
Algemeen hygiëneplan varkensbedrijf 
 
 
Doelgroep: 
verantwoordelijke 
 
Doel: 
Voorkomen van introductie van ziekten via de aanvoer van materialen, personen en 
dieren 
 
 
Het terrein rondom de varkensstal alsmede loop-, voer- en centrale gangen dienen is 
zoveel mogelijk vrij van mest, stof en vuil. Het bedrijf moet in een toestand van 
algemene netheid verkeren. 
 
 
Dieren 
• Voor de wering van insleep van ziekteverwekkers tijdens het verplaatsen van dieren 
is buiten het bedrijf een afleverplaats ingericht. Na het afleveren van dieren dient 
men de afleverplaats schoon te maken en te desinfecteren. 
• Hoogdragende zeugen worden overgeplaatst naar de gereinigde en 
gedesinfecteerde kraamafdeling. Voor plaatsing in de kraamhokken moet men de 
zeugen wassen in de zeugendouche. Na het overplaatsen worden de gangen en 
gebruikte materialen gereinigd. 
• Bij spenen worden de zeugen overgeplaatst naar de dekafdeling, en de biggen naar 
de gereinigde en gedesinfecteerde biggenopfokafdeling. Na het overplaatsen moet 
men gangen en gebruikte materialen reinigen. 
• Gespeende biggen (ongeveer 25 kg) worden vanuit de biggenopfokafdeling 
overgeplaatst naar een gereinigde en gedesinfecteerde vleesvarkenafdelingen 
Hierbij dient de biggenopfokafdeling volledig leeg te zijn. Na het overplaatsen moet 
men de gangen en gebruikte materialen reinigen. 
• Dieren worden afgeleverd via de afleverplaats. De vervoerder mag het schone 
gedeelte niet betreden en de medewerker blijft binnen het schone gedeelte. Na het 
afleveren worden de afleverplaats, gangen en gebruikte materialen gereinigd en 
gedesinfecteerd. Hierbij werkt men van binnen naar buiten: eerst binnen de gangen 
en het materiaal reinigen en desinfecteren en daarna de afleverplaats (zie protocol 
afleveren dieren). De medewerker verlaat het bedrijf via de vuile weg en komt via de 
douche weer binnen. 
• Geselecteerde opfokgelten worden vanuit de opfokafdeling verplaatst naar de 
dekafdeling. Na gebruik moet men de gangen en gebruikte materialen reinigen. 
• Destructiemateriaal (zie protocol kadaverafvoer). 
• In elk compartiment, uitgezonderd de dekafdeling, wordt zoveel mogelijk "all in-al 
out” toegepast. Lege afdelingen moet men reinigen en desinfecteren. 
 
 
Personen 
• Personen zijn de varkenshouder zelf, gezinsleden, medewerkers, bezoekers 
(excursies), stagiaires, dierenartsen, voorlichters, monteurs enz. 
• Het is voor de medewerkers van het varkensbedrijf niet toegestaan om thuis 
varkens te houden of elders varkens te verzorgen. Eveneens geldt voor 
medewerkers de 48-uurs regel wanneer het gaat om contact met varkens van andere 
bedrijven. 
• Alle personen maken allen gebruik van de hygiënesluis. Hierin moet de persoon 
zich omkleden en douchen. Schoeisel, horloges, sieraden en eigen kleding blijven 
achter in het "vuile (niet bedrijfsgedeelte)" gedeelte van de hygiënesluis. Na het 



douchen kan men in het "schone" deel van de hygiënesluis bedrijfskleding 
aantrekken. Bij het verlaten van het bedrijf moet men in het "schone" gedeelte van de 
hygiënesluis de bedrijfskleding uittrekken en in de wasmand deponeren. Op 
vrijwillige basis kan bij het verlaten van het bedrijf gedoucht worden. Op het "vuile" 
deel van de hygiënesluis kunnen de eigen kleren worden aangetrokken. 
• Bij aankomst wordt de naam, datum, tijd, kenteken van de auto en reden van 
bezoek vermeld. 
 
Ongedierte wering- en bestrijdingsplan 
• Basisvoorwaarden voor ongediertebestrijding. Het streven is om door wering van 
ongedierte insleep van ziektekiemen te beperken. 
• De verharde omgeving van de stal moet goed worden onderhouden (onkruidvrij). 
• De buitenstructuur van het varkensbedrijf moet in goede technische staat verkeren, 
zodat ongedierte het gebouw niet kan binnendringen. 
• De bedrijfsruimten (kantoorgedeelte en hygiënesluis) moeten wekelijks gereinigd 
worden. 
• De verantwoordelijke heeft een overzicht van de gebruikte 
ongediertebestrijdingsmiddelen en geeft aan waar deze middelen zijn opgeslagen. 
• Een persoon met daarvoor bestemde opleiding voert de ongediertebestijding en –
wering uit. Indien nodig wordt dit uitbesteed aan een extern bedrijf. 
   
Voer en drinkwater 
• Voor het weren van insleep van ziektekiemen door voer en drinkwater zijn in de 
varkensstal extra voorzieningen getroffen. Droogvoeders mag men alleen betrekken 
van bedrijven die de voeders onder GLP/GMP+ produceren. Ruwvoer en stro wordt 
bij voorkeur van eigen bedrijf betrokken. Er dient een werkvoorraad te zijn 
opgeslagen in het daartoe bestemde aanlevergebouw. Men maakt gebruik gemaakt 
van leidingwater, wat jaarlijks gecontroleerd wordt. 
• Zakgoed wordt op bedrijfseigen pellets of gesteriliseerde pellets aangeleverd. 
 
Materialen en gereedschappen 
• Om insleep van ziektekiemen via materialen en gereedschappen te voorkomen is 
het bedrijf uitgerust met handgereedschap en veterinaire materialen (inclusief een 
koelkast). Deze zijn herkenbaar gemaakt voor dit bedrijf en worden nooit buiten het 
bedrijf gebracht. Voor het desinfecteren van klein gereedschap en materiaal dat de 
stal in gaat, wordt gebruik gemaakt van uitgassen met formaline in een daarvoor 
bestemde ruimte. Materiaal dat niet in de UV-kast kan of past wordt na overleg 
met de verantwoordelijke gedesinfecteerd met behulp van alcohol en/of spiritus. 
• Na het gebruik wordt het gereedschap gereinigd. 
• Veterinair materiaal wordt gesteriliseerd aangeleverd op het varkensbedrijf 
De groothandel levert direct medicijnen op het bedrijf af, na 
telefonische- of faxbestelling bij de dierenarts. De dierenarts heeft een eigen 
voorraadkast en koeling, die hij zelf beheert. Deze ruimte voor de dierenarts is 
afgesloten en verboden voor alle nietdierenartsen. 
• Klein gereedschap is aanwezig op het bedrijf. Van buiten aangevoerd klein 
gereedschap wordt gereinigd en gedesinfecteerd en komt het bedrijf binnen via de 
UV-kast. Groter materiaal moet men na de reiniging desinfecteren met 
alcohol/spiritus. De aanvoer van gereedschap en materiaal wordt geregistreerd in het 
logboek (soort materiaal, datum, paraaf). 
 
Reinigen en desinfecteren 
• De dekafdeling (inclusief berenhokken) worden bij leegstand gereinigd en 
gedesinfecteerd. 
Indien de afdelingen voor een langere periode niet leeg komen, wordt in overleg met 
de verantwoordelijke een schoonmaakplan besproken waarbij dieren in de afdeling 



blijven tijdens het reinigen. De kraam-, biggenopfok-, en vleesvarkenafdelingen 
worden na elke ronde gereinigd en gedesinfecteerd. 


