
Hoe nu verder? 
Jan Workamp



Terugblik

 Veel inzet van pluimveehouders 
én erfbetreders

 Openheid
 Bewustwording
 Handzame tools ontwikkeld
 Bevestiging én nieuwe kennis, m.b.t. o.a.:

- verloop besmetting in de stal
- monitoring: visueel, valletjes en tellers



Terugblik

Ook duidelijk:

 Veel geleerd
 Maar: nog niet alles is bekend, complexe materie
 Het gaat niet alleen om een goed middel, het gaat

om een totaal aanpak



Hoe nu verder?

Met:

 Toepassing van IPM
 Aandacht vasthouden
 Middelen 
 Onderzoek



Hoe nu verder met IPM?

Hoe toepassing van IPM te verbreden in de sector?
o Beheersing in de gehele keten
o Van 20 legpluimveehouders naar X00 

legpluimveehouders…

 Bewustwording / eigen verantwoordelijkheid 
pluimveehouders én

 Kartrekkers vanuit de periferie!



Beschikbare tools / kennis

 Website        
 Info graphics
 E-learning
 Cursus (op maat)   
 Artikelen
 Eindrapport (2e Kamer)
 Vogelmijt bedrijfsplan



E-Learning



Vogelmijt bedrijfsplan



Vogelmijt bedrijfsplan



Vogelmijt bedrijfsplan



Hoe de aandacht vasthouden?

Ideeën:
 Deelnemers blijven volgen
 Uitdragen aan collega’s 
 Jaarlijkse bijeenkomst om actuele ontwikkelingen 

en nieuwe kennis te delen
 1-2 per jaar “praatgroep” om ervaringen te delen
 Maak gebruik van aanbod E-learning / cursus 
 Neem als periferie zelf het voortouw….
 Ondersteuning is te regelen



Hoe nu verder met “middelen”?

Behoefte aan verbreding van “witte lijst”

Werk de genoemde ideeën verder uit!

?? Securegg, AVINED, LNV, VWS, I&W ??



Hoe nu verder met onderzoek?

Zoals:

 Effecten natuurlijke vijanden 
Data verwerken/analyseren van meer bedrijven die consequent 

monitoren 
 Succesfactoren op bedrijven met lage aantallen vogelmijt
 Testen van managementmaatregelen (populatie onderdrukkend)



Prijsvraag

 Vijf vragen
 Formulier bij uitgang van de zaal
 Volledig invullen s.v.p.
 Er zijn 3 klokken te winnen: 



Met dank aan

Alle deelnemers
 Betrokken sectorbestuurders
 Financiers en sponsoren
Uitvoerenden
U allen vandaag!
 Sprekers en voorzitter 



Dank voor jullie aandacht


