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Relatie dierenarts
en veehouder
In de melkveehouderij is er een
nauwe samenwerking tussen de
melkveehouder en de dierenarts.
Zij werken samen aan de
verbetering van diergezondheid
en dierenwelzijn op het melkveebedrijf. Dit doen zij onder andere
door het verplicht opstellen van
het bedrijfsgezondheidsplan en
bijbehorend bedrijfsbehandelplan.

Wat is de taak van de
dierenarts?



I edere melkveehouder werkt samen met een
vaste Geborgde Rundveedierenarts. Door deze
een-op-een relatie kent de dierenarts de melkveehouder, de koeien en het bedrijf en kan
hij de melkveehouder goed ondersteunen en
gericht advies geven. Elk jaar stellen de melkveehouder en de dierenarts samen het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan
op. Deze plannen worden jaarlijks geëvalueerd.

Wat is het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP)?



I n het Bedrijfsgezondheidsplan wordt door de
Geborgde Rundveedierenarts en de melkveehouder samen geïnventariseerd hoe het staat
met de diergezondheid en het dierenwelzijn.
Naar aanleiding daarvan worden verbeterpunten opgesteld voor het komende jaar.
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Wat is het Bedrijfsbehandelplan
(BBP)?



 et bedrijfsbehandelplan is bedrijfsspecifiek:
H
de dierenarts bekijkt welke medicijnen het
beste zullen helpen binnen het betreffende
melkveebedrijf. Dit kan de dierenarts doen
omdat hij het bedrijf goed kent. Het bedrijfsbehandelplan is een onderdeel van het bedrijfsgezondheidsplan en wordt dus ook opgesteld
door de vaste dierenarts van het melkveebedrijf.



In het bedrijfsbehandelplan leggen de melkveehouder en de dierenarts vast op welke wijze
zieke koeien worden behandeld. Hierdoor is
het bedrijfsbehandelplan een leidraad voor de
melkveehouder voor het behandelen van zieke
dieren. In het plan staat bijvoorbeeld welk
antibioticum bij welke ziekte toegediend mag
worden.
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Wie houdt hier toezicht op?



Onafhankelijke instanties controleren zowel de
melkveehouder als de dierenarts. De melkveehouder wordt gecontroleerd op het naleven
van het bedrijfsbehandelplan. Bijvoorbeeld
of hij alleen medicijnen toepast die in het
bedrijfsbehandelplan staan. Dit gebeurt bij
de controle van het zuivelkwaliteitssysteem
op het melkveebedrijf. De dierenarts wordt
gecontroleerd op de inhoud, bijvoorbeeld op
welke medicijnen hij voorgeschreven heeft. Dit
gebeurt tijdens de onafhankelijke controle van
het Reglement ‘geborgde rundveedierenarts’



Het toezicht op zuivelondernemingen en
melkveehouders wordt uitgevoerd door de
onafhankelijke Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA).
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Wist u dat ...
... melkveehouder en dierenarts nauw samenwerken om de
diergezondheid en het dierenwelzijn op het melkveebedrijf
te verbeteren?
… de melkveehouder en de dierenarts elk jaar gezamenlijk
het bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan
opstellen?
… in het bedrijfsgezondheidsplan geïnventariseerd wordt
hoe het staat met de diergezondheid en dierenwelzijn op
het melkveebedrijf? Ook worden er verbeterpunten voor
komend jaar opgesteld.
… het bedrijfsbehandelplan een op het bedrijf toegesneden
leidraad is voor de melkveehouder voor het behandelen
van zijn dieren?

