
 
 
 
Voorbeeld handleiding “Afvoer van destructiemateriaal uit afdeling en 
van bedrijf” 
 
 
Doelgroepen: 

 Verantwoordelijke varkensbedrijf 
 
Doel: 

 Het beperken van verspreiding van ziektekiemen binnen het bedrijf afkomstig 
van kadavers en aanvoer van ziektekiemen afkomstig van de 
destructiewagen. 

 
Benodigde materialen: 

 Gekoelde kadaverton voor klein destructiemateriaal 
 Vaste, verharde/lekvrije, reinigbare kadaverplaat aan openbare weg of  

mobiele wagen (vloeistofdicht en reinigbaar) 
 Kadaverstolp/kadaverbak 
 Kadaverwagen 
 Ontsmettingsmiddelen 
 Schoonmaakmiddelen (in bijvoorbeeld rugspuit) 
 Handleiding Reinigen en ontsmetten 

 
Uitvoering: 
 
- Afvoer van destructiemateriaal 

 Verwijder het destructiemateriaal direct uit de afdeling en breng het buiten de 
stallen in de daarvoor aangewezen kadaverkoeling. 

 Zorg dat de gekoelde opslag (bij een maximale omgevingstemperatuur van 
10°C of een maximale inwendige temperatuur van 15°C en met een goed 
sluitende deksel) op het ‘vuile’ weggedeelte staat.  

 Registreer afgevoerd klein destructiemateriaal en grote kadavers onder 
vermelding van datum, aantal varkens en hun gewicht en de oorzaak van 
sterfte. 

 
- Klein destructiemateriaal 

 Zorg dat klein destructiemateriaal (tot 40 kg) in een ton in de kadaverkoeling 
wordt opgeslagen tot het wordt opgehaald. 

 Zorg dat de kadaverton maximaal 3/4 vol is of binnen 7 dagen wordt geleegd 
door de kadaverophaaldienst op de vaste ophaaldag. 

 Rijd de kadaverton (bij voorkeur aan het eind van de dag) naar de 
kadaverplaat aan de openbare weg met een kadaverwagen. 

 Ga daarna douchen en omkleden, voordat de stallen (het ’schone’ 
bedrijfsgedeelte) weer worden betreden. 

 
- Grote kadavers 

 Bel dezelfde dag de kadaverophaaldienst, Rendac 0900 - 9221. 
 Bewaar grote kadavers onder een kadaverstolp/kadaverbak in de 

kadaverkoeling.  
 Zorg dat de grote bak/stolp van voldoende grootte is, zodat het kadaver er 

helemaal onder past. In uitzonderlijke situaties is plastic folie, zeil of een 



andere soortgelijke oplossing toegestaan (bijvoorbeeld bij meer dierensterfte 
dan gemiddeld/normaal). 

 Breng de kadavers op een vloeistofdichte pallet met stolp, naar de 
kadaverplaat aan de openbare weg (bij voorkeur aan het eind van de 
werkdag). 

 Ga daarna douchen en omkleden, voordat de stallen (het ’schone’ 
bedrijfsgedeelte) weer worden betreden. 

 
- Reinigen en ontsmetten 

 Reinig en ontsmet de kadaverton c.q. kadaverbak/stolp volgens handleiding 
“Reinigen en Ontsmetten” met een rugspuit, voordat ze worden 
teruggeplaatst in de eigen kadaverkoeling.  

 Reinig en ontsmet de kadaverwagen volgens Handleiding Reinigen en 
Ontsmetten. 

 Reinig en ontsmet de kadaverplaat aan de openbare weg volgens 
Handleiding Reinigen en Ontsmetten. 

 
 



Achtergrond 
De vrachtwagens van de ophaaldienst voor kadavers worden als zeer risicovol 
gezien voor de verspreiding van ziektekiemen. De kadaverplaats aan de openbare 
weg zou zo ver mogelijk van het bedrijf af moeten liggen. Gebruikte kadavertonnen 
die geleegd zijn, mogen pas na reinigen en desinfectie weer op het bedrijf teruggezet 
worden. Het heeft de voorkeur om de kadavertonnen pas na aanvullende 
maatregelen weer bij het ‘schone’ deel van het bedrijf te plaatsen en te gebruiken. 
Hiervoor zijn verschillende bedrijfsspecifieke oplossingen gevonden (zie hieronder). 
Bedrijfsmedewerkers die kadavertonnen, kadaverplaat en kadaverbak/-stolp en/of 
kadaverwagen hebben gereinigd, mogen alleen na douchen en omkleden het bedrijf 
weer betreden. 
 
Bedrijfsspecifiek 
Er zijn meerdere bedrijfsoplossingen gevonden om naast het reinigen en ontsmetten 
van de kadavertonnen extra maatregelen te nemen. Een praktische uitvoering die 
goed voldoet aan de gestelde eisen, is een systeem waarbij de bovenkant van de 
koeltainer bij het ‘schone’ weggedeelte hoort en waarbij de koeltainer zelf op de 
‘vuile’ weg staat. Vanaf het ‘schone’ weggedeelte kan de deksel worden geopend en 
de kadavers in de koeltainer/kadaverton worden geworpen. Vanaf de zijkant, staande 
op het ‘vuile’ weggedeelte, kunnen de kadavertonnen uit de koeltainer worden 
gehaald en naar de openbare weg worden gereden. 
Een enkele maal staan de kadavertonnen op het schone weggedeelte. Dan moeten 
ze eerst naar het ‘vuile’ weggedeelte worden overgebracht en daarna naar de 
openbare weg voor de kadaverafvoer. Vaak zijn dan een dubbel aantal 
kadavertonnen op het bedrijf aanwezig. De kadavertonnen die door de destructieauto 
zijn geleegd, worden schoongemaakt en ontsmet. Daarna worden deze op de 
scheiding van ’vuile’ en ‘schone’ weg teruggezet en 1 à 2 weken niet gebruikt (een  
zogenaamde ‘downtijd’). 
 


