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Op alle onderzoeken zijn de Algemene Voorwaarden van de KNMvD, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland onder nummer 

22/2008, versie 2018, van toepassing. Onderzoeken die niet door het laboratorium uitgevoerd kunnen worden, worden uitbesteed. De 

resultaten die vallen onder Nederlandse wettelijke of publiekrechtelijke verordeningen worden (automatisch) doorgegeven aan de 

betreffende instanties, indien daartoe een verplichting bestaat. Indien afwijkingen in aangeleverd monstermateriaal worden geconstateerd, 

wordt het gewenste onderzoek wel uitgevoerd, maar worden de afwijkingen genoteerd op de uitslag. D.m.v. ondertekening van dit 

formulier verklaart de inzender/opdrachtgever akkoord te gaan met de voorwaarden zoals genoemd in de tekst van deze disclaimer. 

 

 

Inzender is: □ Bedrijf □ Dierenarts □ Integratie □ Voorlichter □ Kuikenbroederij 

Uitslag naar: □ Bedrijf □ Dierenarts □ Integratie □ Voorlichter  □ Kuikenbroederij 

Rekening naar: □ Bedrijf □ Dierenarts □ Integratie □ Voorlichter □ Kuikenbroederij 

 
 Monsternamedatum:............................................................ 

            

Monsternemer: □ pluimveehouder □ broederij □ dierenarts □ HOSOWO □ ................... 

Monstermateriaal: □ dieren □ bloed □ mest □ swabs □ overschoenen 

 □ inlegvellen □ dons □ water □  rodac □ ................ 

  

Activiteit: Legsector Vleessector Overig: Soort onderzoek 

Opfok-Grootouderdieren   □ SF-(GPO) □ Broederij □ Vrijwillig 

VB-Grootouderdieren-(productie) □ LF □ SF-(GPS) □ Eend □ Regulier 

Opfok-Ouderdieren □ LO □ SO □ Kalkoen  

VB-Ouderdieren (productie) □ LV □ SV □ ............  

Vleeskuikens  □ SS   

Opfok-Leghennen □ OL    

Leghennen □ LL    

Formulier naar waarheid ingevuld: 
Naam opdrachtgever                     Datum aanvraag                                Handtekening 
    
 
 
 

  

Naam bedrijf:   Kipnummer:  

Straat:  Tel. nr.: 

Postcode:  E-mail: 

Plaats:   

Naam dierenarts/praktijk:  Tel. nr.:  

Plaats:  E-mail: 

Naam integratie:  Tel. nr.:  

Adres/plaats:  E-mail:  

Naam voorlichter:  Tel. nr.:  

Adres/plaats:   E-mail:  

Naam kuikenbroederij:  Tel. nr.:  

Adres/plaats:  E-mail:  
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Inzendreden:……………………………………………………………………. 
 
Koppelgegevens: 

Stalnummer:      

Geboortedatum (dag/maand/jaar):      

Ras/Merk:      

Aantal dieren:      

Aantal monsters/paar schoentjes per stal:      

 
Gewenst onderzoek: 

□ Salmonella isolatie conform  NEN-EN-ISO 6579-1   □ Sectie □ Kiemtelling watermonster 

□ Campylobacter 
     

□ Bacteriologie □ S. aureus onderzoek (dons) 

□ Hygienogram stal/vrachtwagen/................... □ EPG 
□ OPG 

 

□ PCR Ms 
□ PCR Ms-H DIVA 
□ PCR Mg 
□ PCR Histomonas 

□ ESBL onderzoek 
 

□ Serologie (zie tabel hieronder) 

Extern AGP ELISA 

□ IB D388 □ AI □ Mg/Ms  □ ALV-J (GP85) □ IBD (Gumboro) 

□ IB IgM □ ...... □ Mg □ ALV (P27) □ Enttijdstip Gumboro 
Halfwaardetijd: 
        □ 3,0 (vleeskuiken regulier) 
        □ 4,0 (vleeskuiken traaggroeiend) 
        □ 4,5 (opfok vleesvermeerdering) 
        □ 5,5 (opfok leg) 
Doorbraaktiter: 
        □ 128 (intermediate vaccin) 
        □ 250 (intermediate vaccin) 
        □ 500 (intermediate plus vaccin) 

□ NCD  □ Ms □ CAV 

□ ......... 

 

□ Se/St □ …….. 

□ IBV  

□ Reo  

□ AE  
(Trilziekte) 

 

           
Invullen door het Laboratorium: 

 Datum Initialen 

Beoordeeld, goedgekeurd en acceptatie ingezonden monsters:   

Autorisatie einduitslag:   

Ingevoerd in Kipnet:   

Factuur ingevoerd:   

 
 

 


