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Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met Demetris DierGezondheid B.V. 
Tel: 026-4422025  Email: info@demetris.nl 

 

Voor eisen die gesteld worden aan de aangeboden materialen verwijzen wij u naar onze website: 
www.demetris.nl 

Monstername formulier Salmonella 
1) Kipnummer   _________________________________________ 
 Naam Bedrijf   _________________________________________ 
 Vestigingsadres  _________________________________________ 
 Postcode + woonplaats  _________________________________________ 
 Emailadres   _________________________________________ 

Correspondentieadres invullen indien afwijkend 
 Postadres   _________________________________________ 
 Postcode + woonplaats  _________________________________________ 
 
2) Evt. Tweede adressant _________________________________________ 
 Emailadres   _________________________________________ 
 

3) Factuur naar     Klant     Tweede adressant 
 
4) Type Bedrijf 

  Grootouderdieren    Opfok leghennen   Vleeskuikens 

  Ouderdieren     Legpluimvee biologisch  Vlees kalkoenen 

  Opfok ouderdieren    Legpluimvee vrije uitloop  Eier-pakstation        

 Opfok grootouder    Legpluimvee scharrel   Slachterij 

       Legpluimvee kooi   Broederij  
5) Monstergegevens 

Stalnummer1 geboortedatum Stuur mij een herinnering voor nieuwe monstername 

   NVT                                 Over          weken   

   NVT                                 Over          weken   

   NVT                                 Over          weken   

 
6) Monstertype 

  Overschoentjes   Inlegvellen    Swabs 

  Mest     Vlees     Anders; _______________ 
 
7) Onderzoeksmethode 

  Salmonella MSRV(Kweek) methode     PCR methode  
 
8) Monsternemer 

  Pluimveehouder   Slachterij    Broederij 

  HOSOWO; ____________  Dierenarts; ______________  Anders; _____________ 
 
 
9) Datum van monstername: _______________   Tijdstip: ____________    
 
10) Datum binnenkomst laboratorium: ________________ Tijdstip: ____________ 
 
11) Handtekening monsternemer / pluimveehouder: _______________ 

  

12) Monsternummer(Demetris): _____________________________________________  
 
 
Dit formulier bij het aangeboden materiaal voegen dat aan het laboratorium verstuurd wordt.  
Alle uitslagen worden gerapporteerd aan AVINED en NVWA. Bij het aanbieden van monstermateriaal gaat u hiermee akkoord.  

  
1: Monsters dienen per stal te worden genomen. Wanneer monsters van verschillende stallen tegelijk worden ingestuurd mag één 
monsternameformulier gebruikt worden. Stalnummers vermelden op monsterverpakking.  

 
Evt. afwijkingen op aangeboden materiaal zullen middels een disclaimer op het rapport worden vermeldt.  
 
Wij verzoeken u het monsternameformulier zo volledig mogelijk in te vullen.  


