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WITTE LIJST SALMONELLA

Voor het laten onderzoeken van melkvee op besmetting met de Salmonella-bacterie in
het kader van het NZO-beheersingsprogramma Salmonella, wordt melkveehouders
aangeraden melk, bloed of mest te laten onderzoeken bij een laboratorium die vermeld
staat op de Witte Lijst van NZO. De werkwijze van deze laboratoria is door een
onafhankelijk laboratorium te weten Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) getoetst op
door hun gehanteerde criteria. Deze criteria zijn afgestemd met het NZO-programma
dat als doel heeft om Salmonella te beheersen. Voor melkveebedrijven die voortdurend
besmet zijn, de zogenaamde N3- bedrijven, geldt de verplichting om met behulp van
een plan van aanpak aantoonbaar te werken aan preventieve maatregelen én aan het
opsporen van eventueel aanwezige actieve dragers.
Het vinden van actieve dragers vraagt een specifieke volgorde van onderzoek (eerst
zoeken naar afweerstoffen in melk of bloed of vervolgens naar bacteriën in de mest).
De laboratoria op de Witte Lijst zijn of worden door WBVR getoetst of zij met hun
toegepaste onderzoeksmethoden bijdragen aan het doel van het NZO programma. De
onderzoeken dienen te leiden tot het identificeren van actieve dragers (indien aanwezig).
De NZO beveelt voor deze onderzoeken dan ook aan om een lab in te schakelen dat op
de Witte Lijst staat. Over de betekenis van de uitslagen van labs die niet als aanbevolen
op deze lijst staan, kan de NZO geen uitspraken doen.
Het protocol voor laboratoria is op te vragen bij de NZO.
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1) De beoordeling kent een drietal fasen. In behandeling, aanbevolen en voldoet. Pas bij
een voldoende akkoord bevonden validatierapport (rapport van waardering) krijgt het
laboratorium een aanbevolen. Is de test getest via een rondzendoefening dan pas voldoet
het laboratorium.
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