hiermee.
Tot slot geeft DGZ enkele handige tips voor veehouders voor
het reinigen en ontsmetten van hun stallen.

26

Boer&Tuinder • 9 juli 2020

nd

Dossier

en

bo

Ontsmettings
middelen leiden
niet tot resistentie
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Leidt het gebruik van ontsmettingsmiddelen tot resistentie bij
bacteriën tegen die middelen, maar ook tegen antibiotica? Volgens
ILVO- en UGent-onderzoekster Helder Maertens is dat niet zo, op
voorwaarde dat je de correcte dosis van het ontsmettingsmiddel
volgens de voorgeschreven toepassingswerkwijze van de fabrikant
gebruikt. Lagere concentraties dan voorgeschreven gebruiken kan wél
aanleiding tot problemen geven.
Koen De Reu, ILVO
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elder Maertens voerde in haar
doctoraat ‘Leidt het gebruik
van desinfectiemiddelen in de
veehouderij tot selectie van antimicrobiële resistentie?’ een grote reeks veldexperimenten uit, om na te gaan wat in
praktijkomstandigheden het effectieve
risico op resistentievorming is.

Betere hygiëne op bedrijven
Maertens ging aan de slag met een
schat aan gegevens die beschikbaar
waren bij DGZ-Vlaanderen. Ze analyseerde data van meer dan 20.000 hygiënogrammen (hygiënescores op basis
van microbiologische analyses), die
tussen 2007 en 2014 waren verzameld
in de pluimveesector. Daarbij ging ze
op zoek naar een verband tussen het
toegepaste reinigings- en ontsmettingsprotocol in de stallen en de
daarna bepaalde hygiënogramscore.
Over de jaren heen daalde de gemid-

delde hygiënogramscore, wat wijst op
een betere hygiëne. De hygiëne in de
stal bleek beter als er een reinigingsproduct werd gebruikt, dan wanneer er
enkel met water werd gereinigd. Indien
er tijdens de ontsmetting twee verschillende ontsmettingsproducten
werden gebruikt in plaats van één,
kreeg je betere scores. Dit was ook het
geval als de ontsmetting werd uitgevoerd door een externe firma (een
zogenaamd ‘servicebedrijf’), in plaats
van door de veehouder zelf.

Gevoeligheid E. colibacteriën
Helder Maertens voerde in liefst
25 vleeskuiken- en 21 varkensbedrijven
een enquête uit rond het toegepaste
reinigings- en ontsmettingsprotocol.
Op elk bedrijf werden er, 24 uur na de
ontsmetting, stalen van de stalomgeving (vleeskuikenstal en biggen
batterij) genomen. De bedoeling ->
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Tijdens twee laboratoriumproeven
bestudeerde Maertens de gevolgen van
het ontsmetten aan een lagere dosering dan voorgeschreven door de fabrikant. Bij deze concentratie kunnen
bacteriën overleven, hoewel er ook zijn
die hierdoor in een ‘intermediaire’ toestand raken tussen leven en dood.
Zulke bacteriën, die een suboptimale
ontsmetting hebben doorgemaakt,
blijken minder gevoelig te reageren op
een antibioticabehandeling. Het is niet
zo dat bacteriën onder invloed van een
suboptimale ontsmetting in staat zijn
om bepaalde aanwezige antibioticaresistentiegenen te transfereren naar
andere bacteriën.
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Microbiologische swabbemonstering
van het drinkpunt in een biggenbatterij.
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Vermijd te lage dosering
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In een volgende proef werden in afzonderlijke stallen (vleeskuikens en biggen) drie courante ontsmettingsmiddelen gedurende vijf opeenvolgende
productierondes gebruikt. Helder
Maertens bestudeerde de effecten van
het herhaaldelijke gebruik van deze
ontsmettingsmiddelen op de gevoeligheid van de bacteriën, voor zowel de
ontsmettingsmiddelen als antibiotica.
De kernvraag hierbij was of er zich
hierdoor antimicrobiële resistentie
ontwikkelde. De E. colibacteriën bleken geen verschillen in gevoeligheid te
vertonen naargelang de keuze van het
ontsmettingsproduct. Er was ook geen
verandering te zien in de gevoeligheid

voor de ontsmettingsproducten naargelang het voortschrijdend tijdstip in
de observatieperiode van vijf opeenvolgende productieronden. Met andere
woorden: bij herhaaldelijk gebruik van
de desinfectieproducten is er geen
opbouw van ontsmettingsmiddel- en
antibioticaresistentie.

er

Herhaalde blootstelling

Twee ontsmettings
producten in plaats van
een gebruiken, zorgt
voor betere hygiëne.

Bo

hiervan was om E. colibacteriën te verzamelen, waarop de gevoeligheid voor
antibiotica en ontsmettingsmiddelen
kon worden getest. Die testen wezen
uit dat de in de stal verzamelde bacteriën géén resistentie tegen de ontsmettingsmiddelen vertoonden. Voorts
vond de onderzoekster geen aanwijzingen van een verhoogde antibioticaresistentie door het gebruik van ontsmettingsmiddelen.

Besluit
Er is nu wetenschappelijke duidelijkheid over het effect van de types ontsmettingsmiddelen die worden
gebruikt in de primaire dierlijke sector
en over hun (afwezig) verband met
antimicrobiële resistentie. Op basis
van deze overvloedige resultaten uit
terreinproeven kan onderzoeker Helder Maertens stellen dat er geen reden
tot bezorgdheid is over antimicrobiële
resistentieselectie door het gebruik van
ontsmettingsmiddelen in de veehouderij, weliswaar onder de belangrijke
voorwaarde dat deze middelen correct
worden toegepast. n

Dirk Segers baat in Arendonk
een vleeskippen- en vleesvee
bedrijf uit. Na elke ronde
reinigde en ontsmette hij zijn
vleeskippenstallen zelf, tot hij
zo’n vijf jaar geleden besloot om
hiervoor pluimveeservicebedrijf
Desinfectie P.L.V. Cleaning
Service in te zetten. “Dat is
gemakkelijker, sneller en het
geeft me ook meer tijd om bezig
te zijn met andere dringende
zaken”, zegt Dirk.
Jan Van Bavel

D

e Noorderkempen staan
bekend als een veehouderijregio. In Arendonk, vlak bij de
drukke E34-autosnelweg, hebben Dirk
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“Een servicebedrijf
kan sneller en
makkelijker reinigen”

kens in zijn stal. Een jaar later nam hij
een tweede vleeskuikenstal in gebruik,
de derde dateert uit 2009. “Op het
moment van de reiniging van de
vleeskippenstallen is het vleesvee er
wel eens te veel aan, zeker als er dan
ook veldwerkzaamheden (meststoffen
geven, maaien …) bij komen kijken.
Maar dan krijg ik extra hulp van
Wendy”, lacht Dirk.
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Segers (54) en zijn vriendin Wendy
(48) een bedrijf met drie stallen voor in
totaal 113.000 vleeskippen, plus een
zestigtal stuks vleesvee (25 à 30 zoogkoeien + jongvee). Dirk is al jaren actief
als bestuurslid binnen de provinciale
vakgroep Pluimvee Antwerpen.
Hij heeft drie kinderen: Liene (27),
Floor (25) en Ward (20).

Goede combinatie

“De stieren blijven zo’n acht à twaalf
maanden op het bedrijf, waarna ik ze
verkoop. Met het vrouwelijk vee probeer ik te kweken”, vertelt Dirk. “Mijn
vader had vroeger 20 melkkoeien, die
ik in 1992 overnam. Na een tijd schakelde ik om naar vleesvee omdat me
dat beter lag.” Dirk koos voor een
combinatie met vleeskippen. Eind
1992 arriveerden de eerste vleeskui-

Van zelf naar laten reinigen
Aanvankelijk reinigde Dirk zijn stallen
zelf, samen met zijn oom Sus. Nadat
ze de kippenmest uit de stallen hebben gereden met een verreiker en een
kleine tractor met frontlader, wordt
die voor verwerking afgevoerd naar
meststoffenproducent Fertikal in
Kallo. “Daarna blaas ik de warmeluchtkachels zo snel mogelijk uit met

© FOTO’S: JAN VAN BAVEL

een compressor. In de twee oudste
stallen haal ik die eruit, omdat ze
vochtgevoelig zijn”, zegt Dirk. “Indien
mogelijk spuit ik de ingang van de stal
mestvrij en voer ik herstellingen in de
stal uit. Met ons tweeën deden we er
indertijd anderhalve dag à twee dagen
over om een stal proper te spuiten.
Maar als je drie stallen moet reinigen,
heb je daar al bijna een week voor
nodig. Toen Sus wat ouder werd,
besloot ik om stelselmatig pluimveeservicebedrijf Desinfectie P.L.V. Cleaning Service in te schakelen om mijn
stallen te laten reinigen. Stallen
inschuimen heb ik nooit veel gedaan.”
Door warm in plaats van koud water
te gebruiken, ging het werk vlotter en
makkelijker. “Ik gebruikte steeds hetzelfde reinigingsproduct, maar voor
het ontsmetten combineerde ik twee ->
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Voordelen servicebedrijf
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“De ontsmetting van je
stallen is de basis voor
de volgende ronde.”
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Naast het reinigen laadt P.L.V. ook
Dirks kippen als ze slachtrijp zijn. “Ik
werk al bijna vijftien jaar samen met
Stefan en ben heel tevreden over
hun werk. Als je het zelf doet, ben je
misschien iets punctueler in het reinigen. Maar zij spuiten water met
veel meer druk, waardoor ze meer
vuil kunnen verwijderen. Ze doen dat
vlot en vrij snel. Op twee dagen zijn
mijn drie stallen gereinigd. Het is ook
makkelijker en zo komt er ’s zondags
tijd vrij voor andere zaken. Bovendien kan Stefan voldoende personeel
inschakelen, daar hoef ik dus niet
naar op zoek”. Meestal communiceert
de Nederlandse slachterij Van Miert
Dirk zo’n drie à vier dagen op voorhand wanneer de kippen zullen worden geslacht. Daarna spreekt Dirk
met Stefan de data af voor het laden
van de kippen en het reinigen van de
stallen. “Vermits de meeste pluimveehouders ook onze klanten zijn
voor het vangen van de kippen, weten

klaar zijn tot de nieuwe kuikens
komen: kippen vangen en laden, reinigen en desinfecteren van de stal.
We reinigen ook voedersilo’s op
bedrijven. Dat gebeurt niet zo vaak;
boeren willen daar helaas niet zoveel
aandacht aan besteden. Als je ze niet
af en toe reinigt, zal het veevoeder op
bepaalde plaatsen in de silo samenkoeken, wat niet echt hygiënisch is.
De prijs voor de reiniging van een
silo schommelt rond 30 euro per ton.”
Dirk heeft geen specifieke toekomstplannen. “Ward is afgestudeerd en
heeft een diploma mechanische technieken. Hij werkt nu buitenshuis. Tijdens de leegstand komt hij twee à drie
dagen helpen bij het laden van de
mest. We zien wel of hij het bedrijf op
termijn wil overnemen”, besluit hij. n
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we wanneer hun stallen moeten worden gereinigd”, pikt Stefan in. “De
natte reiniging verloopt via een uniek
automatisch systeem dat zorgt voor
een gelijkmatige verspreiding van het
desinfectiemiddel over de hele
ruimte. We zetten hiervoor zware
hogedrukmachines (320 bar) in,
waarbij we tot 45 liter warm water
(90 graden) per minuut gebruiken.
Daarmee bereiken we de beste resultaten. Afhankelijk van de grootte van
pluimveebedrijf duurt het twee tot
drie dagen om de stallen te reinigen.
Daarna kom ik langs om ze te ontsmetten. Hiervoor gebruik ik een
Turbofogger voor een heel fijne
warmteverneveling, die mist creëert
zodat hij overal – zelfs tussen kleine
openingen – terechtkan. Op vraag
van de klant passen we zowel een
natte als een droge ontsmetting toe.
Ik raad wel droog ontsmetten aan
omwille van de beste resultaten.
Eigenlijk verlenen we de pluimveehouder de hele servicecyclus, vanaf
het moment dat zijn kippen slacht-

Bo

producten. Zolang ik pluimveehouder
ben, heb ik dat ontsmetten nooit overgeslagen. Je moet sowieso om de drie
ronden hygiënogrammen nemen, dus
die stap overslaan vind ik niet kunnen.
Het reinigingsprotocol zit in je hoofd
en de ontsmetting van de stal is de
laatste stap voor je de stal klaarmaakt
voor de volgende lading kuikens. Ik
vind het de basis voor de volgende
ronde. De drinklijnen van de kippen
ontsmet ik sowieso gedurende vier à
vijf uur met waterstofperoxide,
waarna ik ze goed doorspoel met
water.”
Zo’n vijf jaar geleden besloot Dirk om
de cyclus voor de kippen in te korten
tot zeven weken en het reinigen dus
stelselmatig over te laten aan Desinfectie P.L.V. Cleaning Service, het servicebedrijf van Stefan Van Gestel.
“Ontsmetten doe ik meestal wel zelf,
tenzij ik in tijdsnood kom. Dan laat ik
het over aan P.L.V.”
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Vleeskippenhouder Dirk Segers: “Door warm water met veel druk te spuiten,
kunnen de medewerkers van het pluimveeservicebedrijf sneller reinigen dan ik kon.”

Hoe kun je ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk ziektekiemen op jouw bedrijf
aanwezig zijn en blijven? DGZ geeft je enkele tips rond reinigen en ontsmetten.
Charlotte Brossé, DGZ
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Start steeds met een droge reiniging.
Door eerst los vuil, mest, stro … te
verwijderen, kan de natte reiniging
nadien efficiënter verlopen. Maak
hierbij ook elementen los waarachter
of waaronder vuil zich kan
opstapelen, zoals voederbakken.

9

Week in om het vuil los te weken. Dit
zorgt niet alleen voor een hogere
reductie van kiemen na het reinigen,
maar heeft ook een positief effect op
het waterverbruik en de arbeidsduur.

afdrukplaatjes om het effect
10 Gebruik
van je reinigingsprotocol na te gaan.

4

Breng inweekmiddel aan van onder
naar boven, zo zie je welke
oppervlakken je nog moet
behandelen.

5

Werk bij het uitspuiten van de stal
van de nok naar de vloer. Zo vermijd
je dat lager gelegen oppervlakken
opnieuw vuil worden.

Rondgespat vuil en
11 Varkens.
reinigingswater kan achterblijven in
de voederbakken en een broeihaard
vormen voor bacteriën. Schep de
bakken daarom na reinigen en
ontsmetten leeg en maak ze proper
of gebruik hiervoor een aangepaste
stofzuiger.
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Reinig ook plaatsen die niet
rechtstreeks in contact staan met
dieren (plafond, muren …), want ook
daar kunnen zich kiemen bevinden.

7

Ontsmet niet in een kletsnatte stal.
Plassen kunnen het
ontsmettingsmiddel verdunnen,
waardoor het zijn effect verliest.

8

Volg altijd de voorschriften van de
fabrikant rond hoeveelheid,
concentratie en inwerkingstijd.
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adviseur Diergeneeskunde Studiedienst
els.goossens@boerenbond.be

Voorkom insleep van
ziekteverwekkers

en

Op basis van het resultaat kun je je
protocol evalueren.
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Reinig met koud of warm water. Met
warm water reinig je sneller en
verbruik je minder water.

Vermijd hercontaminatie tijdens de
leegstand. Lange leegstand zonder
extra bioveiligheidsmaatregelen leidt
niet tot een extra reductie van
kiemen. Zorg dat alles goed is
opgedroogd voordat je weer dieren
toelaat in de stal.
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Goede reiniging, een must
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Rundvee. Vooral in ruimtes waar
jonge, gevoelige dieren staan (kalverhutjes, jongveeafdeling, afkalfbox,
ziekenboeg) is reinigen en ontsmetten essentieel. Reinig en ontsmet deze
plaatsen bij voorkeur na elk gebruik
zonder dat er dieren in de buurt zijn,
om te vermijden dat ze besmet worden door rondspattend vuil.

Dicht spleten in vloeren
13 Pluimvee.
en muren en besteed extra aandacht
aan afvoerputjes. Deze plaatsen zijn
moeilijk te reinigen en ontsmetten,
waardoor er makkelijk kiemen zoals
salmonella in achterblijven. n
Met vragen kun je terecht bij DGZ
via 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be.

Idealiter kun je alle kiemen uit
je stallen houden. Maar dieren
komen steeds met ‘goede’ en
‘slechte’ bacteriën in contact.
De kunst is om hierin een goed
evenwicht te vinden en bioveiligheid altijd hoog in het vaandel te
dragen. Een van de eerste regels
hierbij is de insleep van ziekteverwekkers maximaal voorkomen.
Het binnenbrengen van dieren is
daarbij de grootste risicofactor, en
moet je zoveel mogelijk vermijden of groeperen. Blijf aandacht
besteden aan aankooponderzoeken en de quarantaineperiode.
Denk na voor je materialen en
erfbetreders in je stallen binnenlaat. Voor de interne bioveiligheid
geldt dat je de infectiedruk zo
klein mogelijk moet houden. Om
Amcra-voorzitter Jeroen Dewulf
te citeren: “Het is veel gemakkelijker om te scoren in een doel
van 8 m breed (hoge infectiedruk)
dan in eentje van 1 m breed”. Een
goede reiniging en ontsmetting
blijven cruciaal in een duurzame
bedrijfsvoering.

“Een goede reiniging
en ontsmetting
blijven cruciaal.”
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