Actieplan
Salmonella &
Campylobacter
in de Pluimveevleessector
Instructie voor vleeskuikenhouders
Versie maart 2009

Om consumenten een onberispelijk stukje kip te kunnen
laten eten, moet het probleem van Salmonella en
Campylobacter beheersbaar worden gemaakt. Alle schakels
in de pluimveevleeskolom moeten inspanningen leveren om
te voldoen aan het Actieplan Salmonella en Campylobacter.
Inmiddels heeft ook Europa regels opgesteld voor de reductie
van Salmonella (serotype Se en St). Hierop is het Nederlandse
Actieplan aangepast. In de praktijk betekenen dit weinig
aanpassingen voor de vleeskuikenhouders. De consequenties
verbonden aan een Salmonella besmetting zijn echter wel
aangepast; vanaf 1-1-2011 mag er alleen nog vers vlees
afgezet worden dat vrij is van, alle serotypen, Salmonella.
In deze folder treft u de belangrijkste maatregelen aan, die
vleeskuikenhouders moeten nemen op het gebied van de
bestrijding van Salmonella en Campylobacter.

Salmonella maatregelen voor
vleeskuikenbedrijven
Vleeskuikenhouders dienen met in- en uitgangscontroles te onderzoeken of Salmonella aanwezig is bij hun
vleeskuikens.
Ingangscontrole via inlegvellen
Bij ontvangst van de eendagskuikens op het bedrijf gaat u als
volgt te werk:
1. u neemt monsters op de wagen bij het lossen, of direct uit de
container;
2. neem 40* inlegvellen per wagen en per aanhangwagen,
zoveel mogelijk uit de onderste kratten / containers / dozen;
3. scheur, met steriele plastic handschoenen, een duidelijk
zichtbaar besmeurd deel (ca. 5 X 5 cm) van elk inlegvel af;
4. doe de stukjes inlegvel in een plastic pot of zak;
5. doe dit zo dat de monsters niet met iets anders in aanraking
komen;
6. verzamel zo per wagen en per aanhangwagen 1 pot / zak
met alle stukjes inlegvellen;
7. sluit iedere pot / zak direct na het vullen zorgvuldig;
8. voorzie elke pot / zak van een etiket met: monsterdatum,
KIPnummer en stalnummer;
9. elke inzending moet vergezeld gaan van een inzendformulier met: monsterdatum, stalnummer, KIPnummer en N.A.W.;
10. de monsters moeten binnen 48 uur bij een PPE erkend
laboratorium binnen zijn;
11. de monsters moeten zo zijn verpakt dat geen lekkage kan
optreden en de verpakking moet duidelijk zijn geadresseerd.
*Indien er minder dan 40 inlegvellen voorhanden zijn dienen 40 stukjes van de
aanwezige inlegvellen genomen te worden. Indien er minder dan 10 inlegvellen
aanwezig zijn dienen er minimaal 4 hele inlegvellen voor onderzoek ingestuurd te
worden of wat er voorhanden is.

Uitgangscontrole via mestmonsters
Mestmonsters mogen vanaf dag 21 worden genomen. Als de
vleeskuikens worden afgeleverd voordat zij de leeftijd van 34
dagen hebben bereikt, mogen de monsters eerder worden
genomen. De uitslag is 3 weken geldig vanaf het monstername
moment. Zorg ervoor dat de uitslag ten minste 24 uur voor
aflevering van de vleeskuikens aan de slachterij is doorgegeven.

Mestmonsters kunnen op twee manieren genomen
worden, afhankelijk van het huisvestingssysteem:
1. M
 onstername met overschoentjes
(grondhuisvesting)
Bij de monstername via overschoentjes (niet van plastic) gaat u
als volgt te werk:
1. trek in de stal, over het staleigen schoeisel, één paar
overschoentjes aan en loop een ronde door de stal waarbij
ongeveer 50% van het staloppervlak meegenomen wordt;
2. doe de overschoentjes voor het verlaten van de stal in een
steriele plastic pot / zak;
3. per stal moeten twee paar overschoentjes worden
ingestuurd, de werkwijze wordt dus herhaald;
4. per stal mogen de overschoentjes in één plastic pot / zak
worden gedaan;
5. sluit iedere pot / zak direct na het vullen zorgvuldig;
6. voorzie elke pot / zak van een etiket met: monsterdatum,
KIPnummer en stalnummer;

7. elke inzending moet vergezeld gaan van een
inzendformulier met: monsterdatum, stalnummer,
KIPnummer en N.A.W.;
8. de monsters moeten binnen 25 uur bij een PPE erkend
laboratorium binnen zijn;
9. de monsters moeten zo zijn verpakt dat geen lekkage kan
optreden en de verpakking moet duidelijk zijn geadresseerd.

2. Monstername via swabs
Bij de monstername via swabs gaat u als volgt te werk:
1. u neemt in iedere stal monsters met swabs. Zoek daarvoor
naar verse blindedarmmest (of cloacamonsters als er
onvoldoende blindedarmmest aanwezig is);
2. neem per stal, evenredig over de stal verspreid, 30 swabs;
3. doe de swabs in een plastic pot (max. 15 per pot);
4. breek het met de handen aangeraakte einde van het staafje
af zonder het deel in de pot aan te raken;
5. verzamel op deze wijze 2 potten á 15 swabs;
6. wanneer gebruik gemaakt wordt van individueel in buisjes
verpakte swabs, worden deze teruggeplaatst in de buisjes en
zo verzonden;
7. sluit iedere pot direct na het vullen;
8. voorzie de pot van een etiket met: monsterdatum,
KIPnummer en stalnummer;
9. elke inzending moet vergezeld gaan van een
inzendformulier met: monsterdatum, stalnummer,
KIPnummer en N.A.W.;
10. de monsters moeten binnen 25 uur bij een PPE erkend
laboratorium binnen zijn;
11. de monsters moeten zo zijn verpakt dat geen lekkage kan
optreden en de verpakking moet duidelijk zijn geadresseerd.

Alle monsters (inlegvel, overschoentjes, swabs) dienen te
worden geanalyseerd op alle typen Salmonella. Indien
Salmonella Java geconstateerd wordt, dient de betrokken
pluimveehouder binnen 24 uur het Productschap hiervan op
de hoogte stellen.

Salmonella monstername bij elke
opzet van vleeskuikens
40 inlegvellen bemonsteren
Vanaf 21 dagen leeftijd: 2 paar overschoenen bemonsteren,
uitslag is 3 weken geldig vanaf datum monstername
Uitslag overschoentjes: POSITIEF

Uitslag overschoentjes: NEGATIEF

Reinigen & ontsmetten

Reinigen & ontsmetten

Swabonderzoek door
HOSOWO-instantie

Opzet nieuw koppel

Uitslag swabonderzoek POSITIEF

Uitslag swabonderzoek NEGATIEF

Bij leegstand: ontsmetten door IKB
PSB erkend bedrijf

Opzet nieuw koppel

Opzet nieuw koppel

Hygiëneonderzoek
Hygiëneonderzoek:

O
 p vleeskuikenbedrijven moet 1x per kalenderjaar per stal een hygiëneonderzoek laten uitvoeren door
een HOSOWO-instantie.

Uitslag
kleiner of gelijk aan 1,5

Actie
U hoeft geen actie te ondernemen en kunt een nieuw koppel plaatsen

tussen 1,5 en 3,0

In desbetreffende stal moet tijdens de eerst volgende leegstandsperiode opnieuw een hygiëneonderzoek uitgevoerd worden.

groter dan 3,0

In desbetreffende stal moet tijdens de eerst volgende leegstandsperiode gereinigd worden en daarna worden
ontsmet door een IKB PSB bedrijf. Na de ontsmetting moet opnieuw een hygiëneonderzoek uitgevoerd worden.

Controle
Eén keer per jaar controleert een door het Productschap
aangewezen Controle Organisatie of uw pluimveebedrijf aan
het Actieplan voldoet. Als u deelneemt aan de regeling IKB
Kip dan gebeurt dit tijdens de jaarlijkse IKB controle.
Indien u niet deelneemt dient u zelf een Controle Organisatie
in te schakelen. Op overtreding van de regels is het tuchtrecht
of strafrecht van toepassing.

PROVINCIES
Noord-Holland
Zeeland
Flevoland
Limburg
Groningen
Overijssel

PROVINCIES
Zuid-Holland
Utrecht
Noord-Brabant
Friesland
Drenthe
Gelderland

1-ste en 3-de kwartaal
Campylobacter monsters nemen

2-de en 4-de kwartaal
Campylobacter monsters nemen

Aantal, soort en locatie te nemen mestmonsters:
• Er dienen per stal 5 monsters van minimaal 2 gram verse (natte) blindedarmmest genomen te worden
(dit is bruine, glimmende mest). Dit moet per monster van meerdere dieren afkomstig zijn.
• De monsters dienen evenredig verspreid over de stal verzameld te worden.
Uitvoering monstername:
• Neem een monster van minimaal 2 gram verse mest, zonder de mest met de handen aan te raken.
• Verzamel op deze wijze 5 monsters per stal in een steriele pot of zak.
• Sluit iedere pot of zak direct na het vullen zorgvuldig.
• Voorzie elke pot of zak van een etiket met de volgende gegevens: monsterdatum, stalnummer en KIPnummer.
Inzendformulier
Elke inzending moet vergezeld gaan van een inzendformulier met minimaal de volgende gegevens: de monsterdatum,
het stalnummer, KIPnummer en N.A.W.
Laboratorium
De monsters dienen direct na het nemen verstuurd te worden naar een door het PPE erkend laboratorium.
Deze laboratoria zijn te vinden op www.pve.nl, kies voor pluimvee & eieren, voedselveiligheid en vervolgens Campylobacter.

Bedrijfstechnische maatregelen
Om besmetting met Salmonella en Campylobacter zoveel mogelijk te vermijden, dient u zelf op uw bedrijf
diverse maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn:
Andere dieren
1. Er mogen geen huisdieren, landbouwhuisdieren, ander pluimvee
en sier- en nutsgevogelte binnen de bedrijfsgebouwen komen.
2. Zorg dat vogels geen toegang hebben tot uw stallen.
3. U dient een ongediertebestrijdingsplan te hebben, tenzij u
een professioneel ongediertebestrijdingsbedrijf inschakelt.
Acties die u in het kader van het ongediertebestrijdingsplan
onderneemt moeten geregistreerd worden.

Hygiëne
1. Alleen bezoekers toelaten als dit strikt noodzakelijk is;
daarbij moeten zij de persoonlijke en bedrijfshygiëne in acht
nemen (bedrijfskleding, handen wassen / douchen).
2. In het bedrijf is een wasbak met afvoer, zeep en een schone
handdoek aanwezig.
3. Alle faciliteiten voor de persoonlijke hygiëne moeten in
goede staat verkeren.
4. Daar waar in de stal het pluimvee zich bevindt, is een
hygiënesluis met een fysieke scheiding tussen het bufferdeel en het schone deel aanwezig. Kleding wisselt u voor de
scheiding, schoeisel op de scheiding.

Drinkwater
1. Bij iedere leegstand moet het drinkwatersysteem gereinigd
en ontsmet worden.
2. Eén keer per kalenderjaar laat u uw drinkwater door
een HOSOWO-instantie analyseren. Maakt u gebruik van
het openbare leidingnet in combinatie met een gesloten

systeem, dan kunt u bij een voldoende resultaat het reinigen
en ontsmetten van het drinkwatersysteem achterwege laten.

Voer
1. Voedersilo’s moeten op een verharde ondergrond staan, goed
schoon gehouden worden, en buiten de stal gevuld worden.
Bij meerdere silo’s dienen deze uniek genummerd te zijn.
2. Voer, strooisel en verpakkingsmateriaal moet schoon en
droog worden opgeslagen.
3. Na het afleveren van een koppel pluimvee, moet u ervoor
zorgen dat het voersysteem geleegd wordt buiten de silo om
en dat het voer is afgevoerd (uit de stal) voordat u nieuwe
pluimvee in uw stal plaatst.
4. Houdt altijd een monster van een partij voer van eigen teelt / buurmansteelt achter; bij een Salmonellabesmetting moet dit onderzocht worden als u de herkomst van een besmetting niet weet.

Rond het bedrijf
1. Geef duidelijk uw perceelgrenzen aan zodat bezoekers direct
zien waar zij zich moeten melden.
2. De gebouwen, de inventaris en de omgeving van uw bedrijf
moeten schoon en opgeruimd zijn.
3. Ongehinderde toegang door derden op uw bedrijf mag niet
mogelijk zijn.
4. De looproutes van en naar uw bedrijf moeten verhard zijn,
zodat u deze goed schoon kunt houden.
5. Er moet een goede afwatering van het bedrijfsperceel en de bedrijfsgebouwen zijn.

Disclaimer: aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De PPE-verordening is bepalend.
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Campylobacter monstername: 2x per jaar

