Bijengezondheidsteam Brabant (BTB)
Inzendformulier waarschijnlijkheidsdiagnose bijen- en broedmonsters

Informatie over het formulier Beschrijf uw bevindingen bij punt ‘B. Probleemdefinitie’. Denk aan: In

wat voor omgeving staat uw bijenstand? Wat valt u op aan de bijen en/of broed? Zijn er ziekteverschijnselen
en gedragsveranderingen? Is er voer, stuifmeel en een koningin aanwezig? Maak foto’s van alles wat u
opvalt, ook van dichtbij en app de foto’s naar M: 06 526 255 16 met melding van uw naam en kastnummer
van het genomen monster.

Informatie over het opsturen van het monster en de ontvangst van de uitslag

Neem een bijenmonster van 50-100 dode bijen en/of een broedmonster ter grootte van 10 x 10 cm. met
broed in alle stadia.1 Stop het monster in een stevige en luchtdichte verpakking. Noteer hierop ‘Diagnose
bijenziekten’, het bijenstand-adres en het kastnummer. Vul dit formulier in. Maak een pakketje van het
monster samen met het ingevulde formulier. Opsturen of inleveren kan als volgt:
 Stuur het pakketje op naar: Dierenkliniek Diessen; Beekseweg 11A; 5087 KA Diessen.
 Breng het pakketje mee naar het imkercafé dat elke 2de donderdag van de maand om 19:30 uur wordt
gehouden in het dorpshart ‘Ons Mevrouw’, Doornboomstraat 30 in Middelbeers.
 Bij imkercafés van de NBV-groepen kunt u monsters begeleid met een ingevuld formulier inleveren. In
Midden Brabant bij Chrys Charpentier en Joke van Gils. In Noordoost Brabant bij Paul van Doremalen en
Toon de Groot. In West Brabant bij Hans-Jochem de Klein en Aat Rietveld en in Zuidoost Brabant bij:
Mieke Bankers, Bert Lemmens, Wim van den Oord, Roel Paauwe en Jos Römgens.
Het onderzoek leidt tot de meest waarschijnlijke oorzaak. Aan de diagnose kunnen geen rechten worden
ontleed. U krijgt in de regel binnen twee maanden via e-mail de uitslag en de interpretatie van het
onderzoek.

Gegevens bijenhouder/aanvrager:
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Postcode en woonplaats: ..…………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail adres: ……………………………………………………………………. Telefoon: ……………………………………………….
Ik ga akkoord met het bewaren van deze gegevens en de onderzoeksgegevens van het bijbehorende
monster door het Bijengezondheidsteam Brabant.
Datum: …………………………………………………………………………. Handtekening:

A. Informatie over bijenstand
Postcode bijenstand: ……………………………………………………………………………………………………………………........
Aantal volken op moment inzenden monster ……………………………………………............................................
Kastnummer van monster ……………………… Datum sterfte /monstername: ………………………………………..
Bij wintersterfte: aantal volken per 1 oktober afgelopen jaar:……………………………………………………………..
Bij wintersterfte: aantal volken dood bij monstername: ………………………………………………………………………
1

Doe dit niet bij verdenking van Amerikaans Vuilbroed (AVB) of een vermoeden van spuitschade. Neem dan
onmiddellijk contact op met een bijengezondheidscoördinator (zie de NBV-website) en met de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA). T: 045 546 62 30, W: www.nvwa.nl.

1 (z.o.z.)

B. Probleemdefinitie
Beschrijf wat u gezien heeft. Lees eerst: ‘Informatie over het invullen van dit formulier’ op bladzijde 1.
………………………………………………………………………………………………………........................................................
………………………………………………………………………………………………………........................................................
...................................................................................................................................................................
......................................………………………………………………………………………………………………………………………..
…................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
......................................………………………………………………………………………………………………………………………..
…................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
......................................………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Vragenlijst varroabestrijding
Welke varroabestrijdingsmethode(n) heeft u het afgelopen jaar toegepast?
Datum:
Middel:
Hoeveelheid middel:
Aantal bakken/grootte volk:
Gesloten broed aanwezig?
Middel opgenomen/verdampt?
Weersomstandigheden op het
moment van behandeling:
Opmerkingen:
Niet in te vullen door de aanvrager:
Referentienummer2: ……………………………………………………………………………………………………………………............
Datum ontvangst: ……………………………… Paraaf: ………………………….........................................................
Onderzoeksdatum: ……………………………. Paraaf: …………………………........................................................
Waarschijnlijkheidsdiagnose:
…....…………………….......................................................………………………………………………….......................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
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Het referentienummer bestaat uit 5 posities: ABbnn; A is de 1 letter van de voornaam van de bijenhouder, Bb zijn de
de
1 en de 2 letters van de achternaam van bijenhouder en nn is het volgnummer te beginnen met 01.
ste
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