
Opzet nieuw 
koppel  
toegestaan 
( ongeacht  
uitslag  
stalonderzoek)

Opzet nieuw 
koppel  
toegestaan 
( ongeacht  
uitslag  
stalonderzoek)

Tijdens de volgende 
leegstand een nieuw 
HOSOWO-stalonderzoek 
Minimaal 50 swabs 
(verplichting  IKB)

Reiniging & ontsmetting (R&O)

Afvoer vleeskuikens

Maximaal 21 dagen vóór afvoer naar  
de slacht

Monsternemer 
Dierenarts of dierenartsassistent paraveterinair
Type monster 
2 paar overschoentjes per stal

Bij aankomst eendagskuikens op  
vleeskuikenbedrijf

Monsternemer 
Door of namens de pluimveehouder
Type monster 
1 monster van 40 stukken inlegvel per vracht-
wagen/aanhanger

Opzet nieuw koppel toegestaan

Wat zijn de wettelijke én  IKB verplichtingen voor pluimveehouders?

Aanvoer eendagkuikens

NEEM MONSTERS ALTIJD ZORGVULDIG EN VOLGENS DE VASTGESTELDE FREQUENTIE!

Schema bemonstering Salmonella voor vleeskuikenbedrijven

Aangeboden door:

Belangrijke aandachtspunten: 
•  Inlegvellen: neem monsters verspreid over vracht-

wagen of aanhanger uit de onderste kratten,  
monster wordt door of namens de pluimveehouder 
genomen

•  Overschoenen: elke stal dient apart bemonsterd  
te worden

•  Monster dient z.s.m. verzonden te zijn naar een 
door de overheid erkend laboratorium

•  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

•  Officieel onderzoek wordt uitgevoerd door of  
namens de NVWA: 10% van de bedrijven per jaar  
(1 stal)

Administratief
Pluimveehouder denk eraan om:

1    Een inzendformulier te gebruiken 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 (alleen inlegvellen) 
- slachterij 
 -  KIPnet database (via laboratorium)

Uitslag overschoentjes negatief op Salmonella*

Opzet nieuw 
koppel  
toegestaan 
( ongeacht  
uitslag  
stalonderzoek)

Tijdens de volgende 
leegstand een nieuw 
HOSOWO-stalonderzoek 
Minimaal 50 swabs 
(verplichting  IKB)

 Uitslag stalonderzoek 
positief op Salmonella 
(alle serotypes)

Uitslag stalonderzoek 
positief op Salmonella 
(alle serotypes)

HOSOWO-stalonderzoek 
Minimaal 50 swabs 
(verplichting  IKB) 

Uitslag overschoentjes 
positief op Salmonella 
(alle serotypes)*

* Uitslag inlegvellen n.v.t. (geen verdere actie voorgeschreven)
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