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VOORWOORDVOORWOORD
Deze gids is geschreven als onderdeel van het DISARM-
project ‘Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic 
Resistance Management’, gefinancierd door het Horizon 
2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de 
Europese Unie onder subsidieovereenkomst 817591.

Het DISARM-project heeft tot doel de 
antibioticaresistentie te verminderen door te focussen op 
ziektepreventie en diergezondheid, waardoor de noodzaak 
om antibiotica te gebruiken wordt verminderd. DISARM 
heeft een breed scala aan bronnen beschikbaar gemaakt 
via de website en het YouTube-kanaal. We hebben ook 
een actieve en deskundige Facebook-discussiegroep 
(we verwelkomen u daar graag, klik gewoon op deze 
link en beantwoord enkele korte/eenvoudige vragen 
om toegang te krijgen). We zijn ook actief op andere 
sociale-mediakanalen: Twitter, Facebook, LinkedIn. 
DISARM promoot ook de ‘multi-actor’ benadering 
waarbij veehouders, dierenartsen, voedingsdeskundigen 
en andere adviseurs samenwerken aan een betere 
diergezondheid en betere bedrijfsprestaties. Wil je hier 
meer over weten, bekijk dan onze toolbox om aan de slag 
te gaan!

Deze gids is gebaseerd op de informatie die is 
verzameld tijdens het DISARM-project en mag niet 
worden beschouwd als een volledig naslagwerk. Het geeft 
een handig overzicht met links naar praktische video’s, 
samenvattingen, artikelen, getuigenissen enz. om goede 
praktijken te stimuleren. Niet alle aanbevelingen zullen 
van toepassing zijn op of geschikt zijn voor uw bedrijf. 
Eventuele interventies moeten steeds besproken worden 
met uw bedrijfsadviseur(s).

Hoewel de auteurs alle redelijke inspanningen hebben geleverd om de geldigheid van deze praktijkgids te verzekeren, aanvaarden het DISARM-projectteam en de 
financieringsinstantie geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op dit document. Gebruik dit document op eigen risico en raad-
pleeg uw dierenarts en/of adviseur(s) om er zeker van te zijn dat de acties die u wilt ondernemen bij uw bedrijf passen..

DISCLAIMER

Dit project is gefinancierd door het Horizon 2020 Research and Innovation Program van de Europese Unie onder 
subsidieovereenkomst nr. 817591.

Deze gids is één van de 10 praktijkgidsen die 
tijdens het DISARM-project zijn gemaakt. De 10 
gidsen hebben allemaal als doel u te informeren 
over een specifiek onderwerp om uiteindelijk het 
gebruik van antibiotica in de veehouderij te helpen 
verminderen. De andere DISARM gidsen zijn hier te 
vinden.

Bezoek onze Website Website

Vind ons op Facebook Facebook

Volg ons op Twitter Twitter

Bekijk ons op YouTubeYouTube

Volg ons op LinkedIn LinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Gecoördineerd doorGecoördineerd door  Partners Partners
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/c/DISARMProject
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INLEIDINGINLEIDING
Wat is interne bioveiligheid?

Waarom is interne bioveiligheid 
belangrijk?

Wat zijn de belangrijkste componenten 
van interne bioveiligheid?

Bioveiligheid maatregelen helpen de insleep en 
de verspreiding van besmettelijke ziekten op en 
tussen bedrijven te voorkomen, waardoor het aantal 
ziekte uitbraken en de behoefte aan veterinaire 
antibioticabehandelingen wordt verminderd.

Er zijn 2 soorten bioveiligheid: interne en externe. 
Externe bioveiligheid heeft als doel de insleep van 
ziekteverwekkers op het bedrijf te voorkomen; meer 
informatie hierover is te vinden in deze aparte DISARM 
gids met praktische tips.

Interne bioveiligheid bestaat uit alle maatregelen die 
worden genomen om de verspreiding van ziektekiemen 
binnen het bedrijf te voorkomen. De interne bioveiligheid 
bevat voorschriften inzake ziektebeheer, bedrijfshygiëne, 
adequate ontsmetting, standaard werklijnen, en 
andere management specifieke onderwerpen (bv. 
Bezettingsdichtheid, all-in/all-out principe). Als u 
geïnteresseerd bent in een gedetailleerde uitleg over 
de beginselen en de uitvoering van bioveiligheid in de 
dierlijke productie, dan is het boek “biosecurity in animal 
production and veterinary medicine” een aanrader.

De belangrijkste interne bioveiligheid componenten zijn:

1. Ziektebeheer1. Ziektebeheer
Een systematische ziektebeheer strategie is nodig om de 
gezondheid van landbouwhuisdieren te beschermen. Het 
is belangrijk om:

De juiste handelingen en behandeling van zieke dieren 
op te nemen
Gebruik te maken van de juiste diagnostiek
Gebruik te maken van isolatie en ziekte registratie
Voor alle dieren een hoge immuniteitsstatus te 
garanderen (bv. door vaccinatie)

Zieke dieren dienen geïsoleerd te worden in een 
ziekenboeg, om blootstelling van andere dieren aan 
de ziekteverwekker te voorkomen. Elke behandeling 
van de dieren moet zorgvuldig worden uitgevoerd om 
mechanische overdracht van de ziekte te voorkomen. 
Zo is bijvoorbeeld de bewaarplek en ontsmetting van de 
injectieapparatuur belangrijk (figuur 1). De naalden kunnen 
door gebruik en door bewaren besmet raken met talrijke 
omgevingskiemen en zo efficiënte ziekteoverbrengers 
worden.

Bij het uitbreken van een ziekte moet zo spoedig 
mogelijk een actieplan worden opgesteld – informatie en 
richtlijnen over het opstellen van een bioveiligheidsplan 
zijn hier te vinden. Tabel 1 bevat een algemeen model, 
maar voor de ontwikkeling van een plan is de inbreng  ▲ Figuur 1: injectieapparatuur op een bedrijf

 ▲ Tabel 1: opzet bioveiligheid actieplan

Een betere interne bioveiligheid status zal ervoor zorgen, 
dat als er zich een besmetting binnen het bedrijf voordoet, 
er maatregelen worden genomen om de verspreiding 
ervan te beperken. Met andere woorden, betere interne 
bioveiligheid leidt tot minder ziektegevallen. De 
toepassing van de principes van interne bioveiligheid kan 
bijdragen aan een schoner en beter georganiseerd bedrijf, 
een efficiëntere productie en een geringere behoefte aan 
antibiotica in de dierlijke productie.

van alle betrokkenen nodig, zoals de medewerkers en de 
dierenarts.

Elk plan moet regelmatig worden herzien en 
geactualiseerd om aan de specifieke eisen van het bedrijf 
te voldoen, en het plan moet rekening houden met diverse 
factoren, niet alleen interne bioveiligheid.

Identificeer de ziekte(s) die momenteel zorgen baart/baren.
Herzie uw huidige managementpraktijken
Maak een overzicht van uw bedrijf en identificeer kritieke punten
Identifceer risicofactoren / mogelijke infectiebronnen
Beoordeel de kennis en de belangstelling voor bioveiligheid bij het 
personeel
Ga na wat de wettelijke voorschriften zijn en hoe deze kunnen 
worden toegepast op de situatie in uw bedrijf
Selecteer de beste bioveiligheid praktijken voor uw bedrijf
Stel de nieuwe noodzakelijke bioveiligheid voorschriften vast
Zorg waar nodig voor een opleiding/cursus voor uw personeel
Wijs een bioveiligheid manager aan, om de bioveiligheid 
toepassingen op het bedrijf te leiden
Organiseer regelmatig bioveiligheid vergaderingen met al het 
betrokken personeel
Bepaal en definieer duidelijke “schone” en “vuile” zones binnen 
uw bedrijf
Voer het bioveiligheid plan uit, en pak andere bedrijf gerelateerde 
problemen aan
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2. All-in/all-out principe (vooral van toepassing op 2. All-in/all-out principe (vooral van toepassing op 
varkens, vleeskalveren en slachtkuikens)varkens, vleeskalveren en slachtkuikens)

Het all-in/all-out principe helpt kruisbesmettingen 
tussen opeenvolgende productiegroepen te voorkomen, 
en maakt het mogelijk de stallen tussen verschillende 
productiegroepen te reinigen en te ontsmetten. Een 
strikte toepassing van het all-in/all-out principe is van groot 
belang om de besmettingscyclus tussen opeenvolgende 
productiegroepen te doorbreken.

Om dit te doen, mogen langzamer groeiende dieren niet 
worden achtergehouden en toegevoegd aan de volgende 
groep jongere dieren. Een trage groei wijst er namelijk 
op dat deze dieren waarschijnlijk drager zijn van een of 
meer besmettelijke ziekten, dus zij vormen een verhoogd 
infectierisico voor een jongere, meer vatbare leeftijdsgroep.

3. Bezettingsdichtheid3. Bezettingsdichtheid
Een hoge bezettingsdichtheid veroorzaakt stress, wat 
leidt tot een grotere gevoeligheid voor infecties en een 
verhoogde uitscheiding van ziektekiemen. Daarnaast 
wordt een hoge bezettingsdichtheid in verband gebracht 
met een verminderd welzijn van de dieren. De EU-
wetgeving inzake diergezondheid en dierenwelzijn komt 
aan de bezorgdheid voor dit verminderd welzijn tegemoet 
door voor elke diersoort bepaalde limieten (varkens: m2/
dier, slachtkuikens: kg/m2) vast te stellen (tabel 2).

https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789245684/
https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789245684/
https://www.healthyagriculture.org/prevent/biosecurity-plan
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Maximale bezettingsdichtheid Opmerkingen

Biggen <10kg 0,15 m2/varken

Varkens > 110kg 1 m2/varken

Gelten 1,64 m2/varken

Zeugen 2,25 m2/varken

Beer 6 m2/varken 10 m2/beer indien gebruikt voor natuurlijke diensten

Pluimvee 33 kg/m2 39 kg/m2 indien uitgerust met ventilatie-, koel- en verwarmingssystemen.
Onder uitzonderlijke omstandigheden kan dit oplopen tot 42 kg/m2

 ▲ Tabel 2: Maximale bezettingsdichtheid volgens de EU-wetgeving (in m2) per dier (richtlijn 2008/120/EG van de raad voor varkens 
en 2007/43/EG van de raad voor slachtkuikens).

4. Compartiment verdeling en werklijnen4. Compartiment verdeling en werklijnen
Dieren van verschillende leeftijdscategorieën kunnen 
in verschillende mate gevoelig zijn voor bepaalde 
ziekteverwekkers. Het is van cruciaal belang de 
leeftijdsgroepen gescheiden te houden en te werken 
volgen strikte werklijnen, beginnend bij de jongste dieren, 
en zo toewerken naar de oudste dieren, om vervolgens te 
eindigen met de quarantainestal en de ziekenboeg (figuur 
2). Om te voorkomen dat ziektekiemen via het schoeisel 
worden meegenomen, kunnen tussen de productie-
eenheden laarzenwassers en ontsmettingsbaden worden 
geplaatst. Voor risicogroepen (bv. quarantainestallen, 
ziekenboeg) wordt een extra hygiënesluis voor het 
omkleden, verwisselen van schoeisel en het wassen van 
de handen aanbevolen om verspreiding van pathogenen 
tussen verschillende leeftijdsgroepen te voorkomen.

QUARANTAINEQUARANTAINE

 ▼ Figuur 2: Werklijnen (geïllustreerd) in een rundveehouderij

5. Reiniging en desinfectie5. Reiniging en desinfectie
Om terugkerende infecties tussen opeenvolgende 
productie rondes te voorkomen, moeten de hokken 
grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Zeven stappen voor grondige reiniging en desinfectie:Zeven stappen voor grondige reiniging en desinfectie:
1. Droog reinigen en het verwijderen van al het 

organische materiaal 
2. Inzepen van alle oppervlakten om alle resterende 

organische materialen los te maken
3. Hogedrukreiniging met water om al het vuil te 

verwijderen
4. Het drogen van de stal om verdunning van het 

desinfectiemiddel (toe te passen in de volgende stap) te 
voorkomen

5. Desinfectie van de stal om de concentratie 
ziektekiemen verder te verlagen

6. Het spoelen en drogen van de stal om ervoor te 
zorgen dat de dieren niet in contact komen met 
achtergebleven desinfectiemiddel

7. Testen van de effectiviteit van de procedure, door een 
monster te nemen van de oppervlakten

Een korte video over de grondbeginselen van 
reiniging en desinfectie is beschikbaar via DISARM. 
Nederlandse inzichten over het toepassen van reinigings- 
en desinfectiemaatregelen in varkens-, pluimvee- en 
melkveebedrijven als onderdeel van hun routine worden 
gepresenteerd in een informatieve video.

De onderstaande foto’s (met dank aan de Universiteit 
Gent) illustreren deze zeven stappen.

1. Droog reinigen en verwijderen van organisch materiaal1. Droog reinigen en verwijderen van organisch materiaal

2. Inzepen van alle oppervlakten2. Inzepen van alle oppervlakten

3. Hogedrukreiniging met water3. Hogedrukreiniging met water

4. Het drogen van de stal om verdunning van desinfectiemiddel te voorkomen4. Het drogen van de stal om verdunning van desinfectiemiddel te voorkomen

5. Desinfectie van de stal5. Desinfectie van de stal

6. Het drogen van de stal6. Het drogen van de stal

7. Het testen van de effectiviteit7. Het testen van de effectiviteit

https://www.youtube.com/watch?v=h7C1f1EDsn8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=h7C1f1EDsn8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wtieDBhXyQ0
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VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJKVOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
In deze sectie zullen geselecteerde links en informatie 
worden gedeeld voor de belangrijkste dier categorieën. 
Meer resultaten uit de praktijk en uit onderzoek zijn te 
vinden in het rapport over de stand van de techniek op 
het gebied van bioveiligheid.

DISARM heeft een video geproduceerd om tips te geven 
over interne bioveiligheid op varkensbedrijven. Een meer 
gedetailleerde video is beschikbaar bij het Vlaamse 
departement van landbouw.

In deze DISARM-video worden de ervaringen gedeeld 
van een Belgische veehouder die zich toelegt op de 
bioveiligheid op zijn bedrijf om het antibioticagebruik 
terug te dringen. Wat de interne bioveiligheid betreft, legde 
de landbouwer vooral de nadruk op de componenten 
“compartiment verdeling en werklijnen” en “reiniging en 
desinfectie”.

Een andere Belgische veehouder deelt de bestaande 
bioveiligheid maatregelen in zijn bedrijf ( bv. verschillende 
kleurcodes voor materiaal en kleding voor verschillende 
leeftijdsgroepen, en een duidelijke afbakening van 
“schone” en “vuile” delen van het bedrijf).

Informatie over het beste gebruik van een hygiënesluis 
in varkenshouderijen is te zien in een andere DISARM-
video.

Zoals bij elke diersoort worden de bioveiligheid 
maatregelen afgestemd op de unieke kenmerken 
van de varkenshouderij (bv. aanwezigheid van een 
afmest afdeling). Een gedetailleerde gids over interne 
bioveiligheid bij varkens wordt verstrekt door Biocheck.
UGent. Bij het wassen van de zeugen is het bijvoorbeeld 
belangrijk dat dit gebeurt voordat ze de kraamhokken 
binnengaan om besmetting van deze hokken door het 
was proces te voorkomen.

Varkens

Pluimvee

Melkvee

Een korte video over de grondbeginselen van reiniging 
en desinfectie in vleeskuikenstallen is beschikbaar bij 
DISARM. ITAVI heeft een gedetailleerde video (in het 
Frans) gemaakt over de belangrijkste fasen van reiniging 
en desinfectie in pluimveestallen.

Inzichten van een Lets pluimveebedrijf op hun weg naar 
een antibioticavrije pluimveehouderij worden gedeeld in 
deze DISARM-video. Bioveiligheid is, volgens dit bedrijf, de 
belangrijkste pijler van hun antibioticavrije aanpak.

Zoals voor elke diersoort worden de bioveiligheid 
maatregelen op maat gemaakt om rekening te houden 
met de unieke kenmerken van het te houden van 
pluimvee (bv. eiermanagement). Een gedetailleerde gids 
over interne bioveiligheid bij pluimvee wordt verstrekt 
door Biocheck.UGent. Het is bijvoorbeeld zeer belangrijk 
dat er zo weinig mogelijk contact is tussen de personen 
die in de pluimveestallen werken en de personen die in de 
eierverzamelruimte werken.

DISARM heeft een video over de beste praktische 
handelingen geproduceerd om informatie te verstrekken 
over de algemene bioveiligheid maatregelen voor 
bezoekers aan melkveebedrijven.

De International Dairy Federation (IDF) heeft een 
tweedelige video gemaakt (bekijk hier en hier) over 
richtlijnen voor het terugdringen van antimicrobiële 
resistentie in de melkveesector, waarin maatregelen met 

betrekking tot de interne bioveiligheid een fundamentele 
rol spelen.

Zoals voor elk diersoort, worden de bioveiligheid 
maatregelen op maat gemaakt om rekening te houden 
met de unieke kenmerken van de rundveehouderij 
(bv. melkvee management). Een gedetailleerde gids 
over interne bioveiligheid bij runderen wordt verstrekt 
door Biocheck.UGent. Bij het melkvee management is 
bijvoorbeeld een goed functionerende melkinstallatie 
van groot belang. Het jaarlijkse onderhoud en de controle 
van de melkinstallatie moeten worden uitgevoerd aan 
de hand van een statische (zonder melkende koeien) en 
dynamische (tijdens het melken van de koeien) test.

Hoe kunt u het interne 
bioveiligheidsniveau van uw bedrijf 
beoordelen?

Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om de 
bioveiligheid te beoordelen. Een van de bekendste en 
meest gebruikte instrumenten is het Biocheck.UGent 
instrument. Het is een scoresysteem dat door de Universiteit 
van Gent is ontwikkeld om het niveau van bioveiligheid op 
landbouwbedrijven te meten en te kwantificeren. De score 
varieert van 0 (slechtste) tot 100 (beste). Het is toegepast op 
meer dan 15.000 pluimvee-, varkens- en rundveebedrijven 
wereldwijd. Dit instrument is samengesteld uit alle 
relevante componenten van bioveiligheid, en houdt 
rekening met het relatieve belang van de verschillende 
bioveiligheid aspecten, wat resulteert in een op risico 
gebaseerde gewogen score. Een belangrijk voordeel is 
dat Biocheck.UGent specifieke output (resultaten) kan 
produceren voor interne (en/of externe) bioveiligheid, en 
voor de belangrijkste componenten daarvan (figuur 3a, 3b).

 ▲ Figuur 3: Output van Biocheck.UGent. Het produceert eerst de specifieke 
resultaten per categorie in tabelvorm (3a) en gebruikt vervolgens een 
spinnenwebdiagram om de resultaten grafisch voor te stellen (3b).

https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/12/DISARM-WP3-SoA-report-M33-mb270921.pdf
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/12/DISARM-WP3-SoA-report-M33-mb270921.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tkxUHQ8ji_U
https://www.youtube.com/watch?v=OLyj-Xxdhwc
https://www.youtube.com/watch?v=OLyj-Xxdhwc
https://www.youtube.com/watch?v=bAqL1U9snus
https://www.youtube.com/watch?v=oS3HdpUevaU
https://www.youtube.com/watch?v=oS3HdpUevaU
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-pig#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-pig#internalbiosecurity
https://www.youtube.com/watch?v=lrtTyooTGOs
https://www.youtube.com/watch?v=lrtTyooTGOs
https://www.youtube.com/watch?v=2n70Sedh1Bw
https://www.youtube.com/watch?v=2n70Sedh1Bw
https://www.youtube.com/watch?v=I0KWXxvuy0w
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-poultry#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-poultry#internalbiosecurity
https://www.youtube.com/watch?v=W417s0sS1N8
https://www.youtube.com/watch?v=wWQhLgSy7jM
https://www.youtube.com/watch?v=xr00rQjrYmA
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-cattle#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-cattle#internalbiosecurity


Design: Henry Burridge / henryburridge.com

Bekijk meer gidsen met praktische tips van DISARMBekijk meer gidsen met praktische tips van DISARM

Externe Externe 
bioveiligheidbioveiligheid

Huisvesting in de Huisvesting in de 
veehouderijveehouderij

Precision Precision 
Livestock Farming Livestock Farming 
voor vroege voor vroege 
ziektedetectieziektedetectie

Het potentieel Het potentieel 
van veredeling en van veredeling en 
genetica: robuuste genetica: robuuste 
en veerkrachtige en veerkrachtige 
dierendieren

Drinkwater-Drinkwater-
kwaliteitkwaliteit

Managementr  Managementr  
van jonge dierenvan jonge dieren

Vaccinatie-Vaccinatie-
protocollenprotocollen

Verbetering van Verbetering van 
de diergezondheid de diergezondheid 
door het gebruik door het gebruik 
van aangepast van aangepast 
voeder, water en voeder, water en 
additievenadditieven

Goede praktijken Goede praktijken 
voor een verstandig voor een verstandig 
gebruik van gebruik van 
antibioticaantibiotica

Vind ons op  FacebookFacebook

Volg ons op  TwitterTwitter

Bezoek onze  WebsiteWebsite
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https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/potential-of-breeding-and-genetics-for-robust-and-resilient-animals-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/resources/youngstock-management-and-early-rearing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-protocols-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/adapted-feeding-watering-and-additives-for-animal-health-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/prudent-use-of-antibiotics-best-practice-guide/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/

