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Bedrijfsgezondheids– en behandelplannen

Overige informatie

Het is de hoogste tijd voor een update van de bedrijfsgezondheids
en behandelplannen. Het bedrijfsgezondheidsplan dient elke jaar
geëvalueerd te worden en er zullen nieuwe actiepunten moeten
worden opgesteld voor het komende jaar.

 Helaas is Super Mastidol
tijdelijk niet leverbaar door
een fout in het productieproces. De verwachting is
dat deze pas eind februari
weer op de plank ligt. Een
goed alternatief is Orbenin Extra Dry Cow.

Om het invullen van het bedrijfsgezondheidsplan te bespoedigen
kunt u zelf al het nodige voorwerk
doen. U kunt zelf aan de hand van
het vorig jaar opgestelde bedrijfsgezondheidsplan vast de benodigde gegevens opzoeken die we
voor het komende jaar moeten invullen.
Het bedrijfsbehandelplan hoeft in
principe alleen gewijzigd te worden wanneer er wijzigingen optreden in standaardtherapieën. Momenteel is er op ministerieel niveau
overleg gaande hoe om te gaan

met 2e keuze middelen waar 1e
keuze alternatieven voor zijn
(belangrijke middelen zijn Super
Mastidol en Neopen). Vooralsnog
mogen deze niet op een bedrijfsbehandelplan staan tenzij onomstotelijk is vastgesteld dat er geen
alternatief beschikbaar is. Wij zullen samen met u moeten kijken
hoe we hier praktisch mee om
moeten gaan.
Belangrijk om in de gaten te houden is dat u voortaan geen medicijnen meer op voorraad mag hebben die niet op het bedrijfsbehandelplan vermeld staan. Wanneer u
controle krijgt van Qlip zullen ze
hierop letten. Leuker kunnen we
het niet maken, gemakkelijker helaas ook niet.

Klauwen gezond houden
Nu het winterseizoen vordert blijft klauwgezondheid
de aandacht vragen. Besteedt voldoende aandacht
aan een schoon en droog loopoppervlak en ligplaats. Probeer de koeien elke 2-3 weken door een
4% formaline voetbad te jagen. Zorg voor schone
klauwen voordat ze het voetbad doorgaan en ververs het bad elke 150 doorwadingen. De vloeistof
moet ruim boven de kroonrand uitkomen; in de
praktijk is een vloeistofniveau van 12cm nodig.
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 Binnenkort zullen wij als
praktijk zelf bacteriologisch onderzoek op melk
gaan uitvoeren. De voordelen: sneller en goedkoper. U ontvangt binnenkort nadere informatie.
 Op onze website staan
diverse informatieve artikelen over diverse aandoeningen en praktische
tips. Kijk op http://
daptweestromenland.nl/
lbh/dierziekten.html

