Onderzoeksvragen vanuit IKB-perspectief
P Oostenbach, Produktschap voor Pluimvee en eieren, Postbus 502, 3700 AM Zeist
Binnen de IKB-programma’s is een belangrijke plaats ingeruimd voor de hygiënische
maatregelen die uitgevoerd worden en ook voor de beoordeling ervan. De positie die de
broederij inneemt is dermate evident, zij staat als een spin in het web tussen een (groot)
aantal VB’s aan de éne kant en (een nog groter) aantal vleeskuikenbedrijven aan de
andere kant, dat aan de hygiënische maatregelen in deze schakel niets mag ontbreken. De
lijnen die bij elkaar komen maken de broederij tot een efficiënte plaats om (corrigerende)
acties uit te voeren. Daarnaast maken de lijnen die vanaf de broederij weer uitwaaieren
haar tot een risico bij het verspreiden van een besmetting. Verder kan een broederij
terecht of onterecht aangesproken worden op eventuele manco’s die opgetreden zijn.
De binnen IKB gehanteerde bemonsteringsprocedure en de beoordeling, die hierop
gebaseerd is, moeten als een eerste stap gezien worden. Deze methodiek geeft echter
onvoldoende inzicht in de besmettingsdruk van de individuele organismen Verder
ontbreekt het aan inzicht in de werkelijk kritische stappen als het gaat om de insleep en
vermenigvuldiging van deze organismen. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
- een bemonderingsschema dient gebaseerd te zijn op een HACCP-analyse, d. W.Z. een
analyse van de kritische stappen;
- er zal één of zullen analysemethodiek ontwikkeld moeten worden die tegen lage
kosten in staat is/zijn om inzicht te verschaffen in de belastingen per organisme;
- aan bovenstaande zaken moet het inzicht gekoppeld kunnen worden wat het te accepteren niveau van de individuele kritieke stappen mag zijn;
Het is in ieder geval mijn indruk dat de kennis aangaande de uitvoering van de hygïenemaatregelen voldoende is om er mee van start te kunnen gaan.
De logistiek vanaf VB tot en met inleg in de broederij bevat een aantal bottle-necks vanuit
IKB-oogpunt.
* Een veelvoud aan handling met het risico van beschadiging en een direct of indirect
economisch nadeel;
- bekeken moet worden welke handling geëlimineerd kan worden;
- bekeken moet worden welke handling aangepast kan worden, zodat de kans op
beschadiging en menselijk inspanning verminderd wordt.
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