
ASSISTENTIE TER PLAATSE VAN DE DIERENARTS

HOOFDZAKEN
• Het is belangrijk dat boeren een betrouwbare dierenarts hebben die hen 

adviseert over bioveiligheid.
• De dierenarts geeft advies bij overheidscontroles, het voorkomen van 

introduceren van ziekteverwekkers en routinecontroles.

Advies van de bedrijfsdierenarts over de correcte uitvoering of toepassing van

bioveiligheidsmaatregelen is een goede manier om veehouders te helpen, met

name in de volgende gevallen:

Het is belangrijk dat alle pluimveehouders (vleeskuikens, kalkoenen,

(op)fokkers, legkippen, eenden) een betrouwbare dierenarts hebben. In

Spanje geeft een dierenarts niet alleen advies (over diermanagement, welzijn,

productiecijfers en gezondheidsprogramma (vaccinaties, ontworming en

behandelingen)), voert hij bemonsteringen uit en bereidt hij documentatie

voor. De dierenarts geeft ook advies over bioveiligheid.
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Meer informatie:

- NETPOULSAFE project : https://www.netpoulsafe.eu
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Na vaststelling van tekortkomingen bij een bioveiligheidsaudit

door de overheid, geeft de dierenarts advies over de beste

manier om de niet-naleving te verhelpen. Als het om

documentatie gaat, helpt de dierenarts bij het opstellen van deze

documenten. Probeer de veehouder goed uit te leggen waarom

deze tekortkoming is opgeschreven. Een veehouder moet inzien

dat een verbetering van de tekortkoming méér is dan een

oplegging van de wet: het is een kans om te voorkomen dat

pathogene micro-organismen het bedrijf binnenkomen!

Na het binnendringen in het bedrijf van pathogene micro-

organismen die van belang zijn voor de diergezondheid

(Mycoplasma) en de volksgezondheid (Salmonella), onderzoekt de

dierenarts de mogelijke route van introductie en adviseert de

pluimveehouder over een bioveiligheidsverbeterplan om te

voorkomen dat het opnieuw gebeurt of zich verspreidt naar andere

pluimveestallen. Probeer de pluimveehouder altijd goed uit te

leggen wat de motivatie en reden is voor de maatregelen van het

verbeterplan!

3
Tijdens routinecontroles op het bedrijf adviseert de dierenarts de

veehouder wanneer hij een risicofactor ontdekt die door de

toepassing van een bioveiligheidsmaatregel kan worden beperkt.

Ook al ga je vaak naar het bedrijf, probeer altijd aandacht te

besteden aan de status van de bioveiligheidsmaatregelen op het

bedrijf en als u tekortkomingen constateert, meld die dan aan de

veehouder!

THEORETISCHE/PRAKTISCHE TRAININGEN OVER BIOVEILIGHEID VOOR 
VEEHOUDERS PODCAST 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/

