Slordige administratie
diergeneesmiddelen
Wilma Wolters

Melkgeitenhouders werken hygiënisch, zo concludeerde de Algemene Inspectiedienst (AID)
na controles op 34 bedrijven. De melkstal en het melklokaal zijn schoon, het drinkwater is goed
en de dieren zien er schoon en gezond uit. Maar de verplichte uitgebreide administratie rondom
diergeneesmiddelen houden ze onvoldoende bij.

S

de melk bleef onder de maximumwaarde. Er
was dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Te weinig geneesmiddelen
Geen van de geitenhouders voldoet echter
aan de administratieve verplichtingen rondom de Diergeneesmiddelenwet. Een aantal
van hen bleek geen logboek bij te houden
of een wachttermijn te noteren. De AID
maakte tegen één melkgeitenhouder procesverbaal op, omdat op zijn bedrijf UDD-middelen zijn aangetroffen. Dat zijn diergeneesmiddelen die enkel door een dierenarts
mogen worden toegediend.
De oorzaak voor het minder goed naleven
van de regels rondom diergeneesmiddelen
ligt in het kleine aantal diergeneesmiddelen

dat voor geiten is geregistreerd. Dit aantal
is niet voldoende voor de aandoeningen en
ziekten van de dieren. Daarom gebruiken
geitenhouders en dierenartsen diergeneesmiddelen die voor andere diersoorten zijn
geregistreerd. Dit gebruik moet door geitenhouders uitgebreid worden vastgelegd.
Dit blijkt in de praktijk dus niet altijd te
gebeuren. Om zowel melkgeitenhouders
als dierenartsen bewust te maken van de
geldende administratieve verplichtingen,
vindt de AID communicatie noodzakelijk.
De dienst denkt dat de Vereniging
Kwaliteitszorg Geitenhouderij Nederland
(VKGN) hieraan met het kwaliteitsborging
systeem Kwaligeit wellicht een bijdrage kan
leveren.
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inds 1 januari 2006 moeten ook
melkgeitenhouders zich houden aan
de hygiëneregels die genoemd staan
in de verordeningen ‘levensmiddelen’ en
‘diervoeders’. Dat houdt onder andere in dat
diervoer aan een vastgestelde kwaliteit moet
voldoen en dus goed moet worden bewaard,
en dat bij het gebruik van diergeneesmiddelen de wachttijden moeten worden genoteerd. De AID controleert of agrarische
bedrijven zich aan al deze regels houden.
Melkgeitenhouders doen het redelijk goed.
De hygiëne op melkgeitenbedrijven rond
diervoeders is over het algemeen goed.
Op een van de 34 onderzochte bedrijven
bleek het voer een verhoogd dioxinegehalte
te bevatten. Maar het gehalte in het voer en

Geitenhouders gebruiken veel diergeneesmiddelen die bestemd zijn voor andere diersoorten. Dat mag, maar dan moeten ze dat gebruik wel
uitgebreid bijhouden. Dat gebeurt nog te weinig, concludeert de AID.
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