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JONGVEE Checklist voor opstellen BGP 

Beste veehouder, 

Onderstaand een aantal gegevens die u alvast mag opzoeken voordat de dierenarts komt.        

Dit maakt het bespreken van het BGP efficiënter=nuttiger en korter! 

Welke periode van een jaar ( liefst zo recent mogelijk):   

Aantallen dieren: Aantal:  

Gemiddeld aantal volwassen koeien:   

Gemiddeld aantal stuks jongvee:   

Totaal aantal geboren kalveren (levend + dood):   

Aantal kalveren tot 14 dagen oud: Totaal 

aantal: 

Waarvan 

behandeld met 

antibiotica: 

Doodgeboren en sterfte tot 24 uur    

Met navelontsteking   

Met diarree   

Aantal kalveren in de leeftijd van 14 dagen- 2 jaar: Totaal 

aantal: 

Waarvan 

behandeld met 

antibiotica: 

Sterfte van 2 dagen tot 60 dagen   

Met longontsteking   

Met navelontsteking   

Met diarree   

Vruchtbaarheidsmodule (tussen haakjes de vindplaats) 

% verwerpers  

ALVA (snelzicht/STO VRUBA)  

VALVA (STO VRUBA)  

Inseminatiegetal pinken  

 

Dag doseringen per dierjaar: 

U kunt de dag doseringen per dierjaar opzoeken op de website van Medirund.  

• Ga naar: www.medirund.nl  

• Rechts bovenaan de pagina kunt u inloggen. Uw inloggegevens zijn hetzelfde als de 

inloggegevens bij CRV. Bent u uw wachtwoord kwijt, of heeft u nog geen inlog, dan kunt u “inlog 

aanvragen” of “wachtwoord vergeten” kiezen. 

• Kies het tabblad veehouder 

• Kies het tabblad rapportage 

• Vraag de nieuwste rapportage op en vul de onderstaande gegevens  in of print de 

rapportage uit. 

 

Totaal Medirund: …../dddj  periode:……………………………… 

1e keus:………/dddj  2e keus:………./dddj  3e keus:……. /dddj 
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DD/DJ per toedieningswijze:  DD/DJ per leeftijdscategorie:  

Mastitispreparaat:………………..dd/dj  0-56 dagen:………………………… 

Droogzetter:…………………………dd/dj  56 dgn- 1 jaar:…………………… 

Injectie:………………………………..dd/dj  1 jr- 2jr:……………………………… 

Baarmoeder:………………………..dd/dj  2 jr en ouder:………………………  

Oraal:……………………………………dd/dj 

Uitwendig:……………………………dd/dj 

 

Voorbereiding BGP compleet? 

Wilt u voordat we komen voor het opstellen van het BGP de volgende puntjes voorbereiden: 

• Graag het BGP en BBP opgesteld in 2015 klaarleggen 

• Lijstje met bovenstaande gegevens, klaarleggen (pagina 1) 

• Dag doseringen per dierjaar opzoeken in Medirund (pagina 2) 

• Controleer of uw dierenarts uw juiste emailadres heeft! 

 

Digitaal ondertekenen 

Wij zullen met behulp van een laptop uw bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidplan bij u op 

het bedrijf opstellen. Met een simpele druk op de knop wordt het BGP en BBP digitaal verzonden. 

U krijgt binnen enkele dagen 2 emails van ZET-solutions met de vraag om het BGP bestand en 

het BBP bestand digitaal te ondertekenen. In de mail zit een handleiding mocht het ondertekenen 

niet lukken en u kunt ook altijd contact opnemen met de praktijk! Houdt u uw email dus goed in 

de gaten, zodat beide documenten tijdig getekend worden. Vervolgens krijgt u een dag of twee 

dagen later 2 emails met uw BGP en BBP in PDF formaat ondertekend door u en uw dierenarts. 

Dit exemplaar dient u goed op te slaan in uw administratie, zodat u beide documenten heeft voor 

de KKM controle! 

 

 

Alvast bedankt voor het invullen van de gegevens! 


