
 
 
 
UDD-regeling	en	

evaluatie							

medicijngebruik	

	

Nieuwe	ronde	BGP	

	

Controle	nVWA	

onthoornen	

	

Nieuws	uit	de	prak-

tijk	
 

Koud	is	nog	niet,	maar	wat	is	er	veel	regen	gevallen!	

Goed	weer	om	binnen	te	zitten,	deze	nieuwsbrief	eens	

aandachtig	te	lezen	en	uw	BGP	voor	te	bereiden!	
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UDD-regeling	
Sinds	1	maart	2014	gelden	er	nieuwe	regels	voor	gebruik	van	anti-

biotica	bij	melkvee.	Alle	antibiotica	hebben	in	principe	een	UDD-

status	(dit	staat	voor	Uitsluitend	Door	Dierenarts)	en	mogen	dus	

alleen	door	de	dierenarts	worden	toegediend.	Onder	bepaalde	

voorwaarden	mag	een		veehouder	ook	zelf	antibiotica	op	voorraad	

hebben	en	gebruiken	bij	zijn	dieren.	Dit	zijn:	

1)	 Een	1-op-1	overeenkomst	met	een	geborgde	dierenarts	

2)	 Een	Bedrijfsgezondheidsplan	dat	jaarlijks	ge-evalueerd	wordt	

3)	 Een	Bedrijfsbehandelplan	dat	jaarlijks	ge-evalueerd	wordt	

4)	 Voor	maximaal	15%	van	de		dieren	mag	een	eerstekeus-

middel	op	het	bedrijf		aanwezig	zijn	

5)	 Het		medicijngebruik	moet	iedere	3	maanden	met	uw															

dierenarts	besproken	en	vastgelegd	worden.	

	

Met	de	eerste	3	voorwaarden	bent	u	al	bekend.	Punt	4	betekent	in	

de	praktijk	bijvoorbeeld	dat	u	niet	teveel	droogzetters	op	voorraad	

mag	hebben:	een	doos	van	60	injectoren	mag	pas	bij	minimal	100	

melkkoeien	op	het	bedrijf.		

Punt	5	is	voor	vele	nieuw,	maar	omdat	hier	het	komende	jaar	

strenger	op	gecontroleerd	gaat	worden,	willen	wij	ook	dit	goed	ger-

egeld	hebben	voor	u.	
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Voor	deelnemers	aan	de	PBB	is	dit	eenvoudig:	belt	u	voor	een	PBB	

controle,	dan	zullen	wij	ook	vragen	naar	uw	medicijngebruik	en	de	

behandelde	dieren.	Hiervan	wordt	kort	een	verslag	gemaakt	in	de		

visitebrief.		Ook	bij	bedrijven	die	in	de		maandelijkse	of	6-weekse	bed-

rijfsbegeleiding	zitten	,	zal	het	medicijngebruik	regelmatig	bekeken	

worden.		

Dan	zijn	er	nog	de	bedrijven	die	niet	in	de	begeleiding	zitten	en	niet	in	

PBB,maar	deelnemer	zijn	aan	CDM.	U	zult	door	ons	benaderd	worden	

voor	de	evaluatie		van	het	medicijngebruik:	dit	zal	2x	met	een	bezoek	

aan	uw	bedrijf	gebeuren	en	2x	per	telefoon.	

Heeft	u	vragen,	stel	ze	aan	uw	dierenarts!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nieuwe	Ronde	BGP	
Wij	zijn	inmiddels	begonnen	met	een	nieuwe	ronde	van	het		

Bedrijfsgezondheidsplan!	Zoals	u	vast	weet	moet	uw	BGP	ieder	jaar	

opnieuw	opgesteld	worden.	In	het	plan	van	dit	jaar	zit	een	extra					

module	Vruchtbaarheid,	die	we	eventueel	ook	met	u	door	kunnen				

nemen.	

Bij	deze	nieuwsbrief	zit	als	aparte	bijlage	het	lijstje	ter	voorbereiding	

van	het	BGP,	wij	willen	u	vragen	dit	zorgvuldig	in	te	vullen.	U	vindt			

deze	lijst	overigens	ook	op	onze	website.	

U	krijgt	van	ons	een	kaartje	in	de	bus	wanneer	u	weer	aan	de	beurt	

bent.	Maakt	u	tijdig	een	afpraak?	



Controle	nVWA	op	oa	onthoornen	

Het afgelopen jaar heeft de nVWA onaangekondigde controles uitgevoerd in 

het kader van o.a. I&R, diergeneesmiddelenadministratie & -registratie en 

naleving van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.  
Een aantal dingen om alert op te blijven zijn:                                             

1) alle dieren dienen minimaal 1 oornummer in te hebben, deze moeten re-

gelmatig nabestellen worden en voor 3 dagen leeftijd oormerken aanbrengen 
2) op alle flesjes en spuitbussen met diergeneesmiddelen hoort een aanprik-

datum 
3) het verdoofd onthoornen van kalveren mag tussen 2 weken en 2 maanden 

leeftijd 
4) vrouwelijke dieren mogen geen neusring in hebben 
5) diernummers van behandelde dieren en onthoornde kalveren moeten in de 

visitebrief staan van een dierenarts 
6) zorg voor een up-to-date BGP en BBP, beiden niet ouder dan een jaar 
7) per medicijn mag u maximaal een voorraad hebben om 15% van de dieren 

te behandelen 
8) volg de droogzetrichtlijn. 

 

Nieuws uit de praktijk 

In de eerdere Nieuwsbrief Medicijnen heeft u al kunnen lezen dat Mamyzin 

weer leverbaar is en dat Depocilline vanwege een nieuwe, langere wachttijd 

voor melk zal worden vervangen door Procpen. Wilt u deze Nieuwsbrief 

Medicijnen bewaren en bij uw BBP voegen?                                                                                     

Tevens krijgen wij regelmatig vragen over waarom wij alleen Orbeseal en 

niet de goedkopere varianten op de plank hebben staan. Wij zijn er ervan 

overtuigd dat we met Orbeseal de teatsealer van de beste kwaliteit leveren, 

het product heeft in de afgelopen jaren zijn waarde bewezen. Belangrijk punt 

daarbij is dat Orbeseal itt andere merken op waterbasis is, wat voordelen 

heeft in de werkzaamheid van het product. Bovendien is het prijsverschil 

niet groot als u kiest voor de grote verpakking van 120 injectoren (houdbaar 

tot 2020). 

Dierenarts Henk Antonis is nog niet aan het werk, het herstel van zijn hernia 

operatie vergt helaas meer tijd. Gelukkig is dierenarts Dianne Post ook de 

komende tijd in de gelegenheid om hem te vervangen.  
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