
THEORETISCHE/PRACTISCHE 
BIOVEILIGHEIDSCURSUSSEN VOOR 

PLUIMVEEHOUDERS

HOOFDPUNTEN
• Het belang voor veehouders om te weten hoe bioveiligheidsmaatregelen

correct toe te passen.
• Theoretisch deel van de cursus.
• Praktisch gedeelte van de cursus.

De meeste cursussen zijn gericht op bioveiligheidsmaatregelen om de insleep

van ziekteverwekkers te voorkomen (cursussen over reiniging en desinfectie,

dierenwelzijn, ziektepreventie en salmonellabestrijdingsmaatregelen).

Daarnaast worden cursussen gegeven die gericht zijn op alternatieve

maatregelen voor de bestrijding van deze ziekteverwekkers, zoals het gebruik

van faagtherapie.

Een goede methode om veehouders te motiveren en bewust te maken van de

noodzaak om de juiste bioveiligheidsprotocollen op hun bedrijven toe te

passen, is het geven van theoretische/praktische cursussen. In de regio

Valencia (Spanje) worden deze cursussen fysiek gegeven door dierenartsen in

de faciliteiten van het Centrum voor Pluimveekwaliteit en Diervoeder van de

Valenciaanse Gemeenschap (CECAV, Spanje).

Hoe vinden deze cursussen plaats?
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De cursussen worden door dierenartsen gegeven op het Centrum
voor Pluimveekwaliteit en Diervoeder van de Valenciaanse
Gemeenschap (CECAV, Spanje). Afhankelijk van het soort cursus
komen pluimveehouders uit de vleessector, uit de legsector, of uit
beide sectoren (bijvoorbeeld bij een cursus reiniging en
desinfectie) bijeen. Het aantal deelnemende pluimveehouders is
beperkt tot 20 personen. In het geval van cursussen voor de
vleessector behoren alle deelnemende pluimveehouders altijd tot
dezelfde integrator.

Figuur 1: ruimte waar de cursus georganiseerd wordt.

Het theoretische gedeelte van de cursus bestaat uit uitleg door
verschillende docenten die experts zijn op verschillende gebieden,
waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang van de (correcte)
toepassing van bioveiligheidsmaatregelen. De uitleg van de experts
wordt ondersteund met video's en foto's. U als docent kunt
bijvoorbeeld foto's nemen van ruimingen als gevolg van uitbraken
van vogelgriep om veehouders ervan bewust te maken dat ze
voorzichtig moeten zijn als ze niet willen dat hun dieren hetzelfde
overkomt!



Meer informatie:
- NETPOULSAFE project : https://www.netpoulsafe.eu
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In het praktijkgedeelte van de cursus is er een discussie
tussen de veehouders en de docenten waarbij ervaringen
worden uitgewisseld. U als docent begint met een open vraag
zoals: denkt u dat u uw bedrijfshygiënesluis correct gebruikt?
Heeft u een correcte afscheiding tussen het vuile en het
schone gedeelte van uw bedrijf? En laat de veehouders
hierover vertellen. Tenslotte worden er
zelfbeoordelingsactiviteiten uitgevoerd.

Bioveiligheid is de belangrijkste maatregel om te voorkomen dat pathogenen

een pluimveebedrijf binnendringen. Daarom zijn de belangrijkste doelstellingen

van deze cursussen:

- De pluimveehouders bewust te maken van de voordelen van goede

bioveiligheidsmaatregelen;

- Informeren over de mogelijke economische gevolgen en de gevolgen voor de

volksgezondheid van het niet correct uitvoeren van deze maatregelen;

- Opleiden in de correcte toepassing van de belangrijkste

bioveiligheidsmaatregelen.

Figuur 2: programma van de cursus

"Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie 
in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101000728 (NetPoulSafe)."

https://www.netpoulsafe.eu/

