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Certificering van levend pluimvee en broedeieren - bijlage 3 

 

Code:  K-LV-PLUIU-01b3 Versie: 02  

 

Vaccinatieschema NCD en tabel minimum weerstand tegen NCD bij het verplaatsen van 

pluimvee 

 

 

Categorie Leeftijd  Vaccin 

Fokpluimvee en leghennen Uiterlijk 18 dagen na 

uitkomst 

Levend vaccin 

(oogdruppel, spray, aerosol of drinkwater) 

Bij in ovo vaccinatie of voordat de dieren 

3 dagen oud zijn, mag alleen gebruik 

gemaakt worden van een niet spreidend 

vaccin 

 In de 22ste week Geïnactiveerd vaccin 

(injectie) 

Vleeskuikens Uiterlijk 18 dagen na 

uitkomst 

Levend vaccin (spray of drinkwater) 

Bij in ovo vaccinatie of voordat de dieren 

3 dagen oud zijn, mag alleen gebruik 

gemaakt worden van een niet spreidend 

vaccin 

Vleeskalkoenen Uiterlijk 18 dagen na 

uitkomst 

Levend vaccin (spray of drinkwater) 

Bij in ovo vaccinatie of voordat de dieren 

3 dagen oud zijn, mag alleen gebruik 

gemaakt worden van een niet spreidend 

vaccin 
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Categorie Wanneer  Waarmee Uitslag 

Pluimvee tot de 

leeftijd van 28 dagen 

Tenminste 7 

dagen voor 

verplaatsing 

Spray of aerosol met 

levend vaccin 

Bij in ovo vaccinatie of 

voordat de dieren 3 

dagen oud zijn, mag 

alleen gebruik 

gemaakt worden van 

een niet spreidend 

vaccin 

n.v.t. 

Pluimvee ouder dan 

28 en jonger dan 70 

dagen 

Tussen de 7 en 

42 dagen voor 

verplaatsing 

Spray of aerosol met 

levend vaccin 

Heeft één monsteruitslag 

met minimaal titer 3 

Vermeerderingsdieren 

of leghennen vanaf de 

leeftijd van 70 dagen 

Niet, of korter 

dan 6 weken 

geleden 

Geïnactiveerd vaccin Heeft 83% van de monsters 

een uistlag van minstens 

titer 3 * 

 Vanaf 6 weken 

na vaccinatie 

Geïnactiveerd vaccin Heeft 83% (=25 uit 30) van 

de monsters een uitslag van 

titer 3 of hoger 

Vleeskuikens en 

vleeskalkoenen vanaf 

de leeftijd van 70 

dagen 

  Heeft 83% van de monsters 

een uistlag van minstens 

titer 3 

* Tenzij de dieren vanaf geboorte elke 6 weken door middel van spray of earosol met levend vaccin 

zijn gevaccineerd én heeft tenminste één monsteruitslag met minimaal titer 3. 

 

Minimum weerstand tegen NCD bij het verplaatsen van pluimvee  

Als pluimvee van de soort kip of kalkoen wordt verplaatst naar een ander bedrijf, moet de 

bescherming tegen NCD aan de minimumeis voldoen, die voor de betrokken categorie geldt.  

Per genoemde categorie gelden de volgende eisen:  

 

•  pluimvee tot de leeftijd van 28 dagen: 

o Is minstens 7 dagen voor verplaatsing d.m.v. spray of aërosol met levend vaccin 

gevaccineerd 

o Bij een in ovo vaccinatie of vaccinatie tot de 3e levensdag, mag alleen gebruik 

gemaakt worden van een niet spreidend vaccin 

•  pluimvee ouder dan 28 en jonger dan 70 dagen: 

o Heeft één monsteruitslag met minimaal titer 3 én is tussen 7 en 42 dagen voor 

verplaatsing d.m.v. spray of aërosol met levend vaccin gevaccineerd.  
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• vermeerderingsdieren of leghennen vanaf de leeftijd van 70 dagen:  

o Als deze nog niet of korter dan 6 weken geleden met geïnactiveerde entstof zijn 

gevaccineerd 

▪ Heeft 83% (=25 uit 30) van de monsters een uitslag van minstens titer 3, 

tenzij de dieren vanaf geboorte elke 6 weken d.m.v. spray of aërosol met 

levend vaccin zijn gevaccineerd én minstens één monster een uitslag van 

minimaal titer 3 heeft.  

•  Vanaf 6 weken na vaccinatie met geïnactiveerde entstof heeft 83% (= 25 uit 30) van de 

monsters een uitslag van titer 3 of hoger.  

•  vleeskuikens en vleeskalkoenen vanaf de leeftijd van 70 dagen:  

o 83% van de monsters heeft een uitslag van minstens titer 3, tenzij de dieren vanaf 

geboorte elke 6 weken d.m.v. spray of aërosol met levend vaccin zijn gevaccineerd 

én minstens één monster een uitslag van minimaal titer 3 heeft.  

 

Voor de export naar 3e landen (certificering op verzoek) wordt in eerste instantie voldaan aan de 

EU-eisen.  

Daarboven kunnen per land aanvullende verklaringen/onderzoeken vereist zijn. Deze vindt u terug 

in de certificaattekst en/of de landeninstructies. 


