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Bioveiligheid in de rundveehouderij:

Van theorie naar praktijk

Prof. Dr. Jeroen Dewulf, Drs. Bert Damiaans
Jeroen.Dewulf@UGent.be

BIOVEILIGHEID

=

De combinatie van alle maatregelen die worden 
genomen om het risico op introductie en 

verspreiding van infectieuze agentia op een bedrijf 
te voorkomen

mailto:Jeroen.Dewulf@UGent.be
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EXTERNE BIOVEILIGHEID

= Verminderen van de kans op 

introductie

INTERNE BIOVEILIGHEID

= Verminderen van de verspreiding

Bioveiligheid 

Waarom bioveiligheid?

Bioveiligheid is (zou moeten) de basis van ieder 
diergezondheidscontrole programma
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1) Hou infectieuze en gevoelige dieren gescheiden

→ vermijd direct en indirect contact!
(all-in/all-out, looplijnen, ziekenboeg, …)

Principes van bioveiligheid

• Afhankelijk van de bedrijfssituatie (status, type,…)

• Moet goed en consequent gedaan worden

PROPER

(gevoelige dieren)

VUIL

(directe en indirecte

bronnen van infectie)
Maatregelen

Principes van bioveiligheid
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2) Niet iedere transmissieroute is even belangrijk

Feed

Pets and

rodents

Persons breath Air Transport vehicles,

Persons, clothing, hands

Live animals

LOW RISK HIGH RISK

Material

Principes van bioveiligheid

3) Verminder de algemene infectiedruk

→ doorbreek de infectiecyclus, verminder de druk op het 
immuun systeem↓

(reiniging en disinfectie, vaccinatie, …)

Principes van bioveiligheid
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Principes van bioveiligheid

A. Grote bedrijven

B. Kleine bedrijven 

C. Onafhankelijk van de bedrijfsgrootte

Waar is bioveiligheid het belangrijkst?

4) Size matters

Principes van bioveiligheid
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A. +/- 0,5%

B. +/- 5%

C. +/- 50%

Veronderstel: kans op introductie van ziekte op uw 

bedrijf via de vrachtwagen die het voeder levert is 1 op 

1000. En deze vrachtwagen komt wekelijks. Hoe groot is 

het risico op het einde van het jaar? 

Principes van bioveiligheid

• ‘Duizend keer een kleine kans wordt een grote

kans’

• Probabiliteit van transmissie (p)

• Frequentie van transmissie (n)

• P = 1 – (1-p)n

• p= 0.1% (1 out of 1000)

• n= 52 (e.g. weekly)

• 5,06%= 1 – (1-0.001)52

Principes van bioveiligheid

5 ) Frequency matters
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Externe bioveiligheid

• Koop zo weinig mogelijk (!! Vleeskalveren!!)

• Koop steeds van zelfde leverancier

• Hou rekening met de gezondheidsstatus van 

het oorsprongsbedrijf

• Stel een quarantaine in

Aankoop van dieren
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• Quarantaine

• Gescheiden luchtvolume

• Aparte kledij en schoeisel

• Handen wassen

• AI/AO

• Reinigen en desinfecteren

• Tijd voor diagnose (>21 dagen)

• Klinische inspectie

• Labo

Aankoop van dieren

18

Tentoonstellingen

• Wees voorzichtig

• Bij terugkeer via de 

quarantaine
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Toegangscontrole

Toegangscontrole
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21

Schoenen en kledij

22

Handen wassen
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Handen wassen

Toegangscontrole

• Veel gemaakte fouten :

• Geen bedrijfsspecifieke kledij / 

schoeisel

• Voertuigen in de stal

• Foutief gebruik van 

desinfectiebaden
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• Hygiënische maatregelen

• Controle drinkwater

25

Voeder, water en materiaal

• Hygiënische maatregelen

• Controle drinkwater

26

Voeder, water en materiaal
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• Vermijd nestplaatsen ratten en muizen

Ongedierte en controle van vogels

28

Ongedierte en controle van vogels
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Weide contact

• Vermijd neus-neuscontact.

• Minimaal 3 m tussen omheiningen

30

Interne bioveiligheid
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31

Looplijnen: van jong naar oud

quarantaine

32

Aparte leeftijdsgroepen

• 0-2 maanden

• 2-6 maanden

• 6 maanden – 2 jaar

• > 2 jaar

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2ANzimJRpeJtOM&tbnid=0VCtI3Yw6U7iDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://parentables.howstuffworks.com/health-wellness/take-your-kids-farm-celebrate-spring.html&ei=RVxJUs-KKInQtAaVsoGQBQ&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNH5vW1lNjmQtGEgPatE4n1rXn1l4w&ust=1380625847238874
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2ANzimJRpeJtOM&tbnid=0VCtI3Yw6U7iDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://parentables.howstuffworks.com/health-wellness/take-your-kids-farm-celebrate-spring.html&ei=RVxJUs-KKInQtAaVsoGQBQ&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNH5vW1lNjmQtGEgPatE4n1rXn1l4w&ust=1380625847238874
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33

Compartimenten en materiaal

34

Kalving management

• Kalfbox

• Gescheiden

• Niet gebruiken als

ziekenboeg

• Apart schoeisel

• Handen wassen

• Reinigen en desinfecteren
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35

Colostrum 

36

Kalveropfok

• Aparte huisvesting
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37

Kalveropfok

• Hygiëne melkemmers

Foto: Dr. Catharina Berge

38

Kalver opfok

• Hygiëne melkemmers

Foto: Dr. Catharina Berge
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Gezelschapsdieren

• Geen gezelschapsdieren in de stal

40

Spuiten en naalden
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Spuiten en naalden

https://www.pig333.com/articles/drugs-and-needle-sticks-present-

unintended-health-hazards_12915/

1. Droge reiniging en verwijderen organisch materiaal

Reiniging en disinfectie
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2. Inweken van alle oppervlaktes met detergent

Reiniging en disinfectie

2. Inweken van alle oppervlaktes met detergent

Reiniging en disinfectie
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3. Reinigen onder hoge druk

Reiniging en disinfectie

4. Drogen van de oppervlaktes om verdunning te voorkomen

Reiniging en disinfectie
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5. Ontsmetten van de oppervlaktes

Reiniging en disinfectie

6. Drogen van alle oppervlaktes

Reiniging en disinfectie
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7. Testen van de effectiviteit

Reiniging en disinfectie

Luyckx et al. 2015
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Luyckx et al. 2015
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Luyckx et al. 2015
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25 bacteria / cm² (= 101.4) 

: 100

800 bacteria / cm² (= 102.9) After disinfection the number of 
bacteria per cm² further reduces

to 25 bacteria per cm². 
Note that even after good

cleaning and disinfection we still
do not have a sterile situation
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Luyckx et al. 2015
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Conclusion: first apply a good
cleaning, this will result in the 
largest reduction of the germs, 
secondly do a good disinfection

to achieve a final reduction.

Biocheck.Ugent
Hoe de Biocheck.Ugent-website te gebruiken

• DÉPARTEMENT REPRODUCTION, OBSTÉTRIQUE ET SANTÉ DES TROUPEAUX
• UNITÉ ÉPIDÉMIOLOGIE
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Bioveiligheid = divers

• Geen protocol dat op ieder bedrijf van toepassing is

→ Score Systeem

• Gewogen scores

• Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

• Gewicht voor iedere subcategorie en iedere vraag

• GRATIS TE GEBRUIKEN 

Risicogebaseerd scoresysteem



30



31

Hoe de Biocheck.Ugent gebruiken

alleen “*” 

verplichte vragen

Hoe de Biocheck.Ugent gebruiken
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“An ounce of prevention,

is worth a pound of cure”
- Benjamin Franklin -
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