
TRAINING VOOR PLUIMVEEHOUDERS OVER 
BIOVEILIGHEID

HOOFDPUNTEN
• Training over bioveiligheid
• Bioveiligheid in de pluimveehouderij
• “Train de trainers”

Het betreden van vleeskuikenstallen door de mens kan 50 tot 150 keer voorkomen tijdens de

levensduur van een koppel. Dit is onvermijdelijk voor een goede verzorging en productie van de

dieren, en vormt een aanzienlijk risico voor de insleep van ziekteverwekkers (bv. Campylobacter

sp.) in de koppels.
- Wagenaar et al. 2006

Een bioveiligheidsopleiding

voor werknemers in de 

pluimveesector zou de 

hygiënische omstandigheden, 

de gezondheid van de dieren, 

de productiviteit en de kwaliteit 

helpen verbeteren. 

Het opleiden van werknemers met het oog op bioveiligheid kan een goede investering zijn 

voor het pluimveebedrijf. 

Training zou aangeboden moeten worden in verschillende vormen: 

Workshops, studiedagen en e-learning

Wie heeft training nodig? 
Een sector-brede aanpak voor de volgende personen:

bedrijfsleiders 
medewerkers pluimveebedrijf  

medewerkers broederij
vangploeg

vrachtwagenchauffeurs
voervoorlichters 

dierenartsen



TRAINING VOOR PLUIMVEEHOUDERS OVER BIOVEILIGHEID

. 

De inhoud van een bioveiligheidsopleiding moet het volgende omvatten:

1. Beginselen en concepten van bioveiligheid

2. Bioveiligheidsinstrumenten en -technieken

3. monitoring en evaluatie van de bioveiligheidsstatus

4. Kwantificering van bioveiligheid met behulp van tools (bv. 

Biocheck.Ugent)

5. Veldwerk of praktijksessies in het veld

6. Voorlichting over onderling samenhangende onderwerpen 

• bioveiligheid en antibioticareductie

7. Groepsopleiding: om veehouders in staat te stellen hun beste 

praktijken en uitdagingen rondom bioveiligheid te delen

“Train de trainers”

Zodra een persoon van een sector/bedrijf/ organisatie de opleiding heeft gekregen, kunnen zij op hun
beurt andere mensen opleiden en zo kan, na verloop van tijd, het inzicht in de bioveiligheid van al het
personeel worden verbeterd.

Cascade opleiding proces
Voorzitters van pluimveeverenigingen zouden moeten worden opgeleid om het bewustzijn onder
pluimveehouders te verhogen om goede praktijken snel te verspreiden. Één team/bedrijfslid zou
moeten worden opgeleid om kennis aan anderen over te brengen die nauw betrokken zijn bij de

dagelijkse verrichtingen in de pluimveehouderij.

Opleiding in bioveiligheid neemt geen vaste vorm aan.

De aard en het niveau van de opleiding hangen af van de behoeften van degenen die

moeten worden opgeleid.

Voor het verbeteren van de bioveiligheid rond het afvoeren van dieren wordt er

bijvoorbeeld een opleiding over bioveiligheid gegeven aan bedrijven die vangploegen

leveren, waarbij gedragsverandering ook wordt meegenomen in de training.

De verstrekte 

opleiding 

moet eerder 

op langere 

termijn dan 

op korte 

termijn een 

piek in 

belangstellin

g en 

motivatie 

opleveren. 
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Bronnen: 
• de Goede, L. (2015). An Analysis of Strategies to educate Dutch Poultry 

Farmers about Sustainability Issues.
• https://doi.org/10.1590/S1516-635X2013000200001
Meer informatie: NETPOULSAFE project : https://www.netpoulsafe.eu

Voordelen van opleiding/training:

• Opgeleide veehouders worden betere besluitvormers.
• Opleiding zal zich vertalen in een beter inkomen.
• Helpt om de noodzaak te begrijpen van het handhaven van bedrijfshygiëne. 
• Helpt om op de hoogte te blijven van nieuwe innovaties. 
• Helpt veehouders om nieuwe concepten te begrijpen en kennis toe te passen in het bedrijf.
• Goed opgeleide veehouders zijn beter voorbereid om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

• Opleiding zou ook de capaciteit van de veterinaire diensten versterken.

• Kennis
• Vaardigheden
• Mogelijkheden
• Gedrag
• Verbeteringen
• Duurzaamheid

Openbare en particuliere sectoren die opleidingsprogramma's voor 

pluimveehouders aanbieden, moeten ook aandacht besteden aan 

"bioveiligheid-gerelateerde":

Opleiden van veehouders is gericht op leren en probleemoplossing.

Figuur 1.  Bioveiligheidstraining voor veehouders door Hilde van Meirhaeghe 
(VETWORKS) 
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