
BIOVEILIGHEIDSAUDIT MET DE PULSE TOOL

HOOFDPUNTEN
1 – PULSE is een door ITAVI ontwikkelde tool voor de beoordeling van 
bioveiligheid op het pluimveebedrijf, dat beschikbaar is in 3 versies : 
• Vrije uitloop vleeskuikenbedrijven
• Vleeseendenbedrijven
• Foie gras eendenbedrijven
2 – Het is een spreadsheet, inclusief "macro's", ontworpen als een tool om de 
verbeterpunten te identificeren en om de voortgang te monitoren. Het kan 
besproken worden met de adviseurs van de veehouder (dierenarts, technicus). 
Een mobiele app is in ontwikkeling. 

PULSE tool : 
- Controle op de naleving van de Franse regelgeving inzake 

bioveiligheid, voor de volgende items (spreadsheet: 1 onderdeel = 1 
tabblad): 

A – Bioveiligheidsplan. 
B – Hygienesluis. 
C – Reinigen en desinfectie. 
D – Sterfte.
E – Vrije uitloop. 
F – Bezoekers en personeel.
G – Mest.
H – Administratieve zaken en eindbeoordeling.



Pulse tool : 
- PULSE kan worden gebruikt door de veehouder (zelfevaluatie) of door de 

adviseur (die samen met de veehouder de audit uitvoert).
- Voor elk onderdeel gaat de beoordelaar na welke bioveiligheidsmaatregelen

op het bedrijf worden toegepast.
- Elk antwoord levert punten op.
- Een totale score wordt berekend voor elk onderdeel en leidt tot een 

conclusie:
- Voldoende (groen)
- Voor verbetering vatbaar (oranje)
- Niet in overeenstemming (rood)

3 Schermafbeeldingen van de Excel-tool (in het Frans) met de onderdelen bezoekers, 
hygiënesluis en mestbeheer die ingevuld kunnen worden.
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Meer informatie: Download de Excel bestanden (in Frans)
- Voor (vrije uitloop) vleeskuikenbedrijven 
- Voor vleeseendenbedrijven
- Voor foie gras eendenbedrijven

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 
2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 
101000728 (NetPoulSafe).

Op het laatste tabblad wordt in een synthesetabel met de resultaten van 
alle tabbladen het profiel van het bedrijf weergegeven.

De punten waarop niet aan de regels wordt voldaan, kunnen worden 
toegelicht. De veehouder moet uitleggen wat hij eraan gaat doen en 
moet zorgen dat hij vóór het volgende aan deze punten voldoet. De 
ontwikkeling die bij het follow-up bezoek wordt geconstateerd, kan in de 
laatste kolom van de tabel worden genoteerd om de veranderingen 
zichtbaar te maken. 

Schermafbeelding van een voorbeeld van een verslag aan het einde van de 
beoordeling
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https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-exploitation-de-volailles-plein-air
https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-site-d-engraissement-de-palmipedes?search=pulse&order=date
https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-elevage-de-palmipedes-a-foie-gras?search=pulse&order=date

