
Wat zijn de wettelijke én  IKB verplichtingen voor pluimveehouders?

Schema bemonstering Salmonella opfok (groot)ouderdierenbedrijven

Aangeboden door:

Belangrijke aandachtspunten: 
•   Inlegvellen: monsters verspreid over de vrachtwagen of aanhanger uit de on-

derste kratten, monster wordt door of namens de pluimveehouder genomen
· Overschoenen / blindedarmmest: elke stal dient apart bemonsterd te worden
· Monster dient z.s.m. verzonden te zijn naar een door de overheid erkend l 

aboratorium
· Uitslag moet in KIPnet worden ingelezen (via uw laboratorium) – geef dit als 

standaardopdracht aan uw laboratorium 
· Na inlezen is de uitslag ook aanwezig in ‘Mijn AVINED’ en dus door u in te zien 
· Wordt er een ander type Salmonella aangetoond dan de Top 5 / Top 6? Ga 

dan door met bemonsteren conform bovenstaand bemonsteringsschema. 
Let op: het uitvoeren van een stalonderzoek binnen IKB Kip is wél verplicht 
als het het monster 2 weken voor overplaatsing betreft.

Administratief
Pluimveehouder denk eraan om:

1   Een inzendformulier te gebrui-
ken en hierop alle relevante 
gegevens te vermelden

2  Indien de uitslag positief is op  
Salmonella, dan het monster 
direct te laten serotyperen – 
geef dit als standaardopdracht 
aan uw laboratorium

3  De uitslag aantoonbaar te 
melden aan:  
-  broederij (voor IKB Kip geldt: 

enkel uitslag inlegvel) 
 -  afnemer broedeieren 
 -  KIPnet database (via  

laboratorium)
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Overplaatsing naar (groot)ouderdierenbedrijf

Volg schema:

Volg schema:

‘Een positieve uitslag, 
wat nu?’

‘Een positieve uitslag, 
wat nu?’

Volg schema:
‘Een positieve uitslag, 
wat nu?’

Uitslag 
positief
S.E./S.T./
S.H./S.I./
S.V./S.J.*

Uitslag 
positief
S.E./S.T./
S.H./S.I./
S.V./S.J.*

Uitslag 
positief
S.E./S.T./
S.H./S.I./
S.V./S.J.*

Op vier weken leeftijd

Monsternemer 
Door of namens de pluimveehouder
Type monster 
Per stal: 5 paar overschoentjes (of 150 monsters van blindedarmmest)

Maximaal twee weken voor overplaatsing naar (groot)
ouderdierenbedrijf

Monsternemer 
IKB Ei en niet IKB-pluimveehouders: door of namens de  
pluimveehouder
IKB Kip: dierenarts of dierenartsassistent paraveterinair
Type monster 
Per stal: 5 paar overschoentjes (of 150 monsters van blindedarmmest)

Bij aankomst eendagskuikens op opfok (groot)- 
ouderdierenbedrijf

Monsternemer 
Door of namens de pluimveehouder
Type monster 
Per vrachtwagen of aanhanger: 1 monster van 40 stukken inlegvel

Uitslag negatief
S.E./S.T./S.H./ 
S.I./S.V./S.J.*

Uitslag negatief
S.E./S.T./S.H./ 
S.I./S.V./S.J.*

Uitslag negatief
S.E./S.T./S.H./ 
S.I./S.V./S.J.*

Aanvoer eendagskuikens

NEEM MONSTERS ALTIJD ZORGVULDIG EN VOLGENS DE VASTGESTELDE FREQUENTIE!
 

Voor de informatie in het stroomschema geldt dat als wordt gesproken over S.T. (Salmonella Typhimurium) ook altijd mS.T. (monofasische Salmonella Typhimurium) wordt bedoeld.

* S.J. geldt enkel voor opfok (groot)ouderdieren - vlees


