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Floortje Herder van DAP Boven-Veluwe vult het BGP in bij Wilhelm van Wijhe

“Steeds meer digitaal in

De eerste drie maanden van 2013 was het bij veel dierenartspraktijken ‘spitsuur’; het was dé tijd voor
het evalueren en vernieuwen van de bedrijfsgezondheidsplannen. GD Herkauwer mocht een middag
mee met Floortje Herder van DGC Boven-Veluwe. “Wij komen altijd met de iPad en vullen de plannen
digitaal in op VeeOnline. Waar nodig bekijken we ook de geplande onderzoeken, laboratoriumuitslagen
en diergezondheidsstatussen in VeeOnline, dat scheelt een hoop tijd en papieren rompslomp.”
“We zijn een moderne praktijk en doen
graag zoveel mogelijk digitaal”, vertelt
Floortje als we haar ontmoeten op de
praktijk in Wezep. “Toen de verordening
ons vorig jaar verplichtte om voor iedere
veehouder een bedrijfsgezondheidsplan
(BGP) en bedrijfsbehandelplan (BBP) aan
te maken, zijn we dat dan ook meteen
in VeeOnline gaan doen. De modules
in VeeOnline waren snel beschikbaar
waardoor de GD ons veel werk uit handen
heeft genomen. We hoefden zelf niet
meer na te denken over de inhoud en de
vormgeving van het plan; alle onderdelen
zijn er in opgenomen. En het werkt heel
gemakkelijk; het enige dat we hoeven te
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doen is alle digitale stappen samen met
de veehouder doorlopen, daarmee voldoen
zowel wij als de veehouder aan de eisen
die de betreffende instanties en de zuivel
stellen.”

Gepland onderzoek
We gaan vandaag met Floortje langs bij
melkveehouder Wilhelm van Wijhe in
Oosterwolde (Gld). Voor het invullen van
het BGP, maar ook voor de reguliere bedrijfsbegeleiding. Vóór het bedrijfsbezoek
kijken we alvast even naar de gegevens
van Wilhelm in VeeOnline. Hier is onder
andere te zien dat er een onderzoek gepland staat voor de BVD-vrij certificering.

“Er moeten 10 kalfjes getapt worden.
Het is handig dat ik de nummers van de
kalfjes in VeeOnline kan terugvinden,
want de stickers zijn nog niet binnen. Nu
kunnen we toch de kalfjes alvast tappen
en hoeven we niet te wachten tot het
volgende bezoek.”

Kengetallen vergelijken
Wilhelm ontvangt ons gastvrij in zijn
spiksplinternieuwe boerderij. “Ik zit hier
sinds 2,5 jaar, alles is nieuw gebouwd. Om
de stal goed vol te krijgen hebben we de
laatste jaren al ons jongvee aangehouden;
daarmee zijn we gegroeid naar 90 koeien
en 60 stuks jongvee.”

tekst: XXXXX |

VeeOnline”
Die aantallen zien we even later terug als
we aan de keukentafel Wilhelms BGP gaan
invullen: de dieraantallen staan automatisch ingevuld in het plan. Ook zien we de
kengetallen van vorig jaar, de streefwaarden die toen zijn bepaald en de landelijke
gemiddelden. Floortje: “Het mooie is dat
je zo meteen kunt zien of je je doelstellingen hebt gehaald en hoe je het doet
ten opzichte van de rest van Nederland.”
Wilhelm heeft de meeste doelstellingen
gehaald en blijkt op bijna alle punten
beter te scoren dan het landelijk gemiddelde. Uitschieters zijn alleen de koeien
met klauwaandoeningen (60%) en de
kalfjes met diarree (90%).

“Met rantsoen op de grens”
Bij de klauwproblemen gaat het met name
om dieren die op blokjes lopen, er wordt
weinig antibiotica gebruikt. Wilhelm weet
wel waar de problemen vandaan komen:
“aan mijn huisvesting ligt het niet. Ik
heb te veel gespeeld met het rantsoen en
daarin de grens opgezocht; met een betere
rantsoenering kan ik al veel oplossen.”
Belangrijk actiepunt voor Wilhelm wordt
dus het rantsoen proberen constant te
houden. In het plan van vorig jaar staat
het gebruik van een voetbad als actiepunt, maar dit gaat nu van de lijst: “Dat
ga ik toch niet doen, ik heb een hekel aan
voetbaden.” Streven wordt om het percentage klauwproblemen komend jaar te laten
zakken naar 45%.

te veel kalverdiarree
als Floortje doorvraagt over de kalverdiarree, blijkt al snel dat Wilhelm best streng
is voor zichzelf: “Ik tel álles mee; als ze
een dag niet mooi op de mest staan, reken
ik het als kalverdiarree.” Maar ondanks
dat, blijft 90% veel te hoog. Vorig jaar
speelde het probleem ook al, toen heeft
Wilhelm naar aanleiding van de actiepunten in het BGP mestonderzoek laten doen
en is hij begonnen met het vaccineren van

Aan de keukentafel bij Wilhelm vullen Floortje en Wilhelm samen het BGP in in VeeOnline.

de droge koeien. Plan is om later dit jaar
eenlingboxen te gaan plaatsen: “Dat gaat
heel veel effect hebben”, aldus Floortje.
“Zo’n box kun je mooi tussen elk kalf door
reinigen en desinfecteren.” De boxen
worden officieel genoteerd als ‘actiepunt’,
daarnaast noteert Floortje een actiepunt
m.b.t. de biestopname: “Wees er streng
op dat een kalf binnen 2 uur 2 liter biest
drinkt en binnen 12 uur in totaal 5 liter
biest. Het is ook het overwegen waard om
over te gaan op kunstmelk.”

Lage dierdagdosering
Na de kengetallen bespreekt Floortje met
Wilhelm nog het antibioticumgebruik, de
infectiedruk op het bedrijf en de weerstand van de dieren. Handig hierbij is dat
de diergezondheidsstatussen en de dierdagdosering al automatisch staan ingevuld
in het BGP. Wat dat laatste betreft;
Wilhelm heeft een lage dierdagdosering
van 2,53. “Ik doe aan selectief droogzetten; als het uier goed aanvoelt, doe ik
er geen droogzetters in.”

Voor we de stal ingaan, waar behalve het
tappen van de kalfjes (zie de voorpagina),
ook twee kalfjes onthoornd worden en een
aantal koeien gescand wordt op dracht,
loopt Floortje nog één keer de actiepunten met Wilhelm door. Ze ondertekent het
plan digitaal om het vervolgens meteen
naar de praktijk te mailen, waar het in
het digitale dossier gaat. Ook Wilhelm
kan dankzij zijn login het plan digitaal
ondertekenen. Floortje: “Jammer genoeg
hebben veel veehouders nog geen login,
waardoor we de plannen evengoed nog
moeten printen. Uiteindelijk hoop ik echt
dat iedere veehouder de moeite neemt om
in te loggen, dan hebben ze een plek waar
ze hun plannen altijd en overal digitaal
kunnen terugvinden, net als hun stallijst
en dieraantallen, labuitslagen, statussen,
attenties gepland onderzoek en tankmelkrapportages. Hopelijk wordt VeeOnline
steeds verder uitgebreid en kunnen we
steeds meer dingen digitaal gaan doen
zodat wij én de veehouders steeds minder
papier nodig hebben.”

een goede voorbereiding scheelt tijd en geld
Komt uw dierenarts ook binnenkort weer voor de bedrijfsbegeleiding? check dan
even uw laatste laboratoriumuitslagen en uw geplande onderzoeken op VeeOnline.
U kunt eenvoudig inloggen op www.veeonline.nl met dezelfde login waarmee u uw
BGP/BBP heeft ondertekend.
Login vergeten of nog geen login? Via de linkjes onder het inlogscherm zijn eenvoudig nieuwe of vergeten logingegevens aan te vragen. U ontvangt deze binnen een
paar minuten per e-mail, wel zo makkelijk.
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