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Ontsmetting hoort bij reiniging
Tekst: Rob van Ginneken
Beeld: Twan Wiermans

Na een goede reiniging moet er ontsmet worden.
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Het gebruiken van desinfectiemiddelen is vandaag de dag meer dan ooit 
actueel. Het coronavirus brengt het voorkomen van overdracht door 
ontsmetting flink onder de aandacht van de samenleving. Potjes handgel 
worden inmiddels tegen woekerprijzen verkocht. Maar ook in de varkens-
houderij is de bioveiligheid nog steeds een groot aandachtspunt. Niet 
alleen vanwege de toenemende dreiging van AVP, maar ook bijvoorbeeld 
door kruisbesmetting met salmonella binnen bedrijfsgebouwen.

Hoewel de interne biosecurity door de jaren heen veel verbeterd is, blijkt 
dat ontsmetten niet altijd onderdeel uitmaakt van het protocol rondom 
het reinigen. “Terwijl ontsmetten wel degelijk hoort bij het reinigingspro-
tocol”, vertelt Charlotte Brossé (DGZ Vlaanderen). “Maar liever draai ik het 
om. Zolang de reiniging niet grondig is uitgevoerd en er nog organische 
stof aanwezig is in de stallen, heeft een ontsmetting geen zin.” Volgens 
Brossé is een goede reiniging nog altijd geen vanzelfsprekendheid onder 
varkenshouders. Brossé baseert zich op een Veepeiler-onderzoek dat ze in 
2017 uitvoerde onder Vlaamse varkenshouders. Met staalplaatjes werden 
op de moeilijk bereikbare plaatsen monsters genomen na reiniging. Op 
basis van deze 170 monsters bleek dat 87 procent van de afdelingen 
hun reinigingsprotocol kon verbeteren. Van de varkenshouders die hun 
protocol aanpaste na een eerste monstername, bleek 83 procent een 
verbeterde hygiënogram te kunnen overleggen na een tweede staalname.

De resultaten van het Belgisch onderzoek zijn ook representatief voor 
Nederland, stelt Arjan Wermink, hygiënespecialist bij MS Schippers. “Bij 
95 procent van de bedrijven die ik bezoek kan ik op basis van een visuele 
controle oordelen dat de reiniging niet goed is doorgevoerd.” Volgens 
Wermink is het reinigingsprotocol op veel bedrijven een ondergeschoven 
kindje. Het ontbreekt volgens hem aan duidelijke doelstellingen van een 
reiniging, terwijl de sleutel voor een succesvolle reiniging en ontsmetting 
ligt bij een goede communicatie naar het personeel en bijbehorende 
begeleiding. “Veehouders beginnen met de beste bedoelingen aan hun 
reiniging, maar onder tijdsdruk moet het klusje snel geklaard worden en 
worden er concessies gedaan aan het resultaat. Daarmee drijf je steeds 
verder af van je doel. Daarom stel ik altijd de vraag, wat de veehouder wil 
bereiken met een reiniging. Dan geeft die vaak wel het goede antwoord, 
namelijk een knip maken tussen 2 groepen en de kiemdruk verlagen. Toch 
komt dat niet in het resultaat naar voren.”

Infectiedruk verlagen
Wie de infectiedruk wil verlagen op het bedrijf, ontkomt niet aan een 
ontsmetting van de afdeling. Volgens het Veepeiler-onderzoek voert 
72 procent van de veehouders een ontsmetting uit. Wermink schat dat 
aandeel met 65 procent zelfs nog lager in. Dat terwijl het effect van 
ontsmetting onmiskenbaar is aangetoond. Vrijwel alle afdelingen waarin 

volgens het Veepeiler-onderzoek gestart werd met desinfectie, haalden 
een hogere hygiënescore na een tweede rondje monstername. Wermink 
kan het effect van desinfectie zelfs kwantificeren. “Na aflevering heeft 
een stal 50.000.000 bacteriën per cm2. Na reiniging met water zijn dat er 
20.000.000. Gebruik je een inweekmiddel dan daalt het aantal bacteriën 
naar 100.000. Na desinfectie zijn er nog minder dan 500 kiemen per cm2. 
Een desinfectie hoort dus bij een reiniging.”

Welk type desinfectie
In vaktermen wordt zo’n grote reductie – van 50 miljoen naar minder dan 
500 kiemen per cm2 – een Log 5-reductie genoemd. Zo’n reductie wordt 
echter niet met elk generiek middel gerealiseerd. De keuze voor de toepas-
sing van desinfectant mag niet alleen gemaakt worden op basis van prijs. 
“Zonder de juiste toepassing is elk product te duur”, vertelt Rens van Nieu-
wenhoven (Biosecurity). Van Nieuwenhoven legt uit: “Niet elke werkzame 
stof werkt op elke kiem. Sommige desinfectanten zijn geregistreerd voor 
virussen, andere voor bacteriën en een derde product kan geregistreerd 
zijn voor allebei. Daarnaast moet je de keuze ook laten afhangen van de 
tijd van leegstand. Reinig je de afdeling ’s ochtends en wil je ’s middags al 
weer bezetten, dan moet je bijvoorbeeld geen formaline gebruiken, los van 
het feit dat formaline heel destructief werkt voor alle bacteriën.”

FO
CUS

Na het reinigen nog even met een 
desinfectiekar door de afdeling. Veel 
boeren herkennen het, maar ook een 
groot gedeelte nog steeds niet. Dit terwijl 
er voldoende bewijs ligt dat desinfectie 
helpt, mits juist toegepast aan de correcte 
dosering.

Volgens Arjan Wermink ligt de sleutel van een succesvolle reiniging van een 
goede begeleiding en coaching van de medewerkers.
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De planning van de bezetting en de wetenschap of je een virus of een 
bacterie als bedrijfsprobleem hebt, is dus van belang voor de keuze van 

het ontsmettingsmiddel. Maar ook de inrichting van de stal is belangrijk in 
de afweging, weet Wermink. “Een betonnen stal met veel ruw oppervlak 
en veel kieren moet gedesinfecteerd worden met een product dat langer 
werkt. Daar moet je geen vluchtig product als waterstofperoxide op toe-
passen. Dat kan weer beter op een glad oppervlak, zoals een gecoate vloer 
of een kunststof wandje.”

Het is dus goed dat je weet onder welke omstandigheden er ontsmet wordt 
om zo het product met het juiste werkingsmechanisme te gebruiken. 
Over het algemeen kun je de verschillende werkzame stoffen over twee 
groepen verdelen: oxidatief en niet-oxidatief. Een oxidatief product brandt 

w  F O C U S  O P  O N T S M E T T I N G 

Geen resistentie bij de juiste dosering
Het gebruik van ontsmettingsmiddelen bij het reinigen van pluimveestallen zorgt niet voor resistente bacteriën. Dat blijkt uit het promotieon-
derzoek van Helder Maertens van het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Universiteit Gent. Zij weerlegt 
hiermee de stelling dat ontsmetting kan leiden tot resistentie tegen het middel en zelfs antibiotica. “Klopt niet, als je de correcte dosis van 
het ontsmettingsmiddel gebruikt”, aldus Maertens.

Maertens voerde een groot onderzoek met diverse  veldexperimenten 
uit, om na te gaan wat in praktijkomstandigheden het effectieve 
risico op resistentievorming is. Er treedt geen ontsmettings-
middelenresistentie en géén verhoogde antibioticaresistentie op 
door ontsmettingsmiddelen te gebruiken volgens de voorgeschreven 
toepassingswerkwijze en de geadviseerde dosering door de fabrikant, 
zo blijkt. Het gebruik van lagere concentraties aan ontsmettingsmiddel 
dan voorgeschreven geeft wel aanleiding tot problemen.

Reinigings- en ontsmettingsprotocol
De onderzoekster voerde op 25 vleeskuiken- en 21 varkensbedrijven een 
enquête uit rond het toegepaste reinigings- en ontsmettingsprotocol. 
Op elk bedrijf werden er, 24 uur na de ontsmetting, stalen van de 
stalomgeving (vleeskuikenstal en biggenbatterij) genomen. Dit om de 
E. coli bacterie te verzamelen waarop de gevoeligheid voor antibiotica 
en ontsmettingsmiddelen kon worden getest.

In een volgende proef werden in afzonderlijke stallen (vleeskuikenstal en 
biggenbatterij) drie courant gebruikte ontsmettingsmiddelen gebruikt 
en dit gedurende vijf opeenvolgende productierondes. Maertens 
 bestudeerde de effecten van het herhaaldelijke gebruik van deze ont-
smettingsmiddelen op de gevoeligheid van de bacteriën, voor zowel de 
ontsmettingsmiddelen als antibiotica. Doel was om te ontdekken of er 
zich een antimicrobiële resistentie ontwikkelde.

Geen verschillen in gevoeligheid
De E. coli bacteriën bleken geen verschillen in gevoeligheid te vertonen 

naargelang de keuze van het ontsmettingsproduct. Er was ook geen 
verandering te zien in de gevoeligheid ten opzichte van de ontsmet-
tingsproducten met het oog op het voortschrijdend tijdstip in de 
observatieperiode. Er is bij herhaaldelijk gebruik geen opbouw van 
ontsmettingsmiddelresistentie. Evenmin is er sprake van een ontwik-
keling van antibioticaresistentie.

Met twee laboratoriumproeven bekeek Maertens de gevolgen van 
het ontsmetten met een lagere dosering dan voorgeschreven door de 
fabrikant. Bij deze concentratie kunnen bacteriën overleven, hoewel er 
ook bacteriën zijn die hierdoor in een ‘intermediaire’ toestand raken 
tussen leven en dood. De bacteriën, die een suboptimale ontsmetting 
hebben doorgemaakt, blijken minder gevoelig te reageren op een 
antibioticabehandeling. Uit de onderzoeken blijkt niet naar voren te 
komen dat bacteriën onder invloed van een suboptimale ontsmetting 
in staat zijn om hun eventueel aanwezige antibioticaresistentie-genen 
te transfereren naar andere bacteriën.

“Er is nu wetenschappelijke duidelijkheid over het effect van de types 
ontsmettingsmiddelen die worden gebruikt in de primaire dierlijke 
sector en over hun afwezig verband met antimicrobiële resistentie”, 
laten ILVO en de Universiteit Gent in een gezamenlijke reactie weten. 
“Op basis van deze overvloedige resultaten uit terreinproeven kan 
de onderzoeker stellen dat er geen reden tot bezorgdheid is over 
antimicrobiële resistentie-selectie door het gebruik van ontsmet-
tingsmiddelen in de dierlijke veehouderij, weliswaar onder de 
belangrijke voorwaarde dat de ontsmettingsmiddelen correct worden 
toegepast.” <

Werking van de verschillende werkzame stoffen

Alcoholen Beschadigen het membraan, denatureert 
eiwitten.

Quaternair Ammonium 
verbindingen (Quat)

Verstoren de bacteriële permeabiliteit van 
de celmembraan. Dit veroorzaakt lekkage 
van de cel.

Peroxiden Dringen door het membraan de cel binnen 
& oxideren vetten, eiwitten & DNA

Pentakalium 
bis(peroxymonosulfaat)
bis(sulfaat)

Doorboren het membraan & oxideren 
eiwitten, verstoren de oxidatieve 
fosforylering van de cel.

Fenolen Veroorzaken geleidelijk aan een lekkage 
binnenin de cellen.

Aldehyden Reageren met aminozuren en 
aminogroepen van eiwitten, waardoor de 
oppervlakte structuur verandert.

Tabel 1: Er zijn verschillende werkzame stoffen met hun eigen 
werkingsmechanisme (bron: Biosecurity).

Reiniging en desinfectie
Handeling Aantal bacteriën per cm2

Direct na leegkomen 50.000.000
Na zuiverspuiten met koud water 20.000.000
Na zuiverspuiten met 
hoogwaardig inweekmiddel

100.000

Na desinfectatie < 500

Tabel 2: Per handeling is duidelijk wat het effect is op het aantal kiemen 
per cm2 (bron: Arjan Wermink, MS Schippers).
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in combinatie met water een gat in de kiem. Daardoor sterft de kiem snel 
af. Onder de oxidatieve producten vallen de waterstofperazijnzuren en de 
chloren. Niet-oxidatieve producten – aldehyden en quaternaire ammoni-
umverbindingen – worden opgenomen door de kiem en vergiftigen deze 
langzaam. Dat proces is trager, maar wel meer effectief bij bijvoorbeeld 
ruwe hokoppervlakten. Overigens zijn er ook producten die de eigen-
schappen van een oxidatief en niet-oxidatief product herbergen. Dat is 
ook het goede nieuws: voor elke bedrijfsomstandigheid is een desinfectant 
te vinden.

Toediening
Ontsmetten lijkt een routineklusje, maar er zitten wel valkuilen in het 
toepassen van de desinfectiemiddelen. Van Nieuwenhoven wijst op het 
belang van de omgevingstemperatuur. ”Voor veel ontsmettingsmid-

delen geldt dat er een minimumtemperatuur vereist is om effectief te 
zijn. Wanneer je deze middelen toepast bij een lagere temperatuur is de 
ontsmetting ook niet effectief. Dat is één van de redenen dat er in de win-
terperiode altijd meer virussen voor problemen zorgen in de veehouderij.”

Een andere valkuil is de vochtigheid in de stal. De stal mag niet nat zijn 
bij het ontsmetten. Bij desinfectie van een natte stal treedt een verdun-
ningseffect op met onderdosering als gevolg. Algemeen bekend is dat 
onderdosering – al dan niet als gevolg van het ontsmetten in een natte 
stal – kan leiden tot resistentie. Dat werd eerder dit jaar ook wetenschap-
pelijk onderbouwd door het ILVO. Wanneer de juiste dosering gebruikt 
wordt, is resistentie nagenoeg geen risico bij het gebruik van ontsmet-
tingsmiddelen in de veehouderij (zie inzet).

De vraag is echter: hoe bepaal je dan de juiste dosering? Dat is vastgelegd 
in de registratie die respectievelijk in Nederland en België administratief 
verplicht is. Een product dat verkocht wordt als desinfectant, moet ook 
kaderen in de biocidewetgeving en geregistreerd worden. De claim – bij-
voorbeeld tegen welke kiemen het middel werkt – die gevoerd wordt, 
moet ook bevestigd worden. Bij deze registratie staat ook vermeld in 
welke concentratie het product toegediend moet worden. Daar blijkt het 
vaak fout te gaan. Een desinfectant met een breedwerkend spectrum kan 
bijvoorbeeld zowel tegen virussen als tegen bacteriën gebruikt worden, 
maar wel in verschillende concentraties. Maak je de laagste concentratie 
aan, dan is de ontsmetting alsnog niet succesvol als de aanwezige kiem 
een hogere dosering vereist en ligt resistentie op de loer.

Kosten van een reiniging
Op de markt van desinfectanten zijn veel aanbieders waardoor de indruk 
ontstaat dat het een vechtmarkt is. Volgens Van Nieuwenhoven valt dat 
wel mee als de kwaliteit van het geleverde product goed is. “Een stukje 
begeleiding hoort daar ook bij.” Omgerekend per varken stelt Wermink dat 
de kosten voor een goed uitgevoerde reiniging ongeveer 10 cent per afgele-
verd vleesvarken en 8-9 cent per afgeleverde big zijn. “Dat zijn geen grote 
bedragen.” Het reinigingsproces moet je zien als een investering, besluit 
Van Nieuwenhoven. “Het is bewezen dat van elke euro die in reiniging en 
ontsmetting gestoken wordt, er 27 euro terugrolt als gevolg van betere 
prestaties.” <

Drink- en voerbakken zijn moeilijk bereikbare plaatsen om te reinigen.

Arjan Wermink, hygiënespecialist 
MS Schippers: “Een betonnen 

stal met veel ruw oppervlak en 
veel kieren moet gedesinfecteerd 

worden met een product dat 
langer werkt. Daar moet je 
geen vluchtig product zoals 

waterstofperoxide voor 
gebruiken. Dat kan weer 

beter op een glad oppervlak, 
zoals een gecoate vloer of 

een kunststof wandje.”


