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Inleiding
Het reinigen en desinfecteren van (pluim)veetransportmiddelen is essentieel om besmetting
van (pluim)vee met besmettelijke dierziekten via
diertransport tegen te gaan en verspreiding
hiervan te voorkomen. Naast de al langer
bekende dierziekten zoals klassieke varkenspest, mond-en-klauwzeer en vogelgriep, zijn er
ook nieuwe dreigingen zoals de Afrikaanse varkenspest. Een goede hygiëne tijdens vervoer
van (pluim)vee bevordert en houdt de diergezondheid in stand. Tevens worden kosten en
leed voorkomen, die gepaard gaan bij het
ruimen van besmet (pluim)vee.

reinigings- en desinfectieplan. Om de hygiëne
van (pluim)veetransportmiddelen onder controle te houden, is desinfectie noodzakelijk.
Hierbij is het van belang dat desinfectiemiddelen op de juiste manier en in de juiste concentratie worden gebruikt om een goed
desinfectieresultaat te krijgen. Om desinfectiemiddelen in de juiste concentratie te gebruiken, is het proces van aanmaken en doseren
van desinfectiemiddelen cruciaal. In deze brochure wordt een aantal voorbeelden uiteengezet voor gebruikers van desinfectiemiddelen
voor het (pluim)veetransport.

Goede hygiëne wordt bereikt door transportmiddelen eerst goed te reinigen en vervolgens
te desinfecteren. Dit kan inzichtelijk worden
door het maken en consequent volgen van een

Voor meer informatie over desinfectiemiddelen,
zie de NVZ-uitgave ‘Verstandig gebruik van
desinfectiemiddelen’.
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Goede hygiëne
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Reinigen is het verwijderen van zichtbaar vuil waardoor microorganismen (bijvoorbeeld bacteriën en virussen) zich minder goed
kunnen voeden en hechten. Met reinigen wordt een groot deel van
de micro-organismen fysiek verwijderd. Met desinfectie wordt de
hoeveelheid micro-organismen gereduceerd tot een aanvaardbaar
niveau waarbij het risico op besmetting zeer laag is.
Zowel reinigen als desinfectie zijn onderdeel
van het hygiëneplan. Desinfectie van een vuil
oppervlak leidt tot onvoldoende resultaat.
Volg daarom altijd het stappenplan behorende
bij het te reinigen en desinfecteren object.
Stappenplan volgens een standaard
reinigings- en desinfectieschema:
1.	Verwijderen van grof vuil (bezem schoon);
2.	Voorspoelen en inweken van fijner vuil en vet
(bij voorkeur door aanbrengen van een reinigingsmiddel op alle oppervlakken). Maak
daarbij gebruik van water van voldoende
kwaliteit, en werk bij voorkeur met een combinatie van lage druk en hoog debiet.
3.	Voorspoelen (temperatuur water: 50 ºC tot
max. 70 ºC);
4.	Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel1
voor oppervlakken. Schuimreiniging wordt
aanbevolen. Werk van beneden naar boven,
en van binnen naar buiten. Besteed hieraan
voldoende tijd voor een goed eindresultaat;
5.	Naspoelen met water van drinkwaterkwaliteit: spoel met water onder druk. Controleer
visueel of het reinigingsmiddel verwijderd
is, zodat het geen reactie kan aangaan met
het desinfectiemiddel. Spoel altijd van

boven naar beneden, dus in tegengestelde
richting van aanbrengen van het
reinigingsmiddel;
6.	Verwijder overtollig(e) water(plassen).
Een enigszins vochtig oppervlak is goed
te desinfecteren;
7.	Visueel beoordelen reinigingsresultaat
(geen visueel zichtbaar vuil meer aanwezig,
bijvoorbeeld minimaal 99% schoon);
8.	Desinfecteer met een geschikt en voor
dat doel toegelaten desinfectiemiddel2.
Desinfecteer alle oppervlakken van het
vervoermiddel aan de binnen- en buitenkant
met het desinfectiemiddel. Werk van binnen
naar buiten, en van boven naar beneden.
Schenk daarbij extra aandacht aan de
kritische delen van het voertuig (laadklep,
wielen, wielkasten en treeplank);
9.	Cabine: de cabine moet te allen tijde
schoon gehouden worden. Afzonderlijke,
schone kledij en schoeisel worden gebruikt
bij het laden/lossen en deze worden mee
genomen bij het terugkeren naar de cabine.
De vloermatten, pedalen, stuur en dergelijke moeten elke dag grondig gereinigd en
gedesinfecteerd worden. Bij elke stop
moet de cabine worden gedesinfecteerd.

De keuze voor een reinigingsmiddel wordt onder meer bepaald door het soort vervuiling (organisch zoals vet, eiwit en
zetmeel versus anorganisch zoals roest en kalkaanslag), het te reinigen materiaal (deze mag niet aangetast worden) en
hoe het reinigingsmiddel gedoseerd kan worden.
2	
Een desinfectiemiddel moet in ieder geval zijn toegelaten voor toepassing in diertransportmiddelen. De keuze wordt verder
onder meer bepaald door het te desinfecteren materiaal, vereiste inwerktijd en wijze van doseren. Zie ook het hoofdstuk
‘Keuze voor desinfectiemiddel en bescherming van (pluim)veetransportmiddel’.
1	
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De cabine moet minstens 7 keer per week
volledig gestofzuigd, gereinigd en gedesinfecteerd worden. De desinfectie moet
plaatsvinden met een voor dat doel toege
laten desinfectiemiddel met een virusclaim;
10.	H et materiaal en de laadbrug: al het
materiaal dat door de bestuurders wordt
gebruikt voor het laden of lossen van
dieren (zoals bijvoorbeeld drijfplanken)
moet aan het einde van de vuile weg van
het bedrijf gereinigd en gedesinfecteerd
worden. Op deze locatie moeten alle
nodige voorzieningen voor een reiniging en
desinfectie aanwezig zijn. De laadbrug van
de vrachtwagen mag hierbij zeker niet vergeten worden;
11.	A fhankelijk van het wettelijk gebruiksvoorschrift3 van het desinfectiemiddel moet
er wel of juist niet nagespoeld worden.
Zie voor de keuze van het desinfectie
middel ook het hoofdstuk ‘Keuze voor
desinfectiemiddel en bescherming van
(pluim)veetransportmiddel’;
12.	Na de benodigde inwerktijd van het desinfectiemiddel worden de oppervlakken van

het vervoermiddel afgespoten met water,
van drinkwaterkwaliteit. Draag er zorg voor
dat er geen desinfectiemiddel achterblijft
op oppervlakken waarmee dieren in aan
raking kunnen komen of op oppervlakken
van waar mogelijk achterblijvend desinfectiemiddel terecht kan komen op oppervlakken waarmee dieren in aanraking kunnen
komen;
13.	Beoordelen resultaat (eventueel controle
residu van de gebruikte reinigings- en desinfectiemiddelen vanwege aantasting van
het materiaal).
Het is zeer belangrijk dat er eerst goed gereinigd wordt voordat men begint met desinfecteren. Bij een goede reiniging wordt een groot
deel (85-90%) van de micro-organismen fysiek
verwijderd. Als we na een goede reiniging gaan
desinfecteren, dan kunnen we tot 99,99% van
micro-organismen verwijderen. Het heeft geen
zin om te desinfecteren als er vooraf niet gereinigd wordt, want dan wordt enkel de bovenste
laag, de vervuiling, gedesinfecteerd en niet het
transportmiddel zelf.

Onder het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) wordt ook de gebruiksaanwijzing verstaan.

3	
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Aanmaken desinfectiemiddelen
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Volg altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift van het product. Dit
staat altijd op het etiket van het desinfectiemiddel. Minder doseren
heeft een negatieve invloed op de desinfectiewerking, en brengt
risico’s voor de bioveiligheid met zich mee. Overdosering kan
leiden tot een verhoogde kans op aantasting van het te desinfec
teren oppervlak en geeft een onnodige belasting aan het milieu.
Neem bij het aanmaken en doseren van desinfectiemiddelen altijd
de beschermingsmaatregelen in acht. Deze informatie is te vinden
in het veiligheidsinformatieblad (Vib) van het product. Als werk
gever bent u vanuit arbowetgeving verplicht om te zorgen dat uw
medewerkers veilig kunnen werken, waaronder het werken met
desinfectiemiddelen.
Het geconcentreerde desinfectiemiddel wordt
doorgaans als vloeistof of in vaste vorm (als
poeder of tablet) aangeleverd. Afhankelijk van
het wettelijk gebruiksvoorschrift moet er een
verdunning met water worden gemaakt.
Als het desinfectiemiddel voor gebruik moet
worden verdund, zie het hoofdstuk ‘Eerst
doseren, dan mengen’.
Algemeen
Zorg dat de gebruiksoplossing altijd zo vers
mogelijk wordt gebruikt. Dit betekent dat de
oplossing direct na aanmaken gebruikt moet
worden, omdat het gehalte aan actieve
bestanddelen kan teruglopen in de tijd.
Het aanmaken van voorraden wordt afgeraden.
Indien een oplossing wordt aangemaakt voor
gebruik over een langere periode, raadpleeg
dan de gebruiksaanwijzing of vraag de leverancier naar de stabiliteit van de oplossing. De
voorkeur wordt gegeven aan een directe
doseertechniek. Dit kan bijvoorbeeld een
doseerpomp zijn die rechtstreeks op de waterleiding geïnstalleerd is of het desinfectiemiddel
kan in de waterstroom (via een venturi) aan
gezogen worden. Zo kan er steeds voor ieder
gebruik een vers aangemaakte desinfectieoplossing gebruikt worden.

Controleer regelmatig de dosering. In de
productinformatie van de leverancier zijn de
controlemethoden te vinden (bijvoorbeeld een
geleidbaarheidsmeting of titratie).
Bepaalde desinfectiemiddelen zijn zeer reactief
waardoor vervuiling de werking van deze desinfectiemiddelen vermindert. Daarom is het van
belang om schoon te werken en dit ook met
schone materialen te doen. Daarom altijd eerst
reinigen voordat er gedesinfecteerd kan
worden, zo niet, dan wordt de vervuiling gedesinfecteerd in plaats van het transportmiddel.
Ook de reinigingsmaterialen iedere keer na
gebruik reinigen en desinfecteren (bezems,
borstels, trekkers etc.).
Waterkwaliteit
Water is onder andere nodig voor het aanmaken en eventueel naspoelen van reinigings- en
desinfectiemiddelen. De bijdrage van water tot
een goede reiniging en desinfectie is uitermate
belangrijk en nog veel te vaak onderschat.
Door het gebruik van leidingwater wordt een
bepaalde zekerheid veiliggesteld als het gaat om
kwaliteit. Bronwater is gebonden aan een wettelijke plicht dit periodiek te laten beoordelen.
Onterecht wordt aangenomen dat daarmee de
risico’s zijn weggenomen. Denk hierbij aan
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slangen en leidingen waarmee het water wordt
getransporteerd vanuit de leiding/bron naar de
reinigings- en desinfectielocatie. Deze worden
vaak over het hoofd gezien bij de reiniging en
kunnen een bron zijn voor besmetting. Naast
microbiologische kwaliteit, heeft men ook te
maken met de chemische kwaliteit van het water,
zoals waterhardheid, mangaan- en ijzergehalte,
en ook technische kwaliteit (druk en capaciteit).
Afhankelijk van het product dat gebruikt wordt,
is er een optimale temperatuur. Deze kan
opg evraagd worden via de leverancier van het
product. Bij het reinigen is het altijd beter om
(lauw)warm water te gebruiken, dit bevordert
de efficiëntie van de reiniging. Warm water
zorgt voor een betere oplossing van vuil en
een betere doordringing van het vuil met het
reinigingsmiddel.

Materiaal
Vat of andere vorm waarin het desinfectiemiddel wordt aangemaakt en/of wordt bewaard.
Controleer de materiaalgeschiktheid van bijvoorbeeld slangen, dichtingen, roerders en
andere zaken waarmee de gebruiksoplossing
mee in contact komt. Zure producten kunnen
rubber, kunststof of betonnen oppervlakken
aantasten. Staal, koper, messing, verzinkte
oppervlakten worden ook door zuur aangetast.
Alkalische middelen kunnen corrosief zijn op
aluminium oppervlakken.
Controleer de materiaalgeschiktheid van
de materialen waarop het desinfectiemiddel
wordt aangebracht.
Bij een goede hygiëne hoort ook het regel
matig schoonmaken en desinfecteren van
deze materialen.
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Aanmaakmethode:
vloeibare desinfectiemiddelen
Volg altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift
van het product. Dit staat op het etiket van het
desinfectiemiddel.
Extra informatie is te vinden in de productinformatiebladen (dosering, inwerktijd, temperatuur,
houdbaarheid, etc.).
Zorg dat je goed roert en blijft roeren om een
homogeen desinfectiemengsel te krijgen.
Aanmaakmethode:
vaste desinfectiemiddelen
Volg altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift
van het product. Dit staat op het etiket van het
desinfectiemiddel.
Voor poeders en tabletten geldt dat het desinfectiemiddel moet worden toegevoegd aan het

water (andersom kan spatten veroorzaken).
Tabletten vallen eerst uiteen en dienen daarna
te worden geroerd of in een afgesloten bus te
worden geschud om geheel op te lossen. Als
tabletten sneller moeten oplossen, deze eerst
in een emmer met warm water doen, zodat ze
sneller uiteenvallen en oplossen en daarna de
oplossing aan de grote hoeveelheid water toevoegen. Let op: bij het oplossen kan reactiewarmte ontstaan. Bij het oplossen in te weinig
warm water zou de vloeistof kunnen gaan
koken.
Extra informatie is te vinden in de productinformatiebladen (dosering, inwerktijd, temperatuur,
houdbaarheid, etc.).
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Doseren desinfectiemiddelen
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Naast dat een desinfectiemiddel met de goede gebruiksconcen
tratie wordt aangemaakt, is het van belang de voorgeschreven
inwerktijd die op het etiket staat aan te houden. Als de voorgeschreven inwerktijd wordt aangehouden, zal het desinfectiemiddel
optimaal werken. Net als bij reinigingsmiddelen moet erop worden
gelet dat het product niet opdroogt op het oppervlak. Lees het
wettelijk gebruiksvoorschrift na of het desinfectiemiddel afgespoeld dient te worden.
Als het desinfectiemiddel een schuimende
eigenschap heeft, dan is het advies om altijd
het desinfectiemiddel schuimend aan te
brengen in plaats van te spuiten. Schuim heeft
een aantal voordelen:
•	Een langere contacttijd;
• Een lagere consumptie;
•	Een betere aanhechting aan de
oppervlakken;
• Visueel zichtbaar, je ziet wat je doet.
Direct doseren en mengen
In dit geval wordt een vloeibaar desinfectie
middel vanuit de verpakking direct gedoseerd
en gemengd in de waterslang en wordt de
gebruiksoplossing direct vanuit deze slang
aangebracht op het veetransport. Hierbij is van
belang dat de afstelling (verhouding desin
fectiemiddel : water) goed is.
Een situatie waarbij vaak de dosering misgaat
is door te doseren onder hoge druk. Het waterverbruik van doseren onder hoge druk is groot
waardoor het verbruik van desinfectiemiddel
ook groot is en hierdoor snel opgaat. Daarna is

men alleen maar water aan het rondsproeien.
Het installeren van orificers in de aanzuigleiding (begrenzingsdopjes) kan het verbruik
reduceren tot de geschikte concentratie. Ook
kan worden gekozen om onder lage druk te
doseren met een venturi. Een te hoge dosering
leidt tot een onnodige milieubelasting.
Een doseerpomp die rechtstreeks het product
doseert in de waterleidingen is ook een optie.
Het desinfectiemiddel moet watergeproportioneerd aan de waterstroom worden toegevoegd.
Dit gebeurt meestal op basis van pulsen die
de watermeter afgeeft aan de pomp. Hiermee
worden concentratieafwijkingen voorkomen
bij wisselingen in waterdruk en watervolume.
Het is belangrijk dat er een doseerpomp en
waterteller is met een lage puls. Een lage puls
is bijvoorbeeld 1 puls per 250 mL water. Dan
wordt er bij iedere 250 mL water, product
gedoseerd. Zo zal er een zeer goede menging
plaatsvinden van het desinfectiemiddel in het
water. Bij een lage puls zal de gebruikscon
centratie dan ook homogener zijn dan bij een
hoge puls.
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Ook is het belangrijk dat men een pomp en de
daarin gebruikte afsluitringen en andere onderdelen gebruikt die bestand zijn tegen de
actieve bestanddelen van het
desinfectiemiddel.
Een voorraad gebruiksoplossing aanmaken is
minder nauwkeurig, omdat:
•	Verdunningsfouten kunnen plaatsvinden;
•	Vervuiling van de voorraad kan
plaatsvinden;
•	Verminderde stabiliteit (kwaliteit) van de
voorraad na verloop van tijd
(productafhankelijk);
•	Verminderde kwaliteit van de voorraad
door het mengen van een verse en
oude voorraad.

Eerst doseren, dan mengen
In dit geval wordt een vloeibaar of vast desinfectiemiddel eerst verdund met water en dan
pas gemengd. Vervolgens wordt de gebruiksoplossing aangebracht. Zoals eerder in deze
brochure aangegeven, dient de gebruiks
oplossing zo vers mogelijk te zijn. Dit betekent
dat deze pas vlak voor gebruik aangemaakt
dient te worden. Maak dus alleen aan wat je
gebruikt.
Zie verder ook het hoofdstuk ‘Aanmaken
desinfectiemiddelen’ voor eisen ten aanzien
van waterkwaliteit en de gebruikte materialen.
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Keuze voor desinfectiemiddel en bescherming van (pluim)veetransportmiddel
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De keuze voor een desinfectiemiddel hangt ook samen met het
oppervlak of de voorziening die gedesinfecteerd moet worden.
Informatie hierover is te vinden in de productinformatie van het
desinfectiemiddel. In dit geval betreft het de vrachtwagen van
de (pluim)veetransporteur. Deze dient niet/zo min mogelijk te
worden aangetast door de desinfectie.
De dosering mag onder geen beding worden
verlaagd om de vrachtwagen te beschermen,
anders wordt de vereiste hygiëne niet bereikt.
Daarom is het van belang om een geschikt
en voor dat doel toegelaten desinfectiemiddel
te kiezen. Voor desinfectie van diertransport
middelen zijn dat de biociden met het producttype PT03. Deze desinfectiemiddelen zijn
toegelaten voor gebruik in transportmiddelen
voor dieren en hebben een algemene claim
ter bestrijding van virussen of een specifieke
claim voor tenminste twee van de vier volgende
virussen:

Sommige desinfectiemiddelen bevatten
actieve bestanddelen die alleen effect op
micro-organismen hebben. Andere desinfectiemiddelen bevatten corrosiebeschermers die
het metaal beschermen tegen de actieve
bestanddelen4. Vraag bij uw leverancier naar
de mogelijkheden.

1. Mond-en-klauwzeer;
2. Klassieke varkenspest;
3. Ziekte van Aujeszky’s, en;
4.	Ziekte van Newcastle/pseudovogelpest.

Producten met een (Duits) VDA-certificaat zijn extra getest op corrosiviteit ten aanzien van het transportmiddel.

4	
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