
Vragen en antwoorden bij het gebruik van VIRKON S 

 

Het ontsmetten van materialen (fuik, schepnet, laarzen, …) maakt deel uit van het 
hygiëneprotocol. Hieronder vind je het antwoord op nog enkele belangrijke vragen. 

 

1) Wie moet zijn materialen ontsmetten met VIRKON S? 
 
- Elke vergunninghouder die meerdere locaties bezoekt/bemonsterd en hierbij 

eenzelfde set aan onderzoeksmaterialen gebruikt, moet deze onderzoeks-
materialen na gebruik op locatie X gronding ontsmetten alvorens deze materialen 
kunnen worden ingezet op locatie Y. Een locatie wordt gedefinieerd als een 
uniek(e) poel(systeem) of een bekensysteem die/dat niet in directe verbinding 
staat met ander oppervlaktewater. 

- Enkele concrete voorbeelden: 
o Je bemonstert enkel één en dezelfde poel gedurende meerdere 

bemonsteringssessies. Aangezien alle bemonsteringen zich beperken tot 
één en dezelfde poel, bestaat er geen gevaar dat de eventueel besmette 
onderzoeksmaterialen ook andere poelen zouden kunnen besmetten. In 
dit geval is er dus geen ontsmetting met VIRKON S nodig. 

o Je bemonstert vijf poelen, die onderling op minder dan 100 meter van 
elkaar zijn gelegen gedurende meerdere bemonsteringssessies. De 
afstand tussen de twee poelen die onderling het verst van elkaar zijn 
verwijderd, bedraagt dus maximaal 400 meter. Deze poelen behoren 
normaal alle tot één en dezelfde metapopulatie. Aangezien alle 
bemonsteringen zich beperken tot één en dezelfde metapopulatie, 
bestaat er geen gevaar dat de eventueel besmette onderzoeksmaterialen 
ook andere metapopulaties zouden kunnen besmetten. In dit geval is er 
dus geen ontsmetting met VIRKON S nodig. 

o Je bemonstert slechts twee poelen, elk één keer en gebruikt hiervoor 
dezelfde materiaalset. Beide poelen liggen op meer dan 500 meter van 
elkaar en behoren normaal niet tot dezelfde metapopulatie. Alvorens de 
tweede poel kan worden bemonsterd moeten alle onderzoeksmaterialen 
worden ontsmet met VIRKON S aangezien er in dit geval wel degelijk een 
gevaar bestaat dat de eventueel besmette onderzoeksmaterialen na 
bemonstering van poel 1 ook de andere metapopulatie waartoe poel 2 
behoort zouden kunnen besmetten. 

 

  



2) Hoe moeten de gebruikte materialen worden ontsmet? 
 
- Verwijder alle organische materialen (plantenresten, modder, …) van de 

onderzoeksmaterialen (afborstelen, afspoelen). 
- Spoel de onderzoeksmaterialen grondig af met water (water uit poel of vijver is 

OK). 
- Bereid de nodige hoeveelheid VIRKON S-water om de materialen te ontsmetten 

o om 1 liter water efficiënt te kunnen ontsmetten, is 10 gram VIRKON S 
vereist (hiervoor heb je dus 2 tabletten van 5 gram nodig); 1 liter volstaat 
om 2 fuiken, een schepnet en een paar laarzen grondig te ontsmetten. 

o laat de tabletten gedurende 5 minuten oplossen in het water. 
o desinfecteer de onderzoeksmaterialen door de oplossing met een 

handsproeier aan te brengen op alle veldmaterialen. 
o laat de oplossing gedurende 30 minuten inwerken. Over de ‘inwerktijd’ 

bestaat enige onduidelijkheid. Afhankelijk van de bron kan deze variëren 
van 1 minuut tot 30 minuten. Om veiligheidsreden houdt Natuurpunt de 
maximaal aangeraden inwerkingstijd van 30 minuten aan. 

o laat alle materialen volledig drogen (hoe langer, hoe beter). 
o spoel voor hergebruik alle materialen goed af met niet-behandeld water. 
o was de handen steeds met een ontsmettende handgel. 
o gebruik de oplossing niet in de buurt van open water.  

 
 

3) Belangrijke aandachtspunten: 
 
- De oplossing blijft haar ontsmettende kracht gedurende 7 dagen behouden, op 

voorwaarde dat ze niet wordt vervuild. Indien bv. een fuik of laarzen in een 
oplossing met VIRKON S wordt geplaatst, dan kan deze oplossing worden vervuild 
met organisch materiaal en verliest ze haar desinfecterende werking. Indien de 
oplossing niet wordt vervuild, vindt er een kleuromslag plaats van zodra de 
oplossing haar ontsmettende kracht verliest. Zolang de oplossing roze kleurt, 
heeft ze een ontsmettende kracht, van zodra de oplossing kleurloos wordt, is ze 
niet langer bruikbaar. 

- De chytride schimmels kunnen niet overleven op een droog substraat, de 
ranavirussen kunnen dit wel. Enkel drogen is dus geen afdoende maatregel tegen 
ranavirussen. Een ontsmettende behandeling met VIRKON S en/of een verhitting 
van 60 °C gedurende 30 minuten volstaat wel steeds als ontsmettende 
maatregen, zowel tegen chytride schimmels als tegen ranavirussen. 
 

  

http://www.ravon.nl/Portals/0/Pdf/Hygiene%20protocol%20nov14.pdf
https://www.bonyfarma.com/product_info_v2.php?products_id=175


4) Hoeveel tabletten mag/moet je bestellen? 
 
- VIRKON S is een relatief duur product. Bestel dus in functie van je noden. 
- Het gros van de poelen wordt bemonsterd met 2 fuiken en/of 1 schepnet. Als je 

deze materialen wenst te gebruiken op een andere locatie, heb je 2 tabletten van 
5 gram nodig. Als je deze materialen wenst te gebruiken op dezelfde locatie, 
hoeven deze niet te worden ontsmet. 

- Afhankelijk van het aantal locaties dat je wenst te onderzoeken (en het aantal 
fuiken dat je per locatie inzet), kan je dus het juiste aantal tabletten inschatten. 
 
 

5) Hoe kan je deze tabletten bestellen? 
 
- Contacteer pieter.vandorsselaer@natuurpunt.be en geef aan hoeveel tabletten je 

wenst, graag met vermelding van het adres waarnaar deze tabletten moeten 
worden opgestuurd. 

- Mensen die poelen bemonsteren in het Zwin, moeten de VIRKON S-tabletten 
aanvragen bij anneleen.lybeer@west-vlaanderen.be. 

- Mensen die poelen bemonsteren op vraag van het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen, moeten VIRKON S-tabletten aanvragen bij paul.haustraete@rlva.be. 

- Mensen die poelen bemonsteren in opdracht van de Universiteit Gent, moeten 
VIRKON S-tabletten aanvragen bij an.martel@ugent.be. 

 

Meer info: 

Dominique Verbelen 

  dominique.verbelen@natuurpunt.be,  

  0484 119 899. 
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