
  

 

 

 

 

 

Namens alle medewerkers van D.C.Z.O. Drenthe de allerbeste wensen voor 2013, en 

maak er een bruisend zuiveljaar van!! 

 

Verantwoord diergeneesmiddelengebruik: 

 

Het laatste jaar is er veel gebeurd op het gebied van het terugdringen van antibiotica en het verantwoord gebruik 

van diergeneesmiddelen. U hebt kennis gemaakt met Dierdagdoseringen (DDD), Bedrijfsbehandelplan (BBP),  

Bedrijfsgezondheidsplannen (BGP) en/of Koe-Kompas. Tijdsdruk rond de invoering van de systemen en 

onduidelijkheden in de regelgeving hebben van ons allen veel inspanning gevraagd. Maar met uw welwillende 

medewerking hebben we de klus geklaard. In elk geval hebben wij als dierenartsen alles op alles gezet om u te 

ontzorgen via VeeOnline en Medirund en de gevraagde gegevens aangeleverd. Met de ontwikkeling van de 

Dierdagdoseringen en het terugdringen van het gebruik van derde en vierde generatie antibiotica zijn we tevreden 

en door het maken van het Bedrijfsgezondheidsplan of het Koe Kompas is er meer aandacht voor preventie. 

Deze maand zijn we begonnen met de herziening van het Bedrijfsbehandelplan, begin 2013 stellen we een nieuw 

Bedrijfsgezondheidsplan op. Op begeleide bedrijven wordt dat meegenomen met de reguliere bedrijfsbezoeken, in 

andere gevallen dient u zelf een afspraak te maken.  

De administratieve verwerking van BBP en BGP en ook Koe-Kompas gebeurt voor een deel op de praktijk. 

Daaronder valt behalve het opstellen ervan ook de computermatige aanlevering  aan de kwaliteitssystemen van de 

keten (zoals Qlip). Hiervoor gebruiken wij onder andere VeeOnline. Voor de berekening van de DDD geven wij 

wekelijks gegevens van uw afname van diergeneesmiddelen door aan MediRund. Al deze activiteiten verzorgen 

wij voor u zonder dat u er omkijken naar heeft.  

In verband met het vormen van een goede bedrijfshistorie houden wij van ieder bedrijfsbezoek, van ieder 

behandeld dier en van elk laboratoriumonderzoek een bedrijfsdossier bij op basis waarvan wij eventuele wijzigin-

gen in keuze van diergeneesmiddelen (antibiotica) kunnen onderbouwen. Ook voor de overdracht van patiënten 

van de ene op de andere dierenarts worden deze gegevens gebruikt.  

De kosten voor al deze administratieve handelingen zullen via de bestede tijd op de factuur inzichtelijk worden 

gemaakt en op die wijze aan u worden doorberekend.  

Geachte Melkveehouder, 

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 

 Verantwoord diergeneesmiddelengebruik 

 Onderzoek selectief droogzetten 

 Vermelden van volledige levensnummers  

 Wim Oosting stopt!!!!  
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Daarnaast zullen in 2013 per bedrijf kosten in rekening worden gebracht voor het abonnement per bedrijf  op Vee 

Online, de kosten van de programmatuur waarmee we uw gegevens doorsluizen naar de kwaliteitsprogramma’s en 

naar Medirund en de kosten die we maken voor de geborgde rundveedierenarts. Als service kunnen uw dierenart-

sen u daarbij jaarlijks een geplastificeerde versie van het bedrijfsbehandelplan leveren, dat u in de medicijnkast 

kunt hangen en daarnaast nog een informatieboekje over medicijngebruik. 

 

Onderzoek selectief droogzetten 

Het omvangrijke onderzoek “selectief droogzetten bij melkvee” is afgerond. Er is onderzoek gedaan naar de 

effecten van selectief droogzetten en welke bedrijfs-, koe- en kwartierfactoren dit beïnvloedt. Achterliggend doel 

was het reduceren van antibioticumgebruik zonder een onacceptabele toename van mastitis. Op 97 melkveebe-

drijven zijn 1657 laag celgetal dieren anderhalf jaar nauwkeurig gevolgd. Belangrijkste conclusie is dat selectief 

droogzetten leidt tot een afname van antibioticumgebruik en een toename van mastitis. De impact blijkt samen te 

hangen met de uiergezondheidssituatie en de bedrijfsvoering. Droogzetantibiotica hebben een gunstig effect. Op 

goed gemanagede bedrijven zijn de negatieve gevolgen van selectief droogzetten (dus meer mastitis) echter 

minder groot, waarbij wel een substantiële vermindering van de DDD kan worden bereikt. Selectie van de juiste 

dieren kan daarnaast het aantal extra gevallen van mastitis reduceren; Kies daarvoor dieren die gedurende de 

gehele lactatie onder de 50.000 cellen/ml zaten en daarnaast gedurende deze periode geen last van mastitis gehad 

hebben. Deze dieren zonder antibioticum droogzetten lijkt een aannemelijk scenario. Het blijft echter een kwestie 

van advisering op bedrijfsniveau. De bevindingen van dit onderzoek en de kansen op uw bedrijf zullen worden 

meegenomen en met u besproken bij het evalueren en opnieuw opstellen van het bedrijfsbehandelplan en 

bedrijfsgezondheidsplan voor 2013. 

 

Vermelden van volledige levensnummers voor onderzoek bij de Gezondheidsdienst 

 

Regelmatig ontvangen wij van u melkmonsters die opgestuurd moeten worden naar de Gezondheidsdienst voor 

nader onderzoek. In verband met een verdere digitalisering, tracking en tracing en vermelding in certificerings-

programma’s vraagt de Gezondheidsdienst om volledige levensnummers op elk inzendformulier. Wij verzoeken u 

dan ook dringend om, wanneer u melkmonsters inlevert hierop het volledige levensnummers van de koeien te 

vermelden. 

 

Wim Oosting stopt!!!! 

 

Wat velen van ons niet voormogelijk hadden gehouden gebeurt dan daadwerkelijk uiteindelijk toch; Wim Oosting 

stopt per 31 december 2012 met zijn werkzaamheden voor de praktijk. We kunnen rustig stellen dat er hiermee 

een stukje geschiedenis verloren gaat voor de praktijk. Als ouderwetse veearts is Wim nog van alle markten thuis, 

en werkzaam geweest in zowel de landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren. Er zal in klein comité afscheid 

genomen van Wim, maar op de rundveeavond(voorjaar 2013)zal daar ook nog gelegenheid voor zijn. 


