Vraag

Worden er behalve varkens nog andere landbouwhuisdieren gehouden voor professionele
doeleinden op uw bedrijf?
Welke andere landbouwhuisdieren worden er gehouden op uw bedrijf?
Hoeveel zeugen heeft u op uw bedrijf?
Hoeveel gespeende biggen heeft u op uw bedrijf?
Hoeveel vleesvarkens heeft u op uw bedrijf?
Hoeveel beren (zoek- en/of dekberen) heeft u op uw bedrijf?
Hoeveel jaren relevante ervaring heeft de hoofdverantwoordelijke voor de dieren in het houden
van varkens?
Hoeveel personen werken er op het varkensbedrijf?
Hoe oud (in jaren) is het oudste gebouw waarin varkens worden gehouden?
Hoe oud (in jaren) is het nieuwste gebouw waarin varkens worden gehouden?
Wordt er levend fokmateriaal (zeugen/gelten/beren) aangekocht?
Wordt het levend fokmateriaal (gedurende de voorbije 2 jaar) steeds aangekocht bij dezelfde
leverancier?
Wordt bij aankoop van fokvarkens een bewijs gevraagd om te verzekeren dat het sanitair statuut &
gezondheidsmanagement van het bedrijf van herkomst gelijk of hoger zijn dan dat van uw eigen
bedrijf?
Worden er hygiënische eisen (bv. reiniging en ontsmetting van het voertuig) gesteld aan het
transportvoertuig welke de dieren naar het bedrijf brengt?
Hoeveel keer per jaar worden er fokdieren geleverd op het bedrijf?
Worden alle aangekochte fokdieren eerst in een quarantaine gebracht, afgezonderd van de reeds
aanwezige varkens?
Wordt er in de quarantainestal een strikt all-in/all-out (AI/AO) systeem toegepast?
Wat is de minimale duur (in dagen) van de quarantaineperiode?
Is er een aparte hygiënesluis voor de quarantainestal?
Worden er biggen aangekocht?
Worden de biggen (gedurende de voorbije 2 jaar) steeds aangekocht bij dezelfde leverancier?
Wordt er op gelet dat de oorsprongsbedrijven van de biggen steeds een hoger of gelijk
gezondheidsstatuut hebben?
Worden er hygiënische eisen (bv. reiniging en ontsmetting van het voertuig) gesteld aan het
transportvoertuig welke de dieren naar het bedrijf brengt?
Hoeveel keer per jaar worden er biggen geleverd op het bedrijf?
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Wordt er varkenssperma aangekocht?
Wordt er bij aankoop van sperma een bewijs gevraagd dat het sanitair statuut &
gezondheidsmanagement van het bedrijf/KI-centrum van herkomst gelijk of hoger zijn dan uw
eigen bedrijf?
Worden er tijdens de 4 weken na aanvoer van varkens andere varkens dan slachtvarkens
afgevoerd? Indien de aangevoerde varkens 4 weken in quarantaine zijn geplaatst is deze vraag niet
van toepassing.
Vertrekken er vleesvarkens van het bedrijf naar het slachthuis?
Is het veetransportvoertuig voor transport van vleesvarkens naar het slachthuis leeg bij aankomst
op het bedrijf?
Is het veetransportvoertuig voor vleesvarkens bij aankomst op het bedrijf steeds gereinigd en
ontsmet?
Vertrekken er zeugen van het bedrijf naar andere bedrijven of het slachthuis?
Is het veetransportvoertuig voor zeugen leeg bij aankomst op het bedrijf?
Is het veetransportvoertuig voor zeugen bij aankomst op het bedrijf steeds gereinigd en ontsmet?
Vertrekken er biggen van het bedrijf naar andere bedrijven?
Is het veetransportvoertuig voor biggen leeg bij aankomst op het bedrijf?
Is het veetransportvoertuig voor biggen bij aankomst op het bedrijf steeds gereinigd en ontsmet?
Heeft de bestuurder van het veetransport toegang tot de stallen tijdens het laden van de varkens
(vleesvarkens, zeugen, biggen)?
Ontvangt en draagt de bestuurder bedrijfskledij en -laarzen?
Is er een verharde laad- en losplaats aanwezig die reinigbaar en ontsmetbaar is?
Worden de varkens geladen vanuit een aparte laadkaai of rechtstreeks vanuit de stal/centrale
gang?
Is het mogelijk voor de varkens om terug te keren naar de stallen (bvb. door terug te lopen of door
teruggeplaatst te worden) nadat ze in het transportvoertuig zijn geweest?
Wordt de mest afgevoerd via de vuile weg?
Zijn er bedrijfseigen mestafvoerbuizen voorzien voor de afvoer vanuit de mestput (m.a.w. zijn er
mestafvoerbuizen die steeds op het bedrijf blijven)?
Is er een aparte opslagplaats voor kadavers, die fysisch gescheiden is van de stallen?
Is de kadaveropslag gelegen in het vuile gedeelte van het bedrijf?
Kunnen de kadavers worden opgehaald door het destructiebedrijf, zonder dat ze daarbij het
bedrijfsterrein betreden?
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Kan de kadaveropslag worden afgesloten zodat er geen ongedierte, honden of katten bij de
kadavers kunnen komen?
Wordt de kadaverplaats gereinigd en ontsmet na elke ophaling?
Is de kadaveropslag gekoeld?
Worden tijdens het hanteren van kadavers handschoenen gedragen; of worden de handen
gereinigd en gedesinfecteerd na de hantering van kadavers?
Kan de voederfirma de voedersilo's vullen zonder dat ze daarbij de schone weg betreedt?
Heeft de voedertransporteur toegang tot de stallen?
Is het voeder afkomstig van een voederfirma, waarvan het voeder aan bepaalde hygiënische eisen
moet voldoen (bvb. Salmonella-vrij, hittebehandeling?)
Wordt er keukenafval aan de varkens gevoederd?
Wordt schoon water of drinkwater gebruikt waar nodig? Dit is water dat niet afwijkt van kleur of
geur.
Wordt de drinkwaterkwaliteit elk jaar gecontroleerd aan de bron of de tank d.m.v. een
bacteriologische analyse?
Wordt de drinkwaterkwaliteit elk jaar gecontroleerd aan de voornaamste afvoerkanalen (d.w.z.
waar de de dieren drinken) d.m.v. een bacteriologische analyse?
Wordt er materiaal, voeder, machines of apparatuur dat met het virus van Afrikaanse varkenspest
verontreinigd zou kunnen zijn binnengebracht op het varkensbeslag?
Bestaat er een specifieke sluis waardoorheen het materiaal binnengebracht wordt in de
bedrijfsgebouwen (bv. een UV-kast voor bedrijfsvreemd materiaal dat in de stal binnengebracht
dient te worden)?
Worden er specifieke maatregelen genomen bij de aanvoer van materialen (bvb. reinigen en
ontsmetten, een quaraintaineperiode op een bepaalde locatie)?
Wordt er een bezoekregister bijgehouden?
Zijn alle bezoekers verplicht om zich aan te melden vooraleer ze toegang kunnen krijgen tot de
stallen (bv. een register voor bezoekers)?
Komen personen die niet strikt noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering in contact met de
varkens?
Wordt een varkensvrije periode (meer dan 12 uur) verwacht van alle bezoekers alvorens ze de
stallen mogen betreden?
Wordt het contact met de varkens van het bedrijf verboden voor iedereen die direct contact heeft
gehad met wilde varkens tijdens de voorgaande 72 uur?
Wordt toegang verboden aan alles/iedereen die de laatste 72u contact had met varkens komende
van een derde land/risicogebied of aanwezig waren in een derde land/risicogebied waar varkens
verblijven?
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Is er een hygiënesluis en wordt deze ook altijd gebruikt door de bezoekers vooraleer ze de stallen
betreden?
Zijn alle stallen van het bedrijf voor bezoekers enkel toegankelijk via de hygiënesluis?
Is er een strikte scheiding tussen het schoon en vuil gedeelte van de hygiënesluis?
Moeten bezoekers bedrijfskledij dragen?
Moeten bezoekers bedrijfsschoeisel aandoen?
Moeten bezoekers hun handen wassen en desinfecteren vooraleer ze toegang krijgen tot de
stallen?
Voert al het personeel deze hygiënische maatregelen ook uit?
Wordt ongedierte (o.a. ratten, muizen, enz.) beschouwd als een probleem op het bedrijf?
Is de buitenzijde van de stallen (langs de muren) verhard en proper (o.a. verwijdering van onkruid,
afval, …) zodat ongedierte zich daarin niet kan verbergen?
Is er een ongediertebestrijdingsprogramma aanwezig op het bedrijf?
Hebben gezelschapsdieren zoals honden en katten toegang tot de stallen (inclusief de
opslagruimte voor voeder en strooisel)?
Kunnen vogels in de stallen komen?
Zijn er roosters geplaatst voor alle luchtinlaten?
Ligt uw bedrijf in een varkensluwe of een varkensdense regio?
Zijn er andere varkensbedrijven gelegen in een straal van 500 meter rondom uw bedrijf?
Wordt op de weiden of de landerijen in de nabije omtrek van uw stallen (binnen een straal van 500
meter) bedrijfsvreemde mest uitgereden?
Passeert er frequent (minimum 1 maal per dag) dierlijk transport langs een weg op minder dan 100
meter van uw bedrijf (bv. wegens ligging van een slachthuis in de buurt, …)?
Zijn er in de onmiddellijke nabijheid van uw bedrijf (binnen een straal van 10 km) wilde everzwijnen
gesignaleerd?
Zijn de stallen zo gebouwd dat wilde varkens er niet in kunnen binnendringen of met de varkens in
contact kunnen komen?
Worden er wilde varkens (levend, dood of delen van een karkas) in het varkensbedrijf
binnengebracht?
Wordt de LCE van het FAVV geïnformeerd indien wilde varkens binnendringen op het terrein waar
de varkens worden gehouden?
Is het bedrijf omheind (m.b.v. hek, draad, …)?
Hebben de varkens toegang tot buitenbeloop?
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Is er een dubbele afsluiting of een uit hard materiaal opgetrokken afscheiding aanwezig zodat het
contact tussen de varkens van het bedrijf en wilde varkens wordt vermeden?
Stelt de houder een medische behandeling in bij een groep zieke varkens zonder eerst een
dierenarts te ontbieden die een diagnose stelt en monsters neemt voor onderzoek op Afrikaanse
varkenspest?
Maakt u gebruik van en hanteert u altijd een vooraf vastgesteld vaccinatie schema en protocol voor
strategische behandelingen (additieven, pre- of probiotica)?
Wordt de ziektestatus op het bedrijf regelmatig (= minstens 1 maal per jaar) geëvalueerd
(serologie, evoluties in slachthuisbevindingen, …)?
Worden achterblijvers en/of zieke dieren van de gezonde varkens geïsoleerd (in een fysisch
afgescheiden ziekenboeg of door middel van een opruimbeleid (euthanasie))?
Worden de zieke dieren steeds na de gezonde dieren gemanipuleerd/bezocht?
Zijn er zeugen aanwezig op het bedrijf?
Worden de zeugen gewassen alvorens ze worden verhuisd naar de kraamstal?
Worden de biggen soms verlegd tussen tomen?
Gebeurt het verleggen van biggen tussen verschillende tomen éénmaal of soms meermaals (per
big)?
Gebeurt het verleggen van de biggen soms later dan dag 4 na het werpen?
Hoeveel keer worden de biggen in totaal gemanipuleerd tussen de geboorte en het spenen (bv.
vaccineren, castreren, tandjes knippen, …)?
Wordt het behandelingsmateriaal/gereedschap (bv. castreermesjes, staartcoupeerder,
oormerktang, ijzer injectienaalden) regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd tussen tomen?
Wordt er gewerkt met twee castreermesjes en een bakje met ontsmettingsmiddel wanneer men de
biggen gaat castreren?
Is er een biggenbatterij aanwezig op het bedrijf?
Wordt er strikt all-in/all-out gewerkt per compartiment (= een ruimte bestaande uit hokken met
dieren van dezelfde leeftijd) in de biggenbatterij?
Is, bij het opvullen van een compartiment, de tijd tussen de aanvoer van de eerste en de laatste big
soms meer dan 3 dagen? Deze vraag is enkel van toepassing voor een biggenopfokbedrijf.
Worden biggen soms teruggelegd, m.a.w. worden oudere biggen soms bij jongere biggen
geplaatst?
Wat is de maximale bezettingsdichtheid in de batterij?
Is de biggenbatterij fysisch gescheiden (m.a.w. geen direct contact of toegang van de
zeugenafdeling via een deur naar de batterij-afdeling, bij voorkeur een aparte stal) van de
zeugenafdeling?
Is er een afzonderlijke hygiënesluis voor de biggenbatterij?
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Zijn er vleesvarkens aanwezig op het bedrijf?
Wordt er strikt all-in/all-out gewerkt in alle compartimenten bij de vleesvarkens?
Wordt er strikt all-in/all-out gewerkt in elk hok per compartiment bij de vleesvarkens?
Is de tijd tussen aanvoer van het eerste en laatste vleesvarken van een ander bedrijf per
compartiment soms meer dan 8 dagen?
Zijn de verschillende leeftijdscategorieën strikt van elkaar gescheiden in afzonderlijke (t.t.z. fysisch
van elkaar gescheiden) compartimenten?
Worden de vleesvarkens soms teruggelegd, m.a.w. worden oudere vleesvarkens soms bij jongere
vleesvarkens geplaatst?
Wat is de maximale bezittingsdichtheid van de vleesvarkens?
Is er afdelingsspecifieke kledij/schoeisel beschikbaar en wordt deze ook verwisseld tussen elke
afdeling?
Worden de handen gewassen en/of ontsmet tussen de verschillende compartimenten/afdelingen?
Worden er desinfectiebaden en/of laarzenwassers gebruikt tussen de verschillende
compartimenten of worden de laarzen gewisseld tussen de compartimenten?
Wordt er steeds gewerkt van de jongste naar de oudere varkens?
Wordt het gereedschap dat noodzakelijk is voor een specifieke diercategorie geplaatst volgens de
looplijnen en wordt het materiaal aldus niet gebruikt bij andere leeftijdscategorieën?
Bestaat er een protocol voor het reinigen en desinfecteren van materiaal (bvb. bezems en
schoppen) na het gebruik en wordt dit toegepast?
Zijn de gebruikte materialen duidelijk herkenbaar voor welke categorie of leeftijdsgroep ze worden
gebruikt (bv. door kleuren)?
Zijn de drijfborden gemakkelijk reinigbaar en worden deze regelmatig (t.t.z. na elk gebruik of ten
minste na elke productieronde) gereinigd en ontsmet?
Is er materiaal (dat rechtstreeks in contact komt met de varkens) dat wordt ingezet op
verschillende bedrijven?
Zijn het gebruikte materiaal en de gebruikte voedermiddelen beveiligd tegen elk contact met wilde
varkens?
Zijn injectiespuiten gescheiden per diergroep/leeftijd?
Zijn injectienaalden gescheiden per diergroep/leeftijd?
Om de hoeveel varkens wordt de injectienaald vervangen?
Beschikt het bedrijf over een voorraad ontsmettingsmiddel van minimum 5 liter en een
hogedrukreiniger?
Zijn die zones waar dieren gehouden worden goed onderhouden en proper?
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Worden de verschillende fasen van de reiniging en desinfectie gerespecteerd en wordt voor iedere
fase voldoende tijd voorzien (volgens de richtlijnen van de gebruikte producten)?
Wordt de efficaciteit van de reiniging en desinfectie gecontroleerd met behulp van bijvoorbeeld
een hygiënogram?
Worden de stallen na elke ronde gereinigd en gedesinfecteerd?
Wordt elke stal of compartiment minstens een maal per jaar geledigd, gereinigd en ontsmet?
Is er voldoende tijd na reiniging en ontsmetting voorzien voor het opdrogen of het op temperatuur
brengen van de stal, m.a.w. duurt de sanitaire leegstand voldoende lang?
Wanneer de gangen/laadkaai worden gebruikt voor het verhokken van varkens, worden deze
nadien gereinigd en gedesinfecteerd?
Zijn er voetbaden/laarzenwassers voorzien aan de toegang van het bedrijf en worden deze
gebruikt?
Worden de voetbaden onmiddellijk ververst wanneer ze visueel gecontamineerd zijn?
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