
De Italiaanse pluimveeproductie is georganiseerd in verticaal
geïntegreerde ketens, d.w.z. bedrijven die elke stap van de
productiecyclus beheren (van de broederij tot het slachthuis,
inclusief voederfabrieken en al het personeel).

HOOFDPUNTEN
1. Beoordeling van bioveiligheidsmaatregelen in pluimveebedrijven
2. Bioveiligheidsinspectie op geïntegreerde bedrijven
3. Gebruik van specifiek beleid voor geïntegreerde bedrijven

flag

BIOVEILIGHEID CHECK (DOOR STAKEHOLDERS) 
FOCUS OP INTEGRATIES

Geïntegreerd 
bedrijf X



Hoe zijn geïntegreerde bedrijven georganiseerd?

•Het geïntegreerde bedrijf levert: pluimvee, voer, ondersteuning
(personeel), vervoer, verwerkingsfaciliteiten
•De pluimveehouder zorgt voor: voorzieningen, arbeidskrachten,

benodigdheden

Broederij X

Opfokbedrijf X

Slachthuis X

Verwerkingsbedrijf X

Markt

Geïntegreerd bedrijf X organisatie

Bedrijfs-
dierenarts X

Bedrijfs-
adviseur X

Transport X

Transport X

Transport X

Transport X

Voerleverancier X
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Meer informatie:
- NETPOULSAFE project : https://www.netpoulsafe.eu

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

Daarom wordt het volgende aan pluimveehouders aanbevolen tijdens

het bezoek van de bedrijfsdierenarts of –adviseur, behorend bij de

integratie:

- Wees zo transparant mogelijk!

- Wees eerlijk!

- Vertrouw hen!

Na de pluimveehouder zijn de twee belangrijkste actoren op het
bedrijf de bedrijfsadviseur en/of de bedrijfsdierenarts, die het
bedrijf periodiek bezoeken om de uitvoering van activiteiten te
controleren

Geïntegreerde bedrijven hebben hun eigen beleid wat betreft
bioveiligheidsmaatregelen: bedrijfsdierenartsen en/of adviseurs evalueren
de bioveiligheidsmaatregelen aan de hand van checklists van het bedrijf.
Indien tijdens het bezoek wordt vastgesteld dat de bioveiligheid niet in acht
wordt genomen, geven zij aanwijzingen over mogelijke corrigerende
maatregelen.
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