GROEIEN EN Investeringsklimaat

bedrijfsgezondheids
plan komt eraan
Per 1 januari 2012 is het hebben van een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan verplicht voor melkveehouders.
Kwaliteitssystemen binnen de zuivel en het Productschap eisen
dat vanaf die datum. Fokkerijgroepering CRV en farmaceut
MSD Animal Health bieden op dit gebied tools aan aan de
melkveehouders. Wat zijn dat voor tools en wat kun je ermee?

C

RV heeft sinds 2008 een module
Diergezondheid in haar pakket.“
“Als coöperatie in de fokkerij vin
den we het belangrijk dat koeien gezond
zijn en blijven. De koe staat immers cen
traal bij ons”, vertelt Jolanda van Hoorne.
Zij is productmanager bij CRV en speciaal
belast met diergezondheid. Onder het
motto ‘van data naar informatie’ is CRV
constant bezig informatie te vergaren en
in hapklare brokken beschikbaar te stellen

aan haar veehouders. Binnen het pakket
VeeManager is de module Diergezondheid
actief. In deze module kan de veehouder
per koe vastleggen waarmee en hoe het
dier behandeld is met diergeneesmiddelen.
Als je alle individuele behandelplannen
van je koeien bij elkaar pakt ontstaat het
bedrijfsbehandelplan, zegt Van Hoorne.
En het BedrijfsBehandelplan is onderdeel
van het BedrijfsGezondheidsplan. De vast
gelegde behandelingen in dit bedrijfsbe
handelplan dienen als basis waarmee ken
getallen die op het BedrijfsGezondheids
Plan moeten worden ingevuld (bijvoor
beeld aantal mastitis en aantal aan de
nageboorte) eenvoudig worden berekend.
Voor het opstellen van de behandelplannen
en voor de analyse van de vastgelegde
gegevens is het advies van de dierenarts
gewenst. “Er maken momenteel tien
duizend melkveehouders gebruik van de

VeeManager en daarmee van de module
Diergezondheid”, aldus Van Hoorne.

Missers voorkomen
In de Diergezondheidsmodule wordt
duidelijk welke koeien behandeld zijn
en tegen welke aandoening. De koeien
die de veehouder zelf behandelt, worden
op dezelfde wijze genoteerd als de koeien
die de dierenarts heeft verpleegd. Via de
online portal PirDap is nu ook uitwisseling
mogelijk van de informatie over dier
gezondheid tussen veebedrijven en de
dierenartsenpraktijk. Immers, vaak hebben
zowel het veebedrijf als de dierenartsen
praktijk ieder in hun eigen software
pakket gegevens over diergezondheid.
Rond zevenduizend melkveehouders zijn
nu al aangesloten op dit PirDap-systeem.
Over de diergezondheid van het jongvee
wordt momenteel nog erg weinig vast
gelegd door de veehouders, vertelt
Van Hoorne. De informatie over mastitis

problemen met kalverdiarree op melkvee
bedrijven stelselmatig te verbeteren. We
zien het als een leidraad voor de dieren
arts en veehouder.” Het plan bestaat uit
de volgende stappen: de bedrijfsintake,
mestonderzoek om de ziekmakende kiem
te isoleren, het biestmanagement, een
plan van aanpak en ten slotte de evaluatie
van hetgeen je gedaan hebt. Vernooij
benadrukt dat veehouder en dierenarts
wel open moeten staan voor verbeteringen
op het bedrijf. Als die fase is overwonnen,
kunnen de plannen van MSD helpen om
problemen als diarree en respiratoire aan
doeningen te verbeteren. Op dit moment
vinden Vernooij en Nijhoving het nog te
vroeg om hun stappenplannen te integre
ren in een bedrijfsbehandelplan. Ze willen
eerst samen met dierenartsen en veehouders
meer ervaring opdoen om een probleem
goed te signaleren en vervolgens thera
peutisch en preventief aan te pakken.
De buitendienst van MSD promoot de

‘De koe staat altijd centraal’
wordt juist goed ingevoerd. Voor de been
gebreken en de vruchtbaarheid gaat het
steeds beter met de vastlegging. Natuur
lijk is er voor een groep van veehouders
nog steeds een drempel om elektronisch
gegevens vast te leggen, maakt Van Hoorne
duidelijk. Maar omdat het snel verplicht
wordt zal die drempel wegvallen.
Van Hoorne geeft aan dat CRV samen met
de melkveesector streeft naar een duurza
me en gezonde melkveestapel die verant
woord omgaat met diergeneesmiddelen.
De module Diergezondheid zorgt ervoor
dat de melkveehouder stelselmatig infor
matie verzamelt en beschikbaar heeft. Zo
worden managementfouten voorkomen
en zorgt het informatiesysteem ervoor
dat met minder arbeid meer relevante
gegevens op tafel komen. En dat is goed
voor de melkveehouder en de koeien.

Gezond vee en kwaliteitsmelk
Gezond vee en kwaliteitsmelk zijn de doelen van alle plannen.
Bron: Twan Wiermans
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stappenplannen bij de dierenarts. Regel
matig wordt een avond belegd voor melk
veehouders. Op zo’n bijeenkomst worden
actuele zaken zoals BVD en diarree met
elkaar besproken. MSD wil het aantal
stappenplannen in de toekomst uitbreiden
met mastitis en fertiliteit. “Twee belang
rijke onderwerpen op het melkveebedrijf
die een stelselmatige aanpak vergen”,
zegt Vernooij. “Maar eerst die aanpak
voor diarree en respiratieproblemen
goed uitrollen in Nederland.” <

Module Dier
gezondheid CRV

Farmaceut denkt mee

• Voldoet aan de regelgeving

MSD Animal Health uit Boxmeer denkt
verder dan het aan de man brengen van
medicijnen. De farmaceut biedt dieren
arts en melkveehouder hulp om de dier
gezondheid structureel aan te pakken.
Jan Vernooij en Inge Nijhoving, dieren
artsen bij MSD, zijn enthousiast over hun
stappenplannen op het terrein van respi
ratie en diarree. Nijhoving: “We hebben
een 5-stappenplan ontwikkeld om de

• Gegevens bedrijf veilig opgeslagen
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• Koppeling met bedrijfsdierenarts
• Mogelijkheid tot verdieping van bedrijfs
begeleiding door dierenarts
• Van curatieve naar preventieve dier
gezondheidsinformatie
• Beter inzicht in directe en indirecte kosten
• Verplicht Bedrijfsbehandelplan en
BedrijfsGezondheidsPlan
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