
BIOPON PROGRAMMA

HOOFDPUNTEN
• Belang voor de pluimveehouder om risicofactoren voor het binnendringen 

van pathogene micro-organismen op te sporen.
• Bioveiligheidsaudit ter plaatse.
• Persoonlijk rapport en benchmark grafiek om de veehouder op te leiden.

Een goede aanpak om deze risicofactoren op te sporen is het deelnemen aan het

BIOPON-programma. Een goed opgeleide dierenarts of adviseur zoals u zal

specifieke risico's van het hele bedrijf en van elke specifieke pluimveestal

opsporen. Dit zal als volgt gebeuren:
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Het is voor legkippenhouders belangrijk om alle risicofactoren te kennen die hun

bedrijf heeft voor het binnendringen van pathogene micro-organismen. Deze

pathogenen kunnen gevolgen hebben voor de rendabiliteit van het bedrijf door

de dalende productie of door zelfs een verplichte ruiming.
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Een audit op locatie van de bioveiligheidsmaatregelen (extern en
intern), zowel op het niveau van het hele bedrijf als specifiek voor
elke stal. Aan het einde van de audit wordt een score verkregen
voor elke stal en een gemiddelde voor het hele bedrijf.

Met de ontdekte risicofactoren (het niet of slecht toepassen van

een bioveiligheidsmaatregel) wordt een eerste rapport opgesteld

waarin het belang van de correcte toepassing van elke

bioveiligheidsmaatregel wordt uitgelegd en verschillende

aanpassingen worden aanbevolen om de risico's tot een

minimum te beperken. De pluimveehouders ontvangen het

advies zowel in een schriftelijk verslag als mondeling tijdens de

audit.

Figuur 1: Audit model
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Figuur 2: Voorbeeld van een rapport (fictief).

Figuur 3: Samenvatting van de stappen



Meer informatie:

- NETPOULSAFE project : https://www.netpoulsafe.eu
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Voorbeeld van een benchmark grafiek (fictief).
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Wanneer de audits van andere pluimveehouders die u in de regio

adviseert zijn afgerond, wordt het gemiddelde van de regio

berekend en ontvangt elke pluimveehouder een tweede verslag

met een benchmark grafiek waarin grafisch wordt aangegeven

of de bioveiligheidsscore van de pluimveehouder onder, gelijk

aan of boven het gemiddelde ligt.

BIOPON PROGRAMMA VIDEO LINK:

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

https://www.netpoulsafe.eu/

