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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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EXTERNE BIOVEILIGHEIDEXTERNE BIOVEILIGHEID

Wat is externe bioveiligheid?

Belangrijke aandachtspunten

Wat is interessant en waardevol om te 
weten over externe bioveiligheid?Waarom is externe bioveiligheid 

belangrijk en hoe helpt het antimicrobieel 
gebruik (AMG) en antimicrobiële 
resistentie (AMR) te verminderen?

Deze praktijkgids is bedoeld om boeren te informeren 
over de beste praktijken met betrekking tot externe 
bioveiligheid, hoe u uw dieren kunt beschermen tegen 
ziekteverwekkers die de veehouderij binnenkomen, en zo 
de gezondheid en het welzijn van dieren te verbeteren en 
het gebruik van antibiotica te verminderen.

Deze Best Practice gids is een van de 10 gidsen die 
gemaakt zijn in project DISARM. De 10 gidsen hebben 
allemaal als doel boeren te informeren over een specifiek 
onderwerp om zo het gebruik van antibiotica in de 
veehouderij terug te dringen. Deze handleidingen bevatten 
informatie die is verzameld in het DISARM-project. Het is 
een selectie van informatie en daarom geeft de gids geen 
volledig overzicht van alle bestaande beste praktijken op 
het gebied van bioveiligheid. De andere DISARM Best 
Practice-gidsen zijn hier te vinden.

Bioveiligheidsmaatregelen helpen het binnendringen en 
verspreiden van infectieziekten op en tussen veehouderijen 
te voorkomen, waardoor de ziekte-incidentie en de 
noodzaak van veterinaire antibioticabehandelingen 
worden verminderd. Externe bioveiligheid (biosecurity) 
heeft tot doel de introductie van ziekteverwekkers op de 
boerderij te voorkomen1 door bijvoorbeeld de verplaatsing 
van dieren en mensen naar en van veehouderijen te 
beheersen, inclusief vectoren van wilde dieren, en het 
gebruik van quarantaine bij het kopen van voorraad. Interne 
bioveiligheid betreft de overdracht van ziekteverwekkers 
binnen het bedrijf, waarbij de bezettingsdichtheid, hygiëne 
en de mechanismen van ziekteoverdracht belangrijke 
overwegingen zijn.

Externe bioveiligheid kan ziekten helpen voorkomen, 
waardoor de stress die gepaard gaat met ziekte, wordt 
verminderd en de noodzaak voor antibioticabehandelingen 
wordt verminderd.

Antibiotica worden gebruikt voor de behandeling van 
bacteriële infecties. Een ander belangrijk type infectieziekte 
wordt veroorzaakt door virussen. Virusziekten kunnen 
leiden tot een verhoogd antibioticagebruik vanwege de 
verhoogde kans op secundaire bacteriële infecties. Een van 
de beste manieren om virusziekten te voorkomen, is door 
vaccinatie. Daarom vormt bioveiligheid, in combinatie met 
andere preventieve maatregelen zoals vaccinatie, de basis 
van elk dierziektebestrijdingsprogramma. Als preventie 
faalt, zal (meer) curatieve zorg nodig zijn, waarbij vaak 
antibiotica worden ingezet.

Het is aangetoond dat verbeterde externe bioveiligheid 
de productieprestaties verbetert. In een Facebook-enquête 
onder een groot aantal landen, sectoren en beroepen, 
werd bioveiligheid in het DISARM-project5 erkend als een 
van de belangrijkste voorwaarden voor diergezondheid. 
Verbeterde externe bioveiligheid werd ook beoordeeld 
in de top 5 van meest effectieve maatregelen door 
111 varkensexperts uit België, Denemarken, Frankrijk, 
Duitsland, Zweden en Zwitserland om het gebruik van 
antimicrobiële stoffen (AMG) te verminderen. Voorkomen 
is natuurlijk beter dan genezen.

Het verband tussen bioveiligheid, AMG-reductie en 
verbeterd dierenwelzijn is redelijk goed vastgesteld 
bij varkens en melkvee, en meer recentelijk ook op 

gespecialiseerde vleesveebedrijven2. Biosecurity 
is ook belangrijk om het risico op zoönosen en 
voedselvergiftiging te verminderen, b.v. Salmonella in de 
varkenshouderij.

Correct gebruik van ontsmettingsmiddelen leek de 
antibiotica (AB)-resistentie niet te bevorderen en evenmin 
de gevoeligheid voor E. coli-ontsmettingsmiddelen te 
verminderen (maar houd er rekening mee dat “juist gebruik 
in agrarische omgevingen” een uitdaging kan zijn, en het 
gebruik van ontsmettingsmiddelen bij het schoonmaken 
van hokken is in verband gebracht met een verminderde 
longfunctie van boeren). Er moet ook een onderscheid 
worden gemaakt tussen desinfectie en reiniging. Reiniging 
impliceert het verwijderen van zichtbaar vuil, terwijl 
desinfectie het doden van (onzichtbare) ziekteverwekkers 
inhoudt. Desinfectie kan alleen in lege stallen. Als er dieren 
aanwezig zijn, bestaat het schoonmaken vooral uit het 
wegnemen van de mest.

Externe bioveiligheid is het voorkomen dat 
ziekteverwekkers, die ziekten kunnen veroorzaken, het 
bedrijf binnenkomen.
Aspecten van externe bioveiligheid zijn onder meer 
speciale aandacht voor het binnendringen van ziekten 
via bezoekers, dieren, dieren in het wild, dierlijke 
producten zoals sperma, apparatuur, materialen zoals 
strooisel en via de lucht.
Een zogenaamde hygiënesluis is wellicht een van de 
belangrijkste maatregelen die u kunt nemen m.b.t. 
externe bioveiligheid.
De BioCheck.UGent is een gratis beschikbare checklist 
die u kunt gebruiken om verschillende aspecten van 
bioveiligheid te beoordelen, inclusief externe biosecurity 
(www.Biocheck.UGent.be).
Raadpleeg voor verbetering uw plaatselijke dierenarts 
om het probleem te bespreken.

Wat zijn de verschillende aspecten van externe Wat zijn de verschillende aspecten van externe 
bioveiligheid?bioveiligheid?

Externe bioveiligheid betreft het nemen van hygiënische 
voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat mensen, 
nieuw aangekochte landbouwhuisdieren, dieren in het 
wild/ongedierte, lucht, uitrusting of materialen (bijv. 
strooisel) ziekteverwekkers naar de boerderij brengen.

Elementen waarmee rekening moet worden gehouden 
bij externe bioveiligheid zijn onder meer de structuur van 
het bedrijf (bijv. scheiding van een schoon en vuil gebied, 
bijv. via een hygiënesluis), quarantaine, aankoop van sperma 
en specifieke ziekteverwekkervrije dieren, aankoop van 
materialen en apparatuur, afvoer van dieren en materialen, 
mest; opslag van karkassen, aanvoer van voer, water en 
goederen, toegangscontrole (o.a. bezoekersregistratie), 
verschonen van schoeisel en kleding, een hygiënesluis, 
handen wassen, ongedierte en wilde dieren (o.a. vogels) 
controle, locatie en omgeving.

Er is bijvoorbeeld gevonden dat fouragerende wilde 
dieren worden gekoloniseerd door bacteriën die 
kunnen bijdragen aan antibioticaresistentie. ESBL-E 
coli (extended-spectrum beta-lactamase producerende 
Escherichia coli) positieve varkensbedrijven hadden ook 
minder vaak verbeterde bioveiligheidsmaatregelen zoals 
een hygiënesluis of professionele ongediertebestrijding.

Met betrekking tot externe bioveiligheid is het belangrijk 
om te onthouden dat infectieziekten worden veroorzaakt 
door meestal onzichtbaar kleine ziekteverwekkers zoals 
virussen, bacteriën of parasieten, die via verschillende 
transmissieroutes uw bedrijf kunnen binnendringen. 
Ziekteverwekkers kunnen zich door de lucht verspreiden, 
b.v. in druppeltjes of vastgehecht aan kleine stofdeeltjes. 
De belangrijkste route is echter de overdracht via dieren, 

https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://biocheck.ugent.be/
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 ▲ Toegangscontrole

 ▲ Een douche nemen

 ▲ Afvoer van mest

 ▲ Zorg ervoor dat bezoekers zich registreren en 
weten wat de regels zijn

Schoeisel met profiel is moeilijker schoon 
te maken (hoewel er een wisselwerking 
kan zijn met de veiligheid van 
werknemers, bijv. gladde oppervlakken)

 ◀ Sta geen ongewenste bezoekers 
toe; benadruk dat desinfectie vereist 
is

 ▼ Verwijdering van karkassen

mensen of objecten, of in dieren die pas op het bedrijf zijn 
geïntroduceerd.

Om deze reden moeten plaagdieren zoals knaagdieren, 
vogels en insecten zoveel mogelijk buiten gehouden en 
anderszins bestreden worden en nieuwe dieren aan een 
quarantaineperiode worden onderworpen. Bezoekers 
kunnen worden gevraagd om te douchen of om te 
kleden voordat ze de stal betreden. Het gebruik van een 
zogenaamde hygiënesluis helpt om bezoekers ook bewust 
te maken van de noodzaak om op hygiëne te letten. Voordat 
u chemicaliën zoals ontsmettingsmiddelen gebruikt, is het 
belangrijk om te controleren of ze zijn toegestaan voor het 
beoogde gebruik.

Onderstaande foto’s illustreren een aantal van deze 
aspecten.



Biocheck UGent en andere instrumenten 
om externe bioveiligheid te beoordelen
Een van de best bestudeerde instrumenten om op 
vleeskuiken-, varkens- en rundveebedrijven te gebruiken 
om de kwaliteit en verbetermogelijkheden op het gebied 
van externe bioveiligheid te bepalen, is de zogenaamde 
Biocheck.UGent-tool. Biocheck.UGent biedt op risico 
gebaseerde scores om de bioveiligheid op het bedrijf 
(extern en intern) te beoordelen, variërend van 0 (slechtste) 
tot 100 (beste). Bedrijfsgegevens kunnen gratis worden 
ingevuld op www.Biocheck.UGent.be, dat dienst doet als 
nationaal ijkpunt (benchmarkingtool). Uit vergelijkingen 
in een aantal landen blijkt dat er veel ruimte voor 
verbetering is. Deense, Ierse en Duitse varkenshouders 
lijken een relatief goede externe bioveiligheid te hebben. 
Hogere bioveiligheidsscores zijn ook in verband gebracht 
met verbeterde prestaties en een verminderd gebruik 
van antimicrobiële stoffen. Bioveiligheid was over het 
algemeen beter in op grotere bedrijven, op modernere 
bedrijven en bij jongere boeren.

De Biocheck.UGent-tool voor vleesvarkens, toegepast in 
4 landen (België, Polen, VK en Finland) vertoonde slechte 
externe bioveiligheidsscores voor de categorieën locatie 
en omgeving in landen met gerapporteerde uitbraken van 
AVP (Afrikaanse varkenspest)3.

Bij rundvee werd de Biocheck.UGent toegepast als een 
enquête bij 20 kalver-, 50 rundvee- en 50 melkveebedrijven 
in België, inclusief weging van vragen en (sub)categorieën 
op basis van input van veterinaire experts4. Voor alle 
systemen was zowel de interne als de externe bioveiligheid 
laag (<50 punten op een maximum van 100 punten). Interne 
bioveiligheid was over het algemeen lager dan externe 
bioveiligheid. Kalverbedrijven scoorden significant lager op 
‘aankoop’ dan vleesvee en melkvee, terwijl ze hoger scoorden 
op de andere subcategorieën van externe bioveiligheid. 
Bij melkvee en vleesvee was ‘aankoop en voortplanting’ 
de hoogst scorende subcategorie. Met deze tool kan de 
implementatie van bioveiligheid op veehouderijen op een 
gestandaardiseerde en reproduceerbare manier worden 
beoordeeld. Deze evaluatie maakt benchmarking van 
bedrijven en bedrijfsspecifiek advies mogelijk.

Een vergelijkende studie tussen 44 topbedrijven en 
reguliere bedrijven (totaal n=227), en een interventiestudie 
in 70 zeugenbedrijven in België, Frankrijk, Duitsland en 
Zweden toonde aan dat het mogelijk is om infectieziekten 
te bestrijden met een laag antimicrobiële gebruik en dat 
substantiële AMG-reductie mogelijk was zonder negatieve 
impact op de technische prestaties en een algemeen 
positief effect op de netto bedrijfswinst.

Een paar oplossingen

Waar kunt u meer informatie vinden?

Naast het gebruik van een tool zoals de BioCheck.UGent 
zoals hierboven beschreven om oplossingen te vinden om 
de externe bioveiligheid te verbeteren, en het overleggen 
met uw plaatselijke dierenarts, noemen we hieronder een 
aantal mogelijk interessante oplossingen.

Er zijn veel checklists, factsheets en best practice-gidsen, 
ook over specifieke onderwerpen zoals de preventie van 
vogelgriep, MKZ (mond- en klauwzeer) of AVP (Afrikaanse 
varkenspest) (zie ook ons state-of-the-art rapport en de 
Disarm database).

Bokma et al. (2016) schreven een rapport over hoe 
pluimveehouders met vogelgriep kunnen omgaan. Een 
aspect was het gebruik van verschillende kleuren voor 
verschillende zones van het pluimveebedrijf, wat wijst op 
verschillende niveaus van verontreiniging.

Het meest voor de hand liggende advies hier is om met 
uw plaatselijke dierenarts en adviseurs te overleggen 
om te zien wat u kunt doen om het niveau van externe 
bioveiligheid op uw bedrijf te verbeteren.

Videos

Bioveiligheidsmaatregelen op een bestaand gesloten Bioveiligheidsmaatregelen op een bestaand gesloten 
zeugenbedrijf zeugenbedrijf 

Hoe gebruik je een hygiënesluis op varkensbedrijven?Hoe gebruik je een hygiënesluis op varkensbedrijven?

Optimalisatie van de werkwijze pluimvee-, varkens- en Optimalisatie van de werkwijze pluimvee-, varkens- en 
melkveehouderij - Plaagdierpreventie op pluimvee-, melkveehouderij - Plaagdierpreventie op pluimvee-, 
varkens- en melkveebedrijvenvarkens- en melkveebedrijven
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Meer informatie over bioveiligheid op de DISARM websiteMeer informatie over bioveiligheid op de DISARM website

Hoe gebruik je een hygiënesluis op pluimveebedrijven?Hoe gebruik je een hygiënesluis op pluimveebedrijven?
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Naast de BioCheck.UGent-tool werden vele bronnen, 
waaronder factsheets, informatieboekjes en video’s 
verzameld in de database en website van het DISARM-
project. Hieronder noemen we er slechts enkele.
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