
Algemeen:

Voor een snellere doorstroom vragen wij u, u monsters vooraf bij ons aan te melden door een 
aanmeldformulier te e-mailen naar virustest@iribov.com. Dit aanmeldformulier is te downloaden op onze 
website www.iribov.com. Voegt u het uitgeprinte formulier ook even bij de zending. De doorlooptijd bedraagt 
7 werkdagen.

Vul hierbij in:
•  Bedrijfsgegevens en contact persoon
• De datum wanneer de monsters worden afgeleverd
• de partij gegevens met daarbij de virussen waarop getoetst moet worden: PLAMV, LMoV, LSV, 

TVX, LVX, ArMV, TRV, CMV, SLRSV

Zowel schubben als bollen kunnen worden aangeleverd om te testen, in respectievelijk druk en sluitzakjes 
(verkrijgbaar bij iedere supermarkt of aan te vragen bij Iribov) of kratten met kratverdelers (aan te vragen bij 
Iribov). 

Verzend de monsters naar:

Iribov B.V
t.a.v. virustoetsing 
Middenweg 591b 
1704 BH Heerhugowaard 

Waarom hygiënisch bemonsteren? 

Virustoetsing met de PCR-methode heeft ten opzichte van de ELISA-methode het voordeel dat 
deze gevoeliger is. Mogelijke infecties zijn in een vroeg stadium aantoonbaar. Het nadeel is dat de 
PCR-methode een kruisbesmetting tussen monsters detecteert. Daarom is hygiëne tijdens het 
bemonsteren van groot belang.
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Monstername 6x50
Benodigde materialen per partij:

• Een krat met kratzak en divider of 6 druk en sluitzakken + verzamelzak
• Label voor de krat / zak met partij gegevens 
• latex handschoenen

Monstername 6x50:

1. Trek nieuwe latex handschoenen aan.
2. Selecteer random! 50 bollen uit minimaal 4 verschillende kisten. Plaats deze bollen in een 

vak van de krat of trek per bol een schub af en doe deze schub in een nieuwe druk en 
sluitzak.

3. Herhaal stap 1 en 2 voor sub-monster 2 t/m 6. Haal hierbij ieder submonster uit andere 
kisten. Let op: nieuwe handschoenen voor ieder sub-monster.

4. Vouw de krattenzak samen of doe de druk sluitzakjes in een verzamelzak en voeg daarbij 
een label met bedrijfs- en partij per monster 
. 

1 Monster bestaat uit 6 sub-monsters van 50 bollen uit een partij (6x50=300 bollen). Indien een 
partij groot is dan wordt geadviseerd meerdere monsters van 6x50 bollen te nemen.

5. Eventueel Ingeleverde kratten worden kort bewaard en moeten door de klant weer worden 
opgehaald. De kratten worden niet ontsmet of anderszins behandeld door Iribov B.V. 

Test resultaten

De besmetting word per pool beoordeeld op +, ± of – wat resulteert in een percentage. Dit 
percentage wordt berekend op  basis van een statistische inschatting.   Dit product is geschikt om 
een indicatie te krijgen of een partij is besmet tussen 0 en 3,5%. Boven 3,5% besmet wordt 
aangegeven als > 3,5%.

Disclaimer: Iribov B.V. is  niet aansprakelijk voor schade die direct of  indirect is  ontstaan als gevolg van verrichte 
werkzaamheden.
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Monstername 10x12
Benodigde materialen per partij:

• Een krat met kratzak en divider of 10 druk en sluitzakken +verzamelzak
• Label voor de krat / zak met partij gegevens 
• latex handschoenen

Monstername 10x12:

1. Trek nieuwe latex handschoenen aan.
2. Selecteer random! 12 bollen uit een kist. Plaats deze bollen in een vak van de krat of trek per 

bol een schub af en doe deze schub in een nieuwe druk en sluitzak.
3. Herhaal stap 1 en 2 voor sub-monster 2 t/m 10. Let op: nieuwe handschoenen voor ieder 

sub-monster. Haal ieder submonster uit een andere kist.
4. Vouw de krattenzak samen of doe de druk sluitzakjes in een verzamelzak en voeg daarbij 

een label met bedrijfs- en partij per monster 
. 

1 Monster bestaat uit 10 sub-monsters van 12 bollen uit een partij (10x12=120 bollen). Indien 
een partij groot is dan wordt geadviseerd meerdere monsters van 10x12 te nemen.

5. Eventueel Ingeleverde kratten worden kort bewaard en moeten door de klant weer worden 
opgehaald. De kratten worden niet ontsmet of anderszins behandeld door Iribov B.V. 

Test resultaten

De besmetting word per pool beoordeeld op +, ± of – wat resulteert in een percentage. Dit 
percentage wordt berekend op basis van een statistische inschatting. Dit product is geschikt om 
een indicatie te krijgen of een partij laag of hoog besmet is. De bovengrens van deze toets is 
17,5%. Boven 17,5% wordt aangegeven als >17,5%. Wilt u een inschatting maken of een partij 
een laag besmettingspercentage bevat (tussen 0 en 3,5%) dan wordt geadviseerd naar een 
grotere steekproef te gaan (de 6x50 toets).

Disclaimer: Iribov B.V. is  niet aansprakelijk voor schade die direct of  indirect is  ontstaan als gevolg van verrichte 
werkzaamheden.
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