Advies HGR 8580: Aanbevelingen betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en
technische werkzaamheden in zorginstellingen. Aanbevelingen voor interne en externe werknemers.

CONSENSUSDOCUMENT 12 :
BESTRIJDING VAN INSECTEN EN SCHADELIJKE OF ONGEWENSTE DIEREN.

Bij de bestrijding van insecten en schadelijke dieren moet er op verschillende niveaus
opgetreden worden. Gespecialiseerde bedrijven of interne diensten kunnen de preventie van
dit soort risico verzekeren (intern door IDPB).
In de eerste plaats op het gebied van de afwerkings- en isolatiematerialen en in de tweede
plaats op het gebied van de geveldecoratie.
1. De bestrijding van schadelijke insecten: kakkerlakken, mieren, …
 Groeven en spleten
Om het ontstaan van groeven en spleten te vermijden, moeten de bekledingen altijd goed
gelijmd en gelast zijn (scheurende voegen vermijden). Deze plaatsen vormen een risico voor
de verspreiding van allerlei soorten insecten. Voorts zal er zich stof ophopen.
Voor de kwaliteit van de voegen, zie technische fiche 3 : bekledingen
 Isolatiematerialen
Kakkerlakken houden ook van bepaalde isolatiematerialen zoals rots- of glaswol. Als deze
materialen voor thermische isolatie gebruikt worden, moet men erover waken dat de
wandpanelen die ze bedekken volledig ondoordringbaar zijn, zodat er geen kakkerlakken in
kunnen.
2.1. Bestrijding van duiven


De bestanddelen die gevels bekleden, zoals balkons

Tijdens de voorstelling van een bouwproject moet hieraan een bijzondere aandacht besteed
worden. De toevoeging van balkons en andere vooruitstekende verfraaiingen van de gevel,
zijn ideale rustplaatsen voor duiven waarvan de uitwerpselen een bron zijn van besmetting
en last kunnen veroorzaken wanneer het warm is.
Bepaalde groeven in de gevel kunnen een geliefde nestelplaats voor duiven vormen, die dan
snel zullen wemelen van vlooien, spinnen en teken. Men kan in de handel passieve
systemen voor het verdrijven van vogels vinden (metalen stang, netten uit polyethyleen)
die men kan (laten) plaatsen daar waar de duiven eventueel bijeenkomen of nestelen.
2.2. Knaagdierbestrijding


Groeven en spleten in de vloer

Men moet erover waken dat spleten in de vloer opgevuld worden; anders komen er
knaagdieren in, vooral ratten, die vectoren zijn van ziekten en die bovendien schade aan de
structuren kunnen veroorzaken.
Anti-knaagdierroosters kunnen vóór de vensters die vlak over de grond zijn, geplaatst
worden.
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