
 

Versie x, datum …… 
 

Voorbeeld hygiëneplan vleeskalverenbedrijf 
 
Om de hygiëne op dit bedrijf te waarborgen en zo insleep en verspreiding van o.a. dierziektes en 
ziekteverwekkers te voorkomen, worden de volgende hygiëneregels in acht genomen: 
 
Personen/bezoekers (iedereen die het bedrijfsterrein betreedt) 

 Personen zijn o.a. kalverhouder en familie, medewerkers, leveranciers, voorlichters, dierenarts, 
bezoekers, etc. 

 Alle personen betreden het bedrijf via de hygiënesluis en maken daar gebruik van de douche en 
de bedrijfseigen kleding. Eigen kleding, schoeisel en overige attributen blijven achter in het 
“vuile” gedeelte van het bedrijf. 

 De bezoekersregistratie wordt ingevuld (met bijv. naam, datum, kenteken, reden bezoek). 

 Het is niet toegestaan het bedrijf te betreden als minder dan x uur daarvoor contact is geweest 
met andere kalveren. 

 …. 
 
Schone en vuile weg 

 Er is een strikte scheiding tussen een schone weg en een vuile weg die duidelijk aangegeven is. 

 De schone weg mag alleen worden betreden via de hygiënesluis. 

 …… 
 
Dieren 

 Dieren worden afgeleverd via de afleverplaats. Hier is een scheiding tussen het vuile en schone 
gedeelte. De vervoerder mag het schone gedeelte niet betreden en de medewerker betreedt 
niet het vuile gedeelte.  

 Tijdens leegstand worden stallen gereinigd en gedesinfecteerd. 

 Destructiemateriaal wordt opgeslagen en aangeboden volgens de daarvoor geldende regels. 

 ….. 
 

Materialen en gereedschappen 

 Materialen, kleding en schoeisel worden gewisseld tussen veterinaire eenheden binnen het 
bedrijf. 

 Materialen en gereedschappen die van buiten het bedrijf komen, zijn vooraf gereinigd en 
ontsmet. 

 Na het gebruik worden gereedschappen en materialen gereinigd. 

 …. 
 
Ongedierte wering- en bestrijdingsplan 

 Er vind ongediertewering en –bestrijding plaats volgende de Europese norm CEN-EN 16636. 

 Er zullen eerst zoveel mogelijk preventieve maatregelen genomen worden.  

 Binnen Nederland wordt er gewerkt met bedrijven met het Keurmerk Plaagdiermanagement. 

 Indien de kalverhouder zelf rodenticiden toepast, is hij in het bezit van een geldig 
vakbekwaamheidsbewijs.  

 ….. 
 
Voer en drinkwater 

 Voer wordt op de juiste wijze opgeslagen zodat vervuiling niet mogelijk is. 

 Het aangekochte voer is gecertificeerd door GMP+ of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. 

 De waterkwaliteit wordt gemonitord en zo nodig bijgestuurd. 

 …… 


