Checklist: ontvangst kuikens opfokbedrijven
Naam opfokbedrijf
Kipnummer en UBN
Aantal stallen
Datum opzet koppel
Opzet in stalnummers

ras

hanen/hennen

Naam vertegenwoordiger
opfokorganisatie (als van toepassing)
Naam dierenarts
Datum

Categorie

Voorschrift

Beoordeling

A.
Reiniging en
ontsmetting

1.

De vloeren van alle stallen zijn vóór opzet van de kuikens
en vóór desinfectie nat schoongemaakt en ingezeept?
De vloeren van alle stallen zijn voor opzet van de kuikens
en na natte schoonmaak met gas gedesinfecteerd.
Waren de uitslagen van de hygiënecontrole van de stallen
in de vorige ronde 1,0 of lager? Zo niet, noteer de score
van de stallen, waar de score hoger was dan 1,0.
Noteer de uitslagen van de hygiënecontroles
(agarplaatjes) van de huidige ronde per stal.

Ja / Nee

Als voor een stal het antwoord op vraag 3 nee is en als de
score bij punt 4 voor deze stal boven 1,0 ligt: is deze stal
opnieuw gereinigd en gedesinfecteerd voor ontvangst van
de kuikens?
Is de vorige ronde de VIR-check uitgevoerd?2
Wat was de uitslag van de VIR check2
Wordt deze ronde een VIR check uitgevoerd?2
Alle drinklijnen zijn gedesinfecteerd met een effectief
middel.
Noteer middel en datum per stal.

Ja / Nee

Alle drinklijnen zijn vóór opzet doorgespoeld?
Het aangeboden water was bij opzet ouder dan 15
minuten.

Ja / Nee
Ja / nee

2.
3.

4.

5.

B.
Drinkwater

6.
7.
8.
1.
2.

3.
4.

1

Paraaf

OO,
DA1

Ja / Nee
Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

OO = begeleider opfokorganisatie, DA is dierenarts
De VIR check is nog niet gevalideerd voor opfokbedrijven, uitsluitend voor vleeskuikenbedrijven. Deze validatie volgt
in de zomer van 2021
2
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5.
6.
7.

8.
9.

Het aangeboden water was bij opzet niet ouder dan 4
uur.
De monsters voor drinkwateronderzoek zijn genomen
door de dierenarts of HOSOWO instantie3.
Het drinkwater per stal is onderzocht door een erkend
laboratorium op kiemgetal, schimmels en gisten (conform
IKB eisen)?
De uitslagen van het wateronderzoek voldoen aan de
norm.
Als de uitslagen niet voldoen aan de norm (zie 8): zijn
tijdens de leegstand herstelmaatregelen genomen?

10. Wordt binnen 4 weken van de uitgevoerde
herstelmaatregelen opnieuw een wateronderzoek
uitgevoerd (volgens de vastgestelde werkwijze)?3
C.
BGP

1.
2.
3.

D.
Ontvangstprotocol4

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

E.
Gegevens
kuikens
F.
Inzet
dierenarts

Noteer de datum waarop het bedrijfsgezondheidsplan is
opgesteld / geëvalueerd.
Is het bedrijfsgezondheidsplan maximaal een jaar geleden
opgesteld / geëvalueerd?
Het bedrijfsgezondheidsplan is ondertekend door de
dierenarts, het opfokbedrijf en de opfokorganisatie.
Bij aankomst van de eendagskuikens is de
vloertemperatuur minimaal 28C.
Bij aankomst van de eendagskuikens is de temperatuur
van de ruimte, waar de kuikens zich bevinden minimaal
35C.5
Is de CO2 op kuikenhoogte lager dan 2.500 PPM?
Is de RV conform de normen van het klimaatplatform?
Is het kuikenpapier onder en/of naast de waterlijnen
geplaatst?
Worden kuikens in de volledige stal opgevangen of een
gedeelte van de stal?
Als kuiken in gedeelte van de stal worden opgevangen: op
welke wijze (soort afscheiding)?
Worden de kuikens dicht bij water en voer gehouden?
Is er voldoende voer per kuiken beschikbaar op het
kuikenpapier?

Ja / Nee
Ja /Nee
Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Volledige stal / Deel
van de stal

Ja / nee
Ja/nee

10. Wordt dagelijks bijgevoerd

Ja/nee

11. Is er een minimale lichtintensiteit van 40-60 (en meer bij
kuikens van jonge GPS - tot 100 lux)?
1. Noteer de kleurcode(s) van het / de koppelpaspoort(en)
van de ontvangen kuikens

Ja /nee

1.
2.

Meet van vijftien kuikens de kuikentemperatuur?6
Wat is het percentage dode kuikens bij aankomst?

3.

De geur van het koppel is goed?

3

Ja / nee

Informatie op: https://www.avined.nl/thema/hosowo
Zie voor meer informatie over temperatuur en luchtvochtigheid,e.d.: normen opfok ouderdieren klimaatplatform
5
bij opvang in ringen met een lokale (IR)-heater moet de staltemperatuur minimaal 23 oC zijn. De temperatuur in de
ringen moet: onder de heater minimaal 35 oC en buiten de heater minimaal 28 oC zijn
6
Temperatuur moet gemeten worden bij opzet, direct na lossen.
4
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G.
Logger

4.

De activiteit van de kuikens is goed?

5.

Beoordeling van dertig kuikens de navel: a. glad gesloten,
b. knobbeltje maar wel gesloten, c. open

1.

Heeft de chauffeur heeft de logger meegegeven aan de
opfokker?

Ja / nee

Ja / nee / n.v.t.

Tweede beoordeling kuikens door dierenarts

Datum beoordeling
Naam Dierenarts

Paraaf

Uitval percentage
Kropvulling
(50 kuikens)
Lichaamstemperatuur
(15 kuikens)
Evt. opmerkingen

Verbeterpunten voor volgend koppel

Categorie Voorschrift Actie opfokker
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Paraaf
opfokker

