Achtergrond

Tussenstand KoeMonitor en BGP-tool

Gegevens uitwisselen
KoeMonitor en de BGP-tool gaan sommige gegevens uitwisselen. Dat moet het gebruik van beide
systemen makkelijker maken voor zowel de melkveehouders als dierenartsen.
VAN DE REDACTIE

B

innen de melkveehouderij zijn er
momenteel verschillende
systemen om te voldoen aan
allerlei wettelijke en bovenwettelijke eisen
en verplichtingen. Zo is er KoeMonitor,
ontwikkeld door ZuivelNL. KoeMonitor
vangt in drie onderdelen (KoeData, KoeAlert en KoeKompas) in ieder geval de
verplichtingen vanuit de Europese hygiënerichtlijn.
Daarnaast is er het BGP, oftewel het
bedrijfsgezondheidsplan. Het BGP is een
wettelijke eis van de Nederlandse overheid

en is vooral gericht op het gezond houden
van dieren en daarmee beperken van het
gebruik van antibiotica. De Stichting
Geborgde Dierenarts (SGD) heeft voor de
uitvoering hiervan de BGP-tool
ontwikkeld.

Probleem
In de praktijk overlappen het BGP en KoeKompas (als onderdeel van KoeMonitor)
elkaar grotendeels. Het BGP is een wettelijke eis en dus voor zowel de dierenarts als
veehouder per definitie leidend. Het verve-

lende daarbij is dat het KoeKompas door
de overheid niet erkend wordt als BGP en
een aantal zuivelbedrijven vast blijft houden aan KoeKompas in de huidige vorm.
Dit betekent concreet dat op veel melkveebedrijven zowel een BGP als een KoeKompas moet worden uitgevoerd. Door de
overlap van de systemen leidt dit tot dubbel werk.

‘Oplossing’
ZuivelNL en de SGD willen veehouders en
dierenartsen nu tegemoet komen door uitwisseling van data tussen beide systemen
mogelijk te maken. Het gevolg is dat veel
gegevens niet meer dubbel hoeven te worden ingevoerd. De veehouder zal vooraf
wel toestemming moeten geven voor deze
uitwisseling van gegevens; ZuivelNL roept
veehouders op hun zuivelbedrijf daarvoor
te machtigen.
Het is nog niet bekend wanneer de gegevens kunnen worden uitgewisseld. De
SGD laat weten dat een speciale werkgroep
bezig is om de uitwisseling van de gegevens mogelijk te maken.
Resultaat
Als de koppeling tussen de twee systemen
straks een feit is, en als je als veehouder
toestemming hebt gegeven om data te
delen, zal ZuivelNL zorgen dat de benodigde data vanuit KoeKompas ook in de BGPtool van de SGD terechtkomt.
KoeMonitor en het BGP blijven dus naast
elkaar bestaan en er komen geen onderdelen van beide systemen te vervallen. Gegevens vanuit KoeKompas moeten straks dus
wel kunnen worden uitgewisseld als invoer
van het BGP.
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