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Aanleiding 

Vraag van NVP: welke maatregelen moeten wij nemen om bijeenkomsten met pluimveehouders te 

organiseren met minimale kans op overdracht van vogelgriep-virus. 

 

Achtergrondinformatie 

Voor een infectie van een individueel dier is een minimale hoeveelheid virus nodig. In een besmette 

stal kan deze hoeveelheid worden overgebracht via een waterdruppeltje of via een kleine 

hoeveelheid mest waarin het virus aanwezig is. In een besmette stal zal mest opdrogen en kan als 

stof in de lucht en neerslaan op materialen en personen die in de stal aanwezig zijn. 

Verdere overdracht van vogelgriepvirus van de ene stal naar de andere stal of van het ene bedrijf 

naar het andere bedrijf via de mens is dan mogelijk als met vogelgriepvirus besmet materiaal wordt 

meegenomen. Dit kan via schoeisel, kleding, haren, handen of gereedschappen/materialen de stal in 

worden meegenomen (overdracht via zogenaamd ‘indirect contact’). Als eerste is daarom een 

correcte en consequente toepassing van het hygiëneprotocol op het eigen bedrijf de 

allerbelangrijkste voorzorgsmaatregel. Omdat het vogelgriep heerst onder wilde vogels, kan het virus 

overal buiten de stal aanwezig zijn. Vanwege de tijdsduur tussen besmet raken en het tonen van 

ziekteverschijnselen (enkele dagen tot weken) moet elke bedrijf beoordeeld worden als potentieel 

besmet daarom moeten de hygiëne maatregelen gelden voor zowel het betreden van de stallen als 

het verlaten van de stallen. 

Hieronder volgen een aantal maatregelen voor bezoekers van bijeenkomsten, om de kans op 

indirecte overdracht van vogelgriepvirus dat vanuit een besmette stal meegenomen zou kunnen 

worden zo klein mogelijk te maken. Het belangrijkste advies is het aantal bijeenkomsten waar grote 

groepen pluimveehouders bij elkaar komen zoveel mogelijk te beperken. Als een bijeenkomst toch 

noodzakelijk is dan: 

1. Uitsluitend bezoekers vanuit ‘laag risico’ bedrijven toestaan 

- Geen bezoekers die in de afgelopen 24 uur een besmet of verdacht bedrijf hebben 

bezocht. 

- Geen bezoekers die in de afgelopen 24 uur een bedrijf in een 1-, 3- of 10-km gebied 

hebben bezocht. 

 

2.  Hygiënemaatregelen voor bezoekers 

- Bezoekers moeten hebben gedoucht vlak voordat men de bijeenkomst bezoekt. Tijdens 

het douchen worden haren en gezichtsbeharing gewassen met shampoo en wordt de 

neus gesnoten.  

- Er wordt schoon gewassen kleding gedragen en schoeisel dat nooit wordt gebruikt op 

het bedrijfsterrein of in de stal (m.a.w. de groene en oranje zones1). 

- Het vervoersmiddel dat gebruikt wordt om naar de bijeenkomst te komen heeft niet op 

het bedrijfsterrein (oranje zone) gestaan. Als dit wel het geval is eerst laten wassen in 

een wasstraat. 

- Voor de route naar de bijeenkomst mijdt de 10 km zones. 

 

                                                           
1 https://www.avined.nl/themas/bedrijfsmanagement/bedrijfshygiene/hygienezones-van-het-pluimveebedrijf 



3. Hygiënemaatregelen op de bijeenkomst 

- Bij de entree ligt een ontsmettingsmat. Let op correcte concentratie (fabrikant) en 

mogelijke verdunning door regenwater. Maak een looproute zodat de mat ook 

daadwerkelijk gebruikt moeten worden. 

- Bij de entree is de mogelijkheid om handen te ontsmetten. 

- Bezoekers hebben van tevoren verklaard zich aan de maatregelen genoemd bij punt 1 en 

2 te houden. 

N.B. 

Vogelgriepvirus is in potentie in staat om de mens te besmetten. Het huidig circulerend 

vogelgriepvirus geeft een laag risico op besmetting van de mens. De kans dat er met vogelgriep 

besmette bezoekers komen, zeker als de maatregelen onder 1 en 2 worden nageleefd, is in de 

huidige situatie uiterst klein. Er zijn daarom geen maatregelen opgesomd die op dit risico zien (te 

denken valt aan maatregelen zoals t.t.v. COVID worden genomen: afstand houden, geen bezoek 

indien met klachten heeft die zouden kunnen worden veroorzaakt door het vogelgriepvirus, etc.). 


