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Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk schrijven drie dierenartsen over diergezondheid in de
vleesveehouderij. Om en om beschrijven John Campe, Piet De Meuter en René Bemers maandelijks
vastgestelde ziektebeelden, uitgevoerde behandelingen en/of mogelijke preventiemaatregelen.

Nog veel vragen over bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan

Werken aan gezondheid
D

e laatste maanden krijgt onze praktijk tijdens het telefonisch spreekuur of bij bedrijfsbezoeken veel vragen over
het bedrijfsgezondheidsplan. In de vleesveesector is het vanaf
januari 2012 verplicht om bij vijf of meer runderen een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelsplan (zie encyclopedie) te hebben. Het bedrijfsgezondheidsplan betreft aandoeningen die op het bedrijf voorkomen. Zo worden aandachtspunten
zichtbaar waar de veehouder eventueel met derden aan kan
werken. Verder staat in het plan de gezondheidsstatus zoals
die ook op de bedrijfsgezondheidscertificaten staat. Als de status onvoldoende is, kan een veehouder daaraan werken door
beter te kijken naar bijvoorbeeld de aankoop van vee en het
uitweiden met draadcontact met ander vee.
Daarnaast leggen we entingen en andere preventieve maatregelen vast. Ook hier is vaak wat te verbeteren en soms zelfs op
korte termijn wat te verdienen. Denk aan vernieuwde entschema’s of aanpassing in ventilatie bij het jongvee. Ook wettelijke
verplichtingen rond verwerpers stippen we aan en we doen
eventueel bijkomend onderzoek naar neospora of bvd.
Als laatste staan het ruwvoer en het krachtvoer vermeld. Wat
het ruwvoer betreft is de variatie aanzienlijk en dus sterk afhankelijk van de bedrijfsfilosofie (biologisch, stierenmesterij of
fokkoeien). Krachtvoeders komen meestal uit een fabriek en
zijn voor doelgroepen samengesteld en dus minder aan veranderingen onderhevig. Mineralen blijven altijd discussie uitlokken, maar hier geldt: ‘Meten is weten.’ Bloedmonsters kunnen
daar het beste uitsluitsel over geven.

De encyclopedie bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan
Het bedrijfsgezondheidsplan (bgp) geeft een blauwdruk van
een bedrijf weer. Daaruit volgt een bedrijfsspecifiek actieplan
dat op korte termijn te realiseren
is en bijdraagt aan een verbetering van het rendement. Het bedrijfsbehandelplan (bbp) is de
leidraad voor het behandelen
van voorkomende gevallen van
ziekte bij rundvee. Denk daarbij aan actiepunten rondom
kalverdiarree, afkalfproblemen, aan de nageboorte blijven staan, kalversterfte of
luchtwegproblemen bij de
opfok of afmest. Dit zijn
maar enkele voorbeelden,

maar vaak is er toch al vrij eenvoudig en goedkoop iets aan
te doen.
Het invullen van een bedrijfsbehandelplan kan over het algemeen vlot, omdat het verbruik van medicijnen in de
vleesveesector toch al erg laag ligt. Van belang is het dat er
geen derdegeneratiemiddelen meer op staan en het is belangrijk om met eerstegeneratiemiddelen te beginnen bij
de verschillende aandoeningen. Hierbij zal uw dierenarts
samen met u het beste kunnen invullen wat op het behandelplan aan middelen moet staan.
De ddd is de dierdagdosering en die wordt berekend uit het
medicijnenverbruik over een bepaalde periode en verdeeld
over het aantal (kilo’s) dieren. Deze gegevens worden opgeslagen in MediRund, een centrale database. Zo zijn bedrijven met elkaar te vergelijken en zijn er mogelijk ook nog
verbeteringen te behalen.
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