
1.  Mensen die oude kippen ophalen en nieuwe kippen brengen zijn een risico voor 
nieuwe insleep van vogelmijten in uw stal. Houd daar rekening mee en zorg dat uw 
hygiëne hierop afgestemd is.

2.  Zorg dat alle materialen, inclusief transportkratten die gebruikt worden voor het 
ophalen en brengen van nieuwe kippen, schoon zijn en vrij van vogelmijten.

3.  Plaatst u gedurende de ronde kippen (denk aan bijplaatsing van hanen) bij in een 
mijtenvrije stal? Check dan hun status en zorg te allen tijde dat ze mijtenvrij zijn om 
insleep in uw mijtenvrije (behandelde) stal te voorkomen.

4.  Let op: Wanneer uw nieuwe kippen niet mijtenvrij zijn, is de kans op insleep van 
nieuwe vogelmijten hoog.

5.  Laat erfbetreders bedrijfseigen overall/kleding, laarzen, overschoenen en haarnetjes 
dragen en laat ze douchen.  Let er ook op dat voertuigen geen besmetting naar uw 
bedrijf kunnen overbrengen.

6.  Let op uw hygiëne en communiceer duidelijk uw hygiëneprotocol op uw bedrijf 
(vraag MSD Animal Health om een voorbeeld van zo’n hygiëneprotocol of 
download deze via onderstaande link).

7.  Houd een bedrijfsregister bij waarin bezoekers op het bedrijf en in de stal  
worden geregistreerd. 

www.my-msd-animal-health.nl/pluimvee

Fantastisch om als pluimveehouder een vogelmijtvrije stal te hebben, 
maar hoe zit het eigenlijk met de wisseling van uw kippen? Worden uw 
nieuwe kippen bijvoorbeeld wel in vogelmijtvrije transportkratten en 
containers geleverd, zodat uw nieuwe koppels of aanvullingen van uw 
koppels vrij van vogelmijten uw mijtenvrije stal kunnen betreden? 

Vogelmijten kunnen heel eenvoudig overgebracht worden in uw stal.  
Ook in de transportkratten en containers, waar de kippen in vervoerd 
worden naar uw stal, kunnen vogelmijten aanwezig zijn. Op het moment 
van wisseling van kippen vormen deze dus een aanzienlijk risico voor 
nieuwe insleep van vogelmijten in uw mijtenvrije stal. Dat wilt u toch  
ook liever voorkomen dan behandelen? 

Hoe kunt u de risico’s verminderen tijdens zo’n wisselmoment? 
We hebben wat tips & tops voor u op een rijtje gezet.

Vogelmijten in- en op een transportkrat, zorg ervoor dat deze dus 
vogelmijtvrij zijn om nieuwe insleep te voorkomen.

Download hier het MSD Animal Health 
hygiëneprotocol.

KRAT OF KROT?

TIPS & TOPS

https://www.my-msd-animal-health.nl/media/219341/hygieneprotocol.pdf

