Salmonella certificering
In toenemende mate wordt door afnemers aan zuivelondernemingen gevraagd wat zij doen aan
salmonellabeheersing op boerderijniveau. Wanneer de tankmelkuitslag twee keer op een rij ongunstig
is, geldt een zogenaamde inspanningsverplichting voor veehouders. De veehouder dient dan de
workshop Salmonella te volgen bij zijn of haar dierenarts. Als dierenarts kan en mag u deze workshop
echter alleen verzorgen als u hiervoor erkend bent door de NZO en als zodanig staat ingeschreven bij
PE-veterinair in het register Salmonella Certficering.
Hoe krijgt u de erkenning?
U wordt geacht zich na het volgen van de training Startcompetentie erkenningsregeling Salmonella
actief aan te melden voor het register via PE-Veterinair. Dit gebeurt niet automatisch. Zodra uw
aanmelding betaald en goedgekeurd is, ontvangt u een bevestiging van uw registratie voor de periode
van 3 jaar. Tijdens deze registratieperiode dient u éénmalig de actualiseringscursus Salmonella te
volgen. De kosten voor de actualiseringscursus worden apart in rekening gebracht. Drie maanden voor
afloop van de registratieperiode ontvangt u een bericht met de mogelijkheid om uw registratie te
verlengen voor een nieuwe periode van 3 jaar. U dient op dat moment te voldoen aan de gestelde
eisen voor herregistratie.
Deze training zit ingebed in het masteronderwijs Landbouwhuisdieren en Veterinaire Volksgezondheid
van de fac. Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. De Startcompetentie die behaald is met de training
is drie jaar geldig. De faculteit Diergeneeskunde biedt de training Startcompetentie
erkenningsregeling Salmonella meerdere keren per jaar aan, voor zowel studenten als dierenartsen
die (nog) geen geldige erkenning hebben. Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op de
website van de Universiteit Utrecht.
Hoe behoudt u uw erkenning?
Om de erkenning op basis van de startcompetentie te bevestigen, neemt u iedere drie jaar deel aan
de actualiseringscursus Salmonella. Deze wordt minimaal eenmaal per jaar georganiseerd door
ICOVet i.s.m. de faculteit Diergeneeskunde. Tijdens de landelijke bijeenkomst komen de actuele stand
van zaken en ontwikkelingen rond Salmonella aan bod. Daarnaast wordt er casuïstiek uit de praktijk
gepresenteerd en besproken.
Hoe ziet de registratie eruit?
U wordt geacht zich, na het volgen van de training Startcompetentie erkenningsregeling Salmonella,
actief aan te melden voor het register via PE-Veterinair. Dit gebeurt niet automatisch. Zodra uw
aanmelding betaald en goedgekeurd is, ontvangt u een bevestiging van uw registratie voor de
periode van 3 jaar. Tijdens deze registratieperiode dient u éénmalig de actualiseringscursus
Salmonella te volgen. De kosten voor de actualiseringscursus worden apart in rekening gebracht. Drie
maanden voor afloop van de registratieperiode ontvangt u een bericht met de mogelijkheid om uw
registratie te verlengen voor een nieuwe periode van 3 jaar. U dient op dat moment te voldoen aan
de gestelde eisen voor herregistratie.
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