
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld handleiding “Aankomst personen / Bezoekers” 
 
 
Doelgroep: 

 Verantwoordelijke varkensbedrijf 
 Bedrijfsbezoeker (of persoon) 

 
Doel: 

 Voorkomen van introductie van ziekten via de aankomst van personen.  
 
Benodigde materialen: 

 Bedrijfskleding en –laarzen 
 Wasmand 
 Mondkapjes 
 Hygiënesluis met douche 
 Kluisje(s) voor waardevolle spullen 
 Shampoo/zeep 
 Handdoeken 
 Reinigings- en ontsmettingsmateriaal 
 UV-C-kast 
 Bezoekersregister en -verklaring(en) 

 
Uitvoering: 
 
Aankomst personen voor het ’schone’ bedrijfsgedeelte 

 De persoon moet een afspraak maken om het bedrijf te bezoeken.  
 De persoon meldt zich bij zijn/haar aankomst via de intercom bij het 

toegangshek, de receptie of telefonisch.  
 De persoon moet de auto parkeren op het daarvoor bestemde 

parkeergedeelte. 
 De persoon moet de benodigde gegevens in het bezoekersregister invullen, 

zoals: naam, datum, tijd, autokenteken en reden van bezoek. Eventueel kan 
dit ook via aan- of afleverbon. 

 De persoon ondertekent bovendien een verklaring (bijlage: 
bezoekersverklaring) waarbij hij/zij zich houdt aan de voorschriften: Hij/zij is in 
de afgelopen 48 uur niet met varkens contact geweest.  

 Bewaar deze bezoekersverklaring in de daarvoor bestemde map. 
 Toon de persoon waar de hygiënesluis is en leg de procedure rondom het 

douchen uit. DOUCHEN EN BEDRIJFSKLEDING IS VERPLICHT VOOR 
IEDEREEN!!! 

 De persoon volgt de aanwijzingen van de verantwoordelijke op. 
 
 
 
 
 



Gebruik hygiënesluis 
 Zorg dat de regels voor het juiste gebruik van de hygiënesluis duidelijk 

zichtbaar zijn in de hygiënesluis en wijs de persoon daarop.  
 De hygiënesluis bestaat uit drie compartimenten waarbij de douche de 

scheiding is tussen het ‘vuile’ en ‘schone’ bedrijfsgedeelte.  
 De persoon moet eigen jas en schoenen achterlaten in de centrale ruimte 

voor het betreden van de douchecabines. 
 De persoon moet eventuele persoonlijke bezittingen (zoals telefoon, horloges 

en sieraden) opbergen in de daartoe dienende afsluitbare kluizen. 
 De persoon moet zich uitkleden in de eerste ruimte. 
 De bril wordt gereinigd door middel van alcoholdesinfectie voordat de 

persoon zich gaat douchen. 
 De persoon moet zich douchen zich in de douche (tussenruimte), inclusief de 

haren. 
 De persoon trekt bedrijfskleding en laarzen aan en zet een mondkapje op in 

de derde ruimte (= ‘schone’ bedrijfsgedeelte).  
 Maak de douche wekelijks schoon, werk hierbij van het ‘schone’ naar het 

‘vuile’ gedeelte toe. 
 Voer water uit de douches naar een ‘vuil’ waterput af en niet naar de mestput.  

 
Handelingen in de varkensverblijven 

 De persoon raakt de varkens alleen aan indien strikt noodzakelijk. 
 De persoon mag geen materialen van buiten naar binnen brengen zonder 

overleg met de verantwoordelijke. Dit is verboden!  
 Materialen van buiten die toch naar binnen moeten, eerst met alcohol 

desinfecteren, in de UV-C-kast plaatsen of uitgassen met formaline in de 
daarvoor bestemde ruimte in de overslag. 

  
Het verlaten van het bedrijf 

 De persoon stopt gedragen bedrijfskleding in de daarvoor bestemde 
wasmand voordat hij/zij de hygiënesluis verlaat. 

 De persoon mag douchen, maar is dit niet verplicht.  
 De persoon laat de ruimte achter zoals hij/zij deze heeft aangetroffen bij 

aankomst. 


