Factsheet

Diergezondheids
monitoring
Melkveehouders mogen alleen
melk leveren van gezonde koeien.
De melkveehouder is verplicht
om de gezondheid en welzijn van
zijn melkkoeien te monitoren.
In Nederland zijn er drie monitoringssystemen ontwikkeld, gebaseerd op Europese wetgeving en
eisen van de zuivelsector. Deze
systemen zijn goedgekeurd door
de overheid, die tevens toezicht
houdt op deze systemen. Bij een
onvoldoende score wordt de diergezondheid vaker gecontroleerd
door de dierenarts.

Welke diergezondheidsmonitoringssystemen zijn er?



In de Nederlandse melkveehouderij zijn
er drie systemen die de diergezondheid
monitoren en inzichtelijk maken: het Periodiek
Bedrijfsbezoek (PBB), de Continue Diergezondheidsmonitoring (CDM) en het KoeKompas.
Iedere zuivelonderneming stelt één van deze
monitoringssystemen beschikbaar voor de
aangesloten melkveehouder. Iedere melkveehouder is verplicht één van deze monitoringssystemen te hanteren. Daarnaast werkt de
melkveehouder samen met een vaste dierenarts om de diergezondheid en het dierenwelzijn
van zijn koeien continu te verbeteren.



Voor alle monitoringssystemen geldt dat, bij
een onvoldoende score, de diergezondheid
verplicht vaker wordt gecontroleerd door
de dierenarts. De Stichting Centraal Orgaan
voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
(COKZ) controleert bij de zuivelondernemingen op het gebruik en de invulling van deze
systemen.
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Wat is de Continue Diergezondheidsmonitoring (CDM)?



De Continue Diergezondheidsmonitoring is
gebaseerd op reeds beschikbare data, zoals
informatie van melkmonsters van individuele
koeien en de gezondheidsstatus van het bedrijf.
De score van de Continue Diergezondheidsmonitoring geeft weer hoe het gesteld is met
de diergezondheid binnen het betreffende
melkveebedrijf.



De scores van dit melkveebedrijf worden
vergeleken met het landelijk gemiddelde.
Door deze benchmark weer te geven, worden
melkveehouders gestimuleerd om hun diergezondheid verder te verbeteren.



De dierenarts komt verplicht minimaal twee
maal per jaar op het melkveebedrijf.

Wat is het KoeKompas?
 e dierenarts komt twee keer per jaar op het
D
melkveebedrijf om het KoeKompas uit te voeren. Met het KoeKompas wordt er een integrale
risicoanalyse van het bedrijf gemaakt. Hiervoor wordt het bedrijf op de volgende zeven
punten beoordeeld: het melken, voeding en
water, huisvesting, dierenwelzijn, werkroutines, dierziektes en omgang met jongvee.



Het KoeKompas geeft de melkveehouder
handvatten om de gezondheid en het welzijn
van zijn koeien verder te verbeteren. Daarmee
is het KoeKompas naast een monitoring van de
diergezondheid, ook een managementtool voor
de melkveehouder.

Wat is het Periodiek
bedrijfsbezoek (PBB)?



www.duurzamezuivelketen.nl

Bij het Periodiek Bedrijfsbezoek komt de
dierenarts vier maal per jaar op het melkveebedrijf. De dierenarts controleert de gezondheid
van de individuele koe en geeft dit weer op een
checklist.
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Wist u dat ...
... iedere Nederlandse melkveehouder verplicht is om
de gezondheid en het welzijn van zijn melkkoeien te
monitoren?
... melkveehouders verplicht zijn om één van de
monitoringssystemen in te vullen? Als zij dit niet doen,
mogen zij geen melk leveren aan een zuivelonderneming.
… er in Nederland drie verschillende monitoringssystemen
beschikbaar zijn, die gebaseerd zijn op Europese
Wetgeving? Dit zijn het KoeKompas, de Continue Diergezondheidsmonitoring en het Periodiek Bedrijfsbezoek.
… de Nederlandse overheid toezicht houdt op het gebruik
en de invulling van deze systemen?

