Bezoekersprotocol nertsenbedrijven
Algemene hygiënemaatregelen
In de nertsenhouderij kan insleep van ziekten leiden tot ernstige ziekte-uitbraken. Bezoekers van het
bedrijf vormen voor veel van deze ziekten een belangrijke risicobron. Door zich aan een aantal regels
te houden, kunnen bezoekers dit risico zo klein mogelijk houden. Zo dienen te allen tijde
wegwerphandschoenen en een haarnetje gedragen te worden bij het betreden van de dierverblijven,
samen met schone, bedrijfseigen kleding en laarzen. Indien kleding en laarzen niet beschikbaar zijn
dienen een wegwerpoverall en overschoenen gedragen te worden. Voordat in bedrijfseigen laarzen
gestapt wordt, wordt een plastic wegwerpoverschoentje om de sokken gedaan. Zelf meegebracht
materiaal komt enkel de farm op als het hygiënisch verpakt is. Zo dient een mobiele telefoon in een
luchtdicht zakje gestopt te worden, dat na het bezoek weggegooid wordt. Zelf meegenomen
gereedschap dat direct met dieren in contact komt, dient gesteriliseerd te zijn vóór het bezoek aan
de farm, en moet in de hygiënesluis worden achtergelaten. Handelingen als secties dienen in een
ruimte gescheiden van de dierverblijven plaats te vinden, bijvoorbeeld bij de kadaveropslag. Let op
dat zelf meegebracht sectiegereedschap zoals een mes of pincet nooit verder dan de hygiënesluis
komt. Bezoekers die ziek zijn komen onder geen enkele voorwaarde het bedrijf op, aangezien
meerdere courant voorkomende humane ziektekiemen, bijvoorbeeld het H1N1 influenzavirus,
ernstige gezondheidsrisico’s voor de nertsen vormen.
AD-vrije bedrijven
ADV (Aleutian disease virus) komt voor op de meeste Nederlandse pelsdierenbedrijven. Dit betekent
dat bedrijven die vrij zijn van het virus zeer strenge bioveiligheidseisen hebben om insleep te
voorkomen. Bezoekers, en met name bezoekers die ook op andere nertsenbedrijven komen, vormen
een groot risico aangezien virusdeeltjes extreem lang (jaren) infectieus blijven in de omgeving en dus
ook onder laarzen, autobanden, in haar, aan mobiele telefoons, enzovoort. Van bezoeker aan ADvrije bedrijven worden dan ook aanvullende maatregelen verwacht om het risico op insleep te
voorkomen. Zo dienen zij in de voorafgaande 72 uur geen nertsenbedrijven bezocht te hebben, zijn
alle kleren die zij dragen schoon en gewassen sinds een vorig bezoek aan een nertsenbedrijf,
parkeren zij de auto buiten de erfgrens en nemen zij geen materialen mee het terrein op die ook op
andere bedrijven gebruikt werden. Denk hierbij aan mobiele telefoons en schrijfgerei.
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De in acht te nemen maatregelen
Alle bedrijven:
-

-

Gebruik wegwerphandschoenen, een haarnetje en plastic overschoenen over de sokken;
Bedrijfseigen (schone) overall en laarzen. Indien niet beschikbaar, dan een wegwerpoverall
en overschoenen om de eigen schoenen;
Enkel materiaal mee de farm op als het veilig verpakt is (bijvoorbeeld mobiele telefoon in
afgesloten plastic zakje);
Materiaal dat direct in contact met de dieren komt (bijvoorbeeld sectiemateriaal), wordt
enkel meegenomen als het gesteriliseerd is sinds een vorig bezoek, en wordt in de
hygiënesluis achtergelaten;
Dierhandelingen met hoge kans op verspreiding van pathogenen, zoals postmortaal
onderzoek, wordt tot een minimum beperkt en vindt nooit plaats bij de dierverblijven, maar
bijvoorbeeld bij de kadaver opslag.

AD-vrije bedrijven:
Alle eerder genoemde maatregelen, met aanvullend:
-

Geen bezoek aan nertsenhouderijen, pelzerijen of nertsenvoerleveranciers in de
voorafgaande 72 uur;
Geen materialen mee het bedrijf op nemen die op andere bedrijven geweest zijn (onder
andere mobiele telefoons, schrijfgerei).

In geval van calamiteiten, zoals uitbraken van ernstige infectieuze dierziekten, kunnen aanvullende
maatregels vereist zijn.
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