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GESTRUCTUREERDE AANPAK ANTIBIOTICA IKB KIP 
 
Definities 
 
Artikel 1 
 
Dit reglement is een bijlage bij het certificatieschema IKB Kip en neemt de terminologie van de AV 
IKB Kip over. 
 
Gestructureerde aanpak 
 
Artikel 2 
Vanuit de ‘Aanpak antibioticareductie IKB Kip’ worden opfok- en vleeskuikenbedrijven, ingedeeld in 
niveaus.  
 
1. Bedrijven die zijn ingedeeld in het actieniveau dienen, binnen nader gestelde voorwaarden, 

volgens een ‘gestructureerde aanpak’ een verbeterplan op te stellen. 
 

2. Het format van de gestructureerde aanpak is op te vragen bij de schemabeheerder en tevens 
digitaal te raadplegen en in te vullen via de centrale database CRA.  

 

3. Opstellen van de aanpak geschiedt in samenspraak met de dierenarts waar de deelnemer  een 
overeenkomst mee heeft gesloten in het kader van het certificatieschema IKB Kip. 

 

4. De gestructureerde aanpak kent meerdere hoofdthema’s (digestie, respiratie, locomotie, eerste-
weeks problemen, overig algemene stoornissen, overige zaken). Bij het (verplicht) hanteren van 
deze aanpak dient ten minste één hoofdthema te worden uitgewerkt. 

 
Slotbepalingen 

Artikel 3 
Deze aanpak wordt aangehaald als ‘Gestructureerde aanpak antibiotica IKB Kip’. 
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Toelichting 
Deze aanpak is een instrument dat gebruikt kan worden om op een gestructureerde werkwijze te 
komen tot een verbeterplan waarin de bedrijfsspecifieke maatregelen die de opfokker of 
vleeskuikenhouder neemt om het antibioticumgebruik op het opfok- of vleeskuikenbedrijf te 
reduceren worden vastgelegd.  
 
Samen met de dierenarts en eventuele andere adviseurs wordt het programma doorgenomen en 
kiest men tenminste één hoofdthema waaraan de vleeskuikenhouder zijn of haar aandacht op gaat 
richten bij het verbeteren van de diergezondheid op het vleeskuikenbedrijf. 
 
In voorkomende gevallen is het opstellen van een verbeterplan conform deze gestructureerde 
aanpak een verplichting. Het staat IKB-bedrijven echter vrij om ook uit eigen beweging gebruik te 
maken van dit programma. 
 
 


