Achtergrond

Zelf behandelen: hoe kan het (nog) beter?
Het zelf toepassen van diergeneesmiddelen door veehouders gaat over het algemeen goed, alleen
nog niet goed genoeg. Met een paar eenvoudige aanscherpingen kan het echter al snel (nog) beter.
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Tekortkomingen hebben meestal
betrekking op de administratie.
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n het artikel ‘Zelf behandelen gaat
soms nog mis’ in de vorige Veehouder
en Veearts stond dat het aantal overtredingen bij het toepassen van diergeneesmiddelen door de veehouder zelf klein is,
en als er een overtreding wordt geconstateerd, is die vrijwel altijd administratief en
praktisch nooit kwaad in opzet. Het gaat
meestal om een onvolledig ingevuld VKIformulier. Het vervelende is dat als de

NVWA zo’n overtreding constateert, ze die
ook móeten rapporteren, waarna er een
sanctie kan volgen (zie kader).
Om sancties in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, geeft de NVWA daarom
aan dat het nog wat beter moet. Ook
omdat de NVWA verwacht dat in het kader
van voedselveiligheid (residuen in melk en
vlees), volksgezondheid (resistentie van
bacteriën) en dierenwelzijn het aantal con-

troles op veebedrijven de komende jaren
zal toenemen.
Als je al goed je best doet is de boodschap
dat het nog beter moet natuurlijk niet leuk,
maar er zijn maar een paar relatief kleine
aanscherpingen van de huidige werkwijze
nodig. De tekortkomingen waar het namelijk om gaat zijn vooral terug te voeren op
gebruik en, wederom, administratie. Beide
zijn uitermate belangrijk met het oog op
voedselveiligheid, volksgezondheid en
dierwelzijn; de administratie is over het
algemeen minder een aandachtspunt voor
de gemiddelde veehouder.
De top drie van zaken die eenvoudig beter
kunnen:
•	Het volgen van het BedrijfsBehandelPlan (BBP).
•	Het juist en volledig bijhouden van alle
toegediende diergeneesmiddelen.
•	De opslag en het bewaren van de
middelen.

Juist en volledig
Naast de visitebrieven, de logboekformulieren en de facturen van de dierenarts
dient de administratie van de zelf toegediende diergeneesmiddelen simpelweg op
orde te zijn.
Wat daarbij duidelijk moet zijn is wat er
met geleverde diergeneesmiddelen is
gebeurd. Het verschil tussen de ontvangen
hoeveelheden en de nog op het bedrijf aanwezige hoeveelheden moet te herleiden
zijn in de administratie.
Van iedere behandeling moeten daarom
een aantal gegevens worden genoteerd:
•	De datum van toediening (naast de
datum van de eerste behandeling óók
die van de vervolgbehandelingen)
•	Welk dier is behandeld (naam of nummer van het dier).
•	Welke diergeneesmiddelen zijn
gebruikt. Let op: zowel de namen als
de REG NL-nummers moeten hier
worden vermeld.
• Welke hoeveelheden zijn toegediend
•	De wachttermijn voor melk en vlees
(indien van toepassing).
•	De reden van behandeling.
Bij de reden van behandeling dient dus het
BedrijfsBehandelPlan te zijn gevolgd. Extra
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Een tekortkoming en dan?
Als een NVWA-inspecteur een tekortkoming constateert op een bedrijf, wordt die bevinding
intern gerapporteerd naar de afdeling Team Bestuurlijke Maatregelen. Deze afdeling beoordeelt
de bevindingen en kan namens de Minister een bestuurlijke boete opleggen.
Daarnaast wordt er ook gerapporteerd aan RVO, die een korting op de inkomenssteun kan
opleggen. Meestal zijn dat kortingen van 3 tot 5 procent op de inkomenssteun.

aandachtspunt hier is dat dit ook betekent
dat een kuur of toediening niet op eigen
initiatief mag worden verkort of verlengd.

Register medische zorg
Let er verder op dat in principe álle medische zorg die aan de dieren wordt verstrekt
genoteerd dient te worden. Denk aan
behandelingen zonder wachttijd zoals het
toedienen van infusen met
calcium/magnesium, het toedienen van
eventuele homeopathische diergeneesmiddelen en het verrichten van klauwbehandelingen die gericht zijn op het herstel van
het dier.
Het beperkt bijhouden van bovenstaande
heeft een direct verband met de tekortkomingen die momenteel zijn terug te voeren
op het onvolledig invullen van een
VKI-formulier.

teerd. Diergeneesmiddelen zijn na openen
namelijk beperkt houdbaar.
Zijn er ten slotte restjes van diergeneesmiddelen over, voer deze dan op een verantwoorde wijze af. Lever ze in bij uw dierenarts of voer ze zelf af met het klein chemisch afval. Zo voorkom je dat er schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen,
een steeds groter groeiend probleem.

Conclusie
Het systeem om als veehouder zelf diergeneesmiddelen te mogen toepassen, en als
dierenarts deze middelen te mogen leveren, werkt heel redelijk, maar moet nog
wel beter in de uitvoering. Deze verbeteringen zitten vooral in het strikter volgen
van het BedrijfsBehandelPlan, het juist en
volledig bijhouden van toegediende diergeneesmiddelen en wat meer aandacht

Voer restjes diergeneesmiddelen
verantwoord af
Opslag en het bewaring
Ook de opslag en het bewaren van diergeneesmiddelen vraagt wat extra aandacht.
Een open deur is dat diergeneesmiddelen
op de juiste wijze opgeslagen en bewaard
moeten worden. Deze juiste wijze staat op
de verpakking. Bewaar diergeneesmiddelen die gekoeld bewaard moeten worden
dus ook in een (werkende) koelkast.
Verder mag de houdbaarheidsdatum vanzelfsprekend niet verstreken zijn en dient
bij het aanbreken van een middel deze
datum op de verpakking te worden geno-

voor de opslag en het bewaren.
Zo zorgen we ervoor dat het systeem voor
de sector behouden blijft én voor alle partijen werkbaar is. Controles worden minder stressvol en minder tijdrovend en de
NVWA is minder tijd kwijt aan de relatief
kleine foutjes.
De NVWA kan zich op die manier veel
meer richten op de ‘echte’ misstanden en
de zaken die volgens de meeste veehouders en dierenartsen belangrijker zijn.
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