
 
 
 
Voorbeeld handleiding “Quarantainestal” 
 
 
Doelgroep: 

 Verantwoordelijke varkensbedrijf 
 Leverancier van dieren 

 
Doel: 
Beperken van ziekte-insleep door aangevoerde dieren enige tijd in de 
quarantainestal te houden en ze tijd te geven om aan de kiemen op het bedrijf te 
laten wennen. 
 
Benodigde materialen: 

 Quarantainestal 
 Bedrijfseigen materialen 
 Bezoekersregister quarantainestal 
 Schoonmaak- en ontsmettingsmaterialen 
 Handleiding Klimaat 

 
 
Eisen quarantainestal: 

 De quarantainestal ligt meer dan 300 m van de andere bedrijven. 
 De quarantainestal is goed gescheiden van de andere stallen qua klimaat en 

ventilatie.  
 Het betreden van de quarantainestal kan alleen via de hygiënesluis. 
 In de quarantainestal zijn eigen materialen aanwezig. 
 De quarantaineperiode voor nieuw aangevoerde dieren is minimaal 6 weken, 

maar bij een onbekende Mycoplasma status is dit minimaal 8 weken. 
 In de quarantainestal wordt gewerkt met een strikt all in – all out systeem. 

 
Uitvoering: 

 Ieder persoon die de quarantainestal betreedt registreert zich in het 
bezoekersregister. 

 Altijd handen wassen en omkleden voor het betreden en bij het verlaten van 
de quarantainestal. 

 Reinig en desinfecteer de quarantainestal (bij voorkeur 2x) voordat de nieuwe 
varkens erin worden geplaatst. 

 Laat de quarantainestal na reiniging en desinfectie goed opdrogen, voordat 
nieuw aangevoerde varkens erin worden geplaatst.  

 Verzorg de varkens in de quarantainestal aan het eind van de dag. 
 Laat hoestende dieren/ dieren met gezondheidsproblemen euthanaseren en 

bied ze ter sectie aan bij de GD. 
 Houd hokkaarten en het zeugenmanagementsysteem goed bij. Hiermee 

kunnen eventuele gezondheidsproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd en 
het kan helpen de oorzaak ervan te achterhalen. 

 Monitor de aangevoerde varkens op aanwezigheid van bepaalde 
ziektekiemen (vul de specifieke kiemen in), voordat ze worden overgeplaatst 
van de quarantainestal naar de echte stal op het bedrijf. 

 Laat het klimaat minimaal eenmaal per jaar controleren en de 
regelapparatuur ijken door een specialist (zie Handleiding Klimaat). 

 



 
Achtergrond 
Aanvoer van dieren vormt een groot risico op insleep van ziektekiemen. Aanvoer van 
dieren mag alleen mits deze van een bedrijf met een gecontroleerde gelijke of 
hogere status komen. Nieuw aan te voeren dieren komen bij voorkeur van hetzelfde 
herkomstbedrijf als de eerder aangevoerde dieren. Dit aangezien onbekend is welke 
‘minor’pathogenen zich in een varken van een bepaald bedrijf ophouden. Inzicht in 
de gezondheidstatus van het leverende bedrijf en de methode waarop deze status 
gecontroleerd wordt (klinische gegevens, bloed- en/of mestonderzoek), is gewenst. 
Bij aanvoer van dieren moeten deze in quarantaine voor minimaal 6 weken. Als de 
Mycoplasma status onbekend is, dan is een quarantaine periode van 8 weken 
noodzakelijk. Het heeft de voorkeur de dieren serologisch te monitoren voor het 
verlaten van de quarantaine stal. Dit is dus voordat ze aan de koppel worden 
toegevoegd. 

 


