
 
 
 
Voorbeeld Handleiding “Reinigen en ontsmetten” 
 
 
Doelgroep: 

 Verantwoordelijke varkensbedrijf 
 
Doel: 

 Voorkomen van verspreiding van dierziekten door nieuw opgelegde dieren 
niet in aanraking te laten komen met de kiemen van de eerder uit de 
afdelingen verplaatste dieren.  

 
Deze handleiding beschrijft in werkvolgorde de belangrijkste factoren voor een goede 
reiniging en ontsmetting van de hokken en afdelingen. Vergeet niet de muren en het 
gereedschap. 
 
Benodigde materialen: 

• Bezem en vloertrekker 
• Hogedrukspuit 
• Een lans voor inweken en een lans voor ontsmetten 
• Inweek-, reinigings- en ontsmettingsmiddel en -materiaal 

 
Uitvoering: 
 
Droog reinigen 

 Verwijder restanten mest, strooisel en voer uit de hokken en gang(en) vóór 
natte reiniging (bezemschoon maken). 

 
Inweken 

 Gebruik een inweek- of reinigingsmiddel om in het vuil te kunnen 
doordringen. Er zijn specifieke middelen voor specifieke kiemen en gewenste 
inweektijd. 

 Gebruik warm water.  
 Maak alles vetvrij.  
 Gebruik voor inweken (en reinigen) een andere lans dan voor ontsmetten, 

anders werkt het ontsmettingsmiddel/schuimmiddel niet optimaal. 
 Gebruik bij voorkeur een schuimmiddel, want dit geeft een goede controle of 

alle oppervlakten geraakt zijn, plus het heeft een langere inweektijd doordat 
het blijft ‘plakken’. 

 Volg de door de fabrikant voorgeschreven dosering en gebruiksaanwijzingen.  
 Breng het inweekmiddel van boven naar beneden aan in de afdeling.  
 Voorkom opdrogen van het inweekmiddel. 

 
Reinigen 

 Zet de ventilatie op maximaal (voor afvoer van kiemen). 
 Spuit de afdeling schoon met water en hogedrukspuit. 
 Gebruik een reinigingsmiddel en, indien mogelijk, heet water van minimaal 

65°C (ontvet beter). Er zijn middelen specifiek voor koudwater- of 
heetwaterreiniging. Gebruik dus het geschikte middel. 

 Volg de door de fabrikant voorgeschreven dosering en gebruiksaanwijzingen. 
 Reinig ook moeilijk bereikbare plaatsen! Achter voerbakken, in hoeken, 

onderkanten van hokafscheidingen en zeugenboxen, etc. 



 
Ontsmetten: 
- Voorbereiding 

 Zorg dat de afdeling drupvrij is.  
 Verwijder waterplassen, want deze verlagen de concentratie van het 

ontsmettingsmiddel.  
 Versnel indien nodig de droging met hete lucht en/of een vloertrekker; 

hiermee voert u micro-organismen af. 
 Let op: met indrogen van water blijven micro-organismen achter! 
 Wacht na reinigen minimaal drie uur, omdat (mist-)deeltjes zolang in lucht 

blijven hangen. 
 
- Uitvoering 

 Volg de door de fabrikant voorgeschreven dosering en gebruiksaanwijzingen. 
 Controleer eens de concentratie: gebruik een indicatorpapier (niet bij schuim) 

en/of meet de gebruikte hoeveelheid water per uur of afdeling en bereken 
daarmee de gebruikte dosering. 

 
- Drogen 

 Zorg dat voor opleg de afdeling goed droog is en op de juiste temperatuur. In 
een natte omgeving kunnen kiemen eenvoudig overleven.  

 Maak eventueel gebruik van hete lucht om dit te versnellen.  
 Beste droging is minimaal vier dagen leegstand. 

 
Vóór opleg dieren 

 Spoelen de voer- en watervoorziening af.  
 Spoelen de waterleiding door. 

 


