Schema bemonstering Salmonella
fok- en vermeerderingsdieren
koppel

frequentie monstername

onderzoek

regulier (door pluimveehouder)
Vermeerderingsdieren
vanaf week 24

iedere 2 weken
5 paar overschoentjes óf
2x150 mestmonsters per stal
officieel (door of namens GD)
1) 4 weken na opzet
2) 8
 weken voor einde ronde
3) t ussen de onder 1 en 2
genoemde tijdstippen in

Opsturen voor analyse
naar erkend lab

Uitslag negatief: 2 weken
later weer onderzoek

Uitslag positief

Verificatie positief

- Reinigen en ontsmetten
- Swab onderzoek
» eventueel beide herhalen tot stal
Salmonella negatief is en dan pas
nieuw koppel plaatsen
- Tracerings- monitorings- en
bestrijdingsplan opstellen en
uitvoeren

melding GD: tel. (0570) 660 466
voor verificatieonderzoek

waarde dieren* < € 5,- én
• besmetting is:
- S. Enteritidis
- S. Typhimurium
- S. Virchow
- S. Hadar
- S. Infantis
» dieren en broedeieren ruimen
• besmetting is:
- overige Salmonella typen
» geen maatregelen (geen
beperkingen
voor dieren en broedeieren)

Verificatie negatief

waarde dieren* > € 5,- én
• besmetting is:
- S. Enteritidis
- S. Typhimurium
» dieren en broedeieren ruimen
• besmetting is:
- S. Virchow
- S. Hadar
- S. Infantis
» In overleg met PPE ruimen
dieren en broedeieren,
vergoeding maximaal € 5,- /
dier
»ó
 f na toestemming PPE
behandelen met antibiotica
onder toezicht van dierenarts
• besmetting is:
- overige Sa typen
»N
 a toestemming PPE
behandelen met antibiotica
onder toezicht van dierenarts
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Vragen?
Bel het Productschap Pluimvee en
Eieren afdeling SPE tel. (079) 363 43 33
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* waarde volgens waardetabel bij Verordening Subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2007

Nieuwe EU regels: extra Salmonella
aanpak in reproductieschakels
Nieuwe Europese regelgeving schrijft voor dat lidstaten het Salmonella besmettingspercentage in eigen
land (nog) verder moeten terugdringen. Zo moeten per stal elke twee weken vijf paar overschoentjes of
tweemaal 150 mestmonsters op Salmonella worden onderzocht. Verder zijn er beperkingen opgelegd
voor het gebruik van antibiotica.
Met het Actieplan Salmonella (en Campylobacter)
hebben alle bedrijven in de pluimveesector grote
inspanningen geleverd om het besmettingspercentage
met Salmonella terug te dringen. En met resultaat!
De besmettingspercentages in de pluimveesector
zijn door de jaren heen fors afgenomen. In de
vermeerderingssector is jaarlijks nog maar 1,5% van
de koppels besmet met Salmonella. Dit betreft de
voor de mens van belang zijnde serotypen Enteritidis,
Typhimurium, Virchow, Hadar en Infantis. Door
Europese wetgeving zijn er wijzigingen aangebracht
in de wijze van bemonsteren op de fok- en
vermeerderingsbedrijven om dit besmettingspercentage
nog verder terug te dringen.

Actieplan Salmonella
Het Actieplan Salmonella (en Campylobacter) van het
Productschap Pluimvee en Eieren is gestart in 1997.
De regeling wordt in overleg met vertegenwoordigers
van brancheorganisaties (NOP, NVP en NEPLUVI)
opgesteld. Naast het onderzoek op Salmonella (en
Campylobacter) zijn in het Actieplan ook voorschriften
opgenomen rondom hygiëne, reiniging en ontsmetting,
ongediertebestrijding en de doorgifte van informatie
naar de volgende en vorige schakel in de keten. Tot slot
moeten maatregelen genomen worden in het geval van
een besmetting. Ieder bedrijf in de pluimveesector dient
zich te houden aan de PPE-voorschriften en wordt hier
ten minste jaarlijks op gecontroleerd.

De wetgeving

Op de andere zijde staat schematisch welke regels
vanaf 1 augustus 2007 gelden voor de bemonstering
op Salmonella voor fok- en vermeerderingsbedrijven.

De volledige voorschriften van het Actieplan kunt
u vinden in de Verordening Hygiënevoorschriften
Pluimveehouderij (PPE) 2007 en het
Hygiënebesluit opfokbedrijven, fokbedrijven en
vermeerderingsbedrijven (PPE) 2007. De voorschriften
rondom de subsidieregeling staan in de Verordening
Subsidieverlening Salmonella (PPE) 2007. Het schema is
slechts een hulpmiddel, hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend.
De regelingen staan op www.pve.nl kies voor
bedrijfsnet, regelgeving.
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Vragen?
Bel het Productschap Pluimvee en
Eieren afdeling SPE tel. (079) 363 43 33

