HYGIËNE VOOR BEZOEKERS VAN
VARKENSBEDRIJVEN
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Voorlichtingsbrief Ministerie van Landbouw en Visserij

Als u op bedrijfsbezoek gaat ...
Voorlichters, dierenartsen, inseminatoren,
ongediertebestrijders, transporteurs van
voer of mestvarkens, handelaren, loonwerkers, allen komt u voor uw werk op
veel verschillende bedrijven. Het risico
dat u daarbij ziektekiemen van het ene

Hygiëne voor bezoekers
van varkensbedrijven

(Beschikking ontsmetting motorrijtuigen en aanhangwagens, 1976).
Blijf zoveel mogelijk op de weg en
kom zo weinig mogelijk op het erf.
Gebruik indien aanwezig de "vuile"
weg.
4. Gebruik bedrijfskleding en schoeisel
van het bedrijf.
(Verordening Landbouwschap, 1983).
5. Was uw handen met desinfecterende
zeep vóórdat u bedrijfskleding aantrekt.

naar het andere bedrijf versleept, is daarbij zeker niet denkbeeldig!
Ziektekiemen kunnen onder meer via kleding, handen, auto's, injectienaalden en
pipetten worden overgebracht.
Om de kans op overdracht van ziektekiemen zoveel mogelijk te beperken, is het
van groot belang dat u een aantal voorzorgsmaatregelen neemt voordat u een
bedrijf betreedt.
Wacht niet af tot de varkenshouder u
hierom vraagt, maar neem die verantwoordelijkheid zelf!
Als de noodzakelijke voorzieningen voor
dergelijke hygiënische maatregelen niet
aanwezig zijn, vraag de varkenshouder er
dan om.

Voor de ongediertebestrijder geldt:
gebruik geen voerkisten afkomstig
van een ander bedrijf.
9. Gooi afval direct op het bedrijf weg in
de daartoe bestemde afvalbak. Neem
het niet mee naar andere bedrijven.
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Waar moet u op letten ...
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1. Ga niet onnodig de stal in.
Chauffeurs en bijrijders moeten de
stal nooit betreden.
2. Meld u eerst voordat u het bedrijf betreedt.

"' -O
~ :. . . , _ _0

10. Was uw handen opnieuw bij het verlaten van de stal.
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3. Kom alleen met gereinigde en ontsmette veewagens op het bedrijf.
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Rat en Muis, 36 (2) 1988
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6. Ontsmet de laarzen in een schoeiselontsmettingsbak. Volg de aanwijzingen van de varkenshouder.
7. Raak de stalinrichting en de varkens
niet onnodig aan.
8. Werk met schoon materiaal. Onder
meer met merktangen, castratiegereedschap en injectienaalden kunnen
ziekten gemakkelijk worden verspreid.
Gebruik waar mogelijk materiaal van
het bedrijf zelf (bijvoorbeeld mestuitzuigslang).
Rat en Muis, 36 (2) 1988

Veel hygiënische maatregelen lijken overdreven. Toch kunnen ze net het verschil
uitmaken tussen een zieke en een gezonde varkensstapel.
Maak u niet schuldig aan het verslepen
van ziektekiemen! Betracht de nodige
voorzichtigheid bij uw bedrijfsbezoeken.
Inlichtingen bij:
Regionale Consulentschappen.
- CAD Dierhygiëne en Gewasbescherming, Geertjesweg 15, Postbus 9102,
6700 HC Wageningen (08370-96261 ).
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