
Wageningen Bioveterinary Research onderzoekt 
dierziekten die erg besmettelijk zijn voor 
landbouwhuisdieren. Voorbeelden zijn mond-en-
klauwzeer (MKZ), vogelpest en varkenspest. Bij 
een uitbraak van zo’n dierziekte opereert het 
instituut als crisis organisatie: het instituut 
adviseert de overheid en voert de testen uit 
waarmee het virus in bloed of organen kan worden 
aangetoond of uitgesloten. 

Virussen kunnen snel verspreid worden. Vooral het MKZ-
virus kan via kleding, handen en als een nevel door de lucht 
overgebracht worden. Om veilig met virussen te kunnen 
werken gebruikt het instituut de High Containment Unit 
(HCU). Deze unit is zodanig ontworpen en beveiligd dat de 
ziektekiemen het gebouw niet uit kunnen. De HCU is 
onderverdeeld in een aantal zones waarvoor verschillende 
veiligheidseisen gelden.

Onderdrukzone 
De onderdrukzone is geïsoleerd van de buitenwereld door 
een dichte constructie. Binnen deze zone heerst een lichte 
onderdruk. De gebruikte lucht wordt door speciale filters 
gezuiverd van virussen voordat het de zone verlaat. Al het 
afval, ook het rioolwater, wordt eerst gesteriliseerd. In de 
HCU wordt witte, blauwe of oranje dienstkleding gedragen. 

Betreden onderdrukzone
Laat uw horloge en sieraden in de bezoekerskleedkamer 
achter. U mag wel uw bril of contactlenzen blijven dragen. 

Etu omnienda quod 
caesar romanum
Vendit eosapicate none ium simi, to in re, 
odipid qui autatib eatatio dolorerum esectio

Mocht u zichtbare sieraden niet kunnen verwijderen, 
dan moet u deze bij de portier laten afplakken. Breng 
alleen materiaal in de onderdrukzone naar binnen met 
toestemming van uw gastheer. Vraag eerst of het 
benodigde materiaal niet al aanwezig is in de zone. 

U verwisselt nu al uw kleding (inclusief ondergoed en 
sokken) voor de verstrekte dienstkleding. Open de deur 
van de toegangsluis en sluit deze achter u. Als u de 
onderdrukzone in gaat, hoeft u niet te douchen. Pas na 
het sluiten van de eerste deur opent u de volgende. 
Sluit ook deze deur weer achter u. In de volgende 
tussenruimte wacht uw gastheer op u. In het rek vindt 
u dienstschoenen. Samen met uw gastheer komt u via 
een tweede toegangssluis op de centrale gang die naar 
de diverse laboratoria leidt.

Verlaten onderdrukzone 
Uw gastheer ziet erop toe dat u de voorgeschreven 
procedure voor het verlaten van de zone volgt. Hij laat zo 
nodig ook uw materialen uitsluizen, waarbij bijvoorbeeld 
stoom van 134 °C, formaldehyde of natronloog wordt 
gebruikt. Het instituut is niet aansprakelijk voor de 
schade die mogelijk ontstaat door het uitsluizen van de 
materialen, tenzij er sprake is van grove schuld van het 
instituut. Zet in de tussenruimte vóór de douches de 
dienstschoenen terug in het rek en laat alle dienstkleding 
achter in de waszak. Was hier uw handen en uw bril en 
verwijder eventueel gebruikte tape. 

Stap nu in een van douches waarvan u via het kijk-
gaatje gecontroleerd hebt dat deze vrij is en dat de 
deur aan de andere kant gesloten is. Sluit de deur 
achter u. Douche nu minimaal vijf minuten. Gebruik 
daarbij zeep en was uw haar met shampoo. Als alle 
lampjes gedoofd zijn, zijn er vijf minuten voorbij en 
kunt u de sluisdouche verlaten via de andere deur, die u 
achter zich sluit. U komt dan terug in de bezoekers-
kleedkamer. Handdoeken liggen in het rek voorbij de 
sluisdeuren. 

Neem na het aankleden contact op met uw gastheer.

U mag de HCU pas betreden nadat u de instructie-
presentatie heeft gevolgd, deze informatie heeft 
gelezen en de bezoekersverklaring op de achterkant 
heeft ondertekend. U krijgt een kopie van dit voor-
schrift mee naar huis. In de HCU verblijft u uitsluitend 
onder begeleiding van een gastheer of gastvrouw. Hij 
of zij is verantwoordelijk voor uw begeleiding en is er 
voor het beantwoorden van uw vragen.

Denk aan uw 72 uur quarantaine!
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Bezoekersverklaring
Ondergetekende is zich ervan bewust dat hij/zij de onderdrukzone uitsluitend onder voorwaarden mag betreden 
en verklaart:
1. kennis te hebben genomen van de regels die gelden voor het betreden van de onderdrukzone;
2. zich volledig te houden aan de geldende voorschriften.

Ook verklaart ondergetekende
3. geen eigenaar te zijn van MKZ-gevoelige dieren (zoals runderen, schapen, geiten, varkens en herten);
4. niet op een locatie te wonen waar MKZ-gevoelige dieren gehouden worden*;
5. niet op een commercieel pluimveebedrijf te wonen.

én binnen de quarantaineperiode van 72 uur:
6. geen direct fysiek contact te zullen hebben met MKZ-gevoelige dieren, noch deze dieren te benaderen tot  
     op minder dan 5 meter;
7. geen locaties te zullen bezoeken waar MKZ-gevoelige dieren gehouden worden;
8. niet in contact te zullen komen met materialen die worden gebruikt voor de verzorging van MKZ-gevoelige  
    dieren.
9. geen bezoek te zullen brengen aan een commercieel pluimveebedrijf. 

Bij twijfel of vragen zal ondergetekende contact opnemen met bureau HC-Toezicht via (0320-) 238840.
Mocht ondergetekende één van de quarantaineregels toch per abuis overtreden, dan zal hij/zij dit direct 
melden aan bureau HC-Toezicht.

*Onder een locatie met MKZ-gevoelige dieren worden o.a. boerderijen, kinderboerderijen, dierentuinen, veemarkten, 
circussen, enz. verstaan, maar ook bv. adressen waar hobbymatig MKZ-gevoelige dieren worden gehouden (denk aan 
een dwerggeit, hangbuikzwijn, hertje, enz.). Daarnaast vallen hier ook afgesloten terreinen onder waar MKZ-gevoelige 
dieren aanwezig zijn (weilanden, andere omheinde of anderzijds afgesloten terreinen). Bij twijfel: blijf uit de buurt!

Denk aan uw 72 uur quarantaine!

Voorbeelden van dieren die gevoelig zijn voor MKZ:


