
Datum uitvoer door dierenarts

Naam dierenarts

UDN nummer 

Naam veehouder 

UBN nummer

De actuele 

bedrijfsgezondheidsstatus 

Op basis van de deelneming aan 

gezondheidsprogramma's wordt een classificatie 

gegeven aan de statussen. Hierin worden de volgende 

programma's meegenomen: Lepto, IBR, BVD, paraTBC, 

Salmonella (+ NL status TBC en Brucellose).

De actuele gezondheidskengetallen Op basis van de volgende kengetallen wordt 

classificatie gemaakt: rundersterfte, kalversterfte, 

tankcelgetal en verwerpers.

Klinische koppelinspectie 

bevindingen

Koppeldiagnostiek uitgevoerd volgens de geldende 

beroepsnormen. Daarbij minimaal kijkend naar 

uniformiteit van de koppel, haarkleed, in het oog/oor 

spingende afwijkingen, uitvloeiing zowel 

genitaalstelsel als ogen/neus, uierspanning, diarree, 

pensvulling. 

Zijn er tijdens koppelinspectie 

afwijkende dieren opgevallen? Zo 

ja, noteer diernummer en reden 

van afwijking

Diernummer is het werknummer van het oormerk. De 

aard van de afwijking is onder verdeeld in de volgende 

categorien: afwijkend uier, afwijkende uitvloeiing 

genitaalstelsel, zichtbare diarree, overig. Waarbij 

overig bijvoorbeeld dieren kan bevatten die ernstig 

kreupel zijn of duidelijk algeheel ziek zijn. Deze indeling 

is gebasseerd op 853/2004. Indien dier wordt 

opgemerkt door dierenarts controleert deze tevens of 

het dier op de juiste wijze gemarkeerd is om de melk 

uit te houden.    

Formulier tbv klinische inspectie Hygiëneverordening 853/2004 (Officiële controle) 

Administratieve gegevens

De gezondheidsstatus van de dieren

Afwezigheid van verboden of niet-toegestane/geregistreerde farmacologisch  werkzame 

stoffen



Zijn er aanwijzingen voor het niet 

toegestane gebruik van 

farmacologisch werkzame stoffen 

zoals genoemd in richtlijn 96/23 

EG?

J/N

Worden er andere middelen naast 

geregisteerde diergeneesmiddelen 

en Ctbg geregisteerde middelen op 

het bedrijf gebruikt?

J/N, indien Ja welk middel?

Is er een 

diergeneesmiddelenadministratie 

aanwezig?

J/N. Diergeneesmiddelenadministatie moet worden 

bijgehouden door veehouder. Dit kan zowel digitaal of 

hardcopy. De volgende zaken moeten minimaal 

genoteerd zijn: datum start behandeling, diernummer, 

aard van de behandeling (middel, hoeveelheid, duur en 

toedieningsroute) en aangehouden wachttijden van 

melk en vlees. 

Uit de 

diergeneesmiddelenadministratie 

blijkt dat de correcte wachttijden 

worden gehanteerd

J/N, vastgesteld middels steekproef controle

Er is een werkinstructie voor 

vervangende melker aanwezig 

J/N

Uit deze instructie blijkt duidelijk 

van welke dieren de melk niet 

geleverd mag worden

J/N 

Beschrijf hoe de veehouder dieren 

waarvan de melk niet geleverd 

mag worden markeert

Beschrijf de procedure

Deze handelswijze is 

voldoende/voor verbetering 

vatbaar

keuze uit: voldoende zorgvuldig, is voor 

verbetering vatbaar. Indien voor verbetering 

vatbaar dan noteren hoe het moet verbeteren.  

Het is mogelijk om melk die niet 

geleverd mag worden te separeren

J/N

Spenen worden voorbehandeld 

met Ctbg geregisteerd middel

J/N, indien Ja welk middel?

Spenen worden nabehandeld 

(gedipt/sprayed) met Ctbg 

geregiseerd middel

J/N, indien Ja welk middel?

Naleving van de voorschriften betreffende het vermijden van ongewenste residuen van 

toegestane farmacologisch werkzame stoffen, bestrijdingsmiddelen of verontreinigingen 

van melk 



Conclusie: Op basis van de 

uitgevoerde controles is er 
Keuze uit: aanleiding om aan te nemen dat er aan 

de gezondheidsvoorschriften wordt voldaan, 

aanleiding om aan te nemen dat er niet  aan de 

gezondheidsvoorschriften wordt voldaan. Indien 

er reden is om aan te nemen dat er niet aan de 

gezondheidsvoorschriften worden voldaan volgt 

een klinische inspectie van individuele dieren. 

Diernummer

Algemene indruk 

Ademhaling 

Pols

Temperatuur 

BCS

Pensvulling 

Locomotiescore 

Overmatige uitvloeiing aanwezig

Uier

Andere in het oog springende 

klinische afwijkingen 

Gegevens over negatieve 

energiebalans (NEB) aanwezig

Datum: 30-09-20

SGD 

Bijlage bij bestuursbericht 30-09-20

De onderstaande parameters worden minimaal meegenomen bij het onderzoek van 

individuele dieren. Het klinisch onderzoek wordt uitgevoerd volgens de geldende 

beroepsnormen.

klinische inspectie van individuele dieren (indien nodig) 

Conclusie


