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Kader Model Bedrijfsgezondheidsplan voor melkveebedrijven 

(update)  

 

Doel en scope  

1. Het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) geeft een analyse van de diergezondheidssituatie en van de 

toepassing van diergeneesmiddelen, alsmede een overzicht van te treffen maatregelen ter 

handhaving en verbetering van de diergezondheidssituatie van de op het bedrijf aanwezige 

melkkoeien.1 

2. Het bedrijfsbehandelplan (BBP) geeft een overzicht dat specifiek is voor het bedrijf, waarin de 

voorkomende aandoeningen en ziektes (of waarvan het aannemelijk is dat deze voor kunnen 

komen) zijn opgenomen en waarbij is aangegeven op welke wijze de aandoeningen en ziektes 

worden behandeld.2 

3. Het BGP is een integraal instrument dat de bevindingen van de periodieke (reguliere) 

bedrijfsbezoeken (PBB) in de afgelopen periode samenvat.3  

4. Het BGP dient als basis voor het BBP en geeft inzicht in het gebruik van antibiotica in de vorige 

periode (verantwoording en evaluatie).4  

5. Het BGP is tevens de basis voor uitvoeren van controles op grond van de EU Hygiëneverordening 

nr. 853/2004.5 

 

Voorwaarden 

 
1. Het BGP is gebaseerd op een bestaande structuur van technische resultatenoverzichten (CDM / 

KoeData) met de focus op diergezondheid en dierenwelzijn.  

2. De melkveehouder (en waar van toepassing medewerkers op het bedrijf) en de dierenarts 

formuleren hun oordeel over deze technische resultaten en formuleren verbeteracties. 

3. De veehouder en de dierenarts zijn eindverantwoordelijk voor het BGP. Het BGP wordt door de 

veehouder en de dierenarts getekend. Het originele BGP verblijft op het melkveebedrijf, de 

dierenarts houdt een kopie.6 

4. Het BGP dient (minimaal) jaarlijks te worden opgesteld.  

5. Het meest recente BGP moet altijd op het bedrijf aanwezig zijn voor controles.  

 
 

                                                           
1 Art. 1.1 Besluit houders van dieren 
2 Art. 1.1 Besluit houders van dieren 
3 Bijlage 9 onderdeel 5.3 Regeling diergeneesmiddelen  
4 Bijlage 9 onderdeel 6.1 Regeling diergeneesmiddelen 
5 Besluit aanwijzing van dierenartsen als bedoeld in artikel 30 en 31 van Verordening officiële controles en 
andere officiële activiteiten, artikel 2 lid 1. 
6 Art. 1.28 lid 1 Besluit houders van dieren juncto art. 5.9 besluit diergeneeskundigen en artt. 5.13 en 5.14 lid 2 
Regeling diergeneeskundigen 
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Basisstructuur BGP 
 

 

Deel A: Administratieve gegevens7   

 Naam dierenarts en CIBG-nummer8 

 Naam melkveehouder en UBN nummer9 

 Datum van opstellen van het plan 

 Aantal dieren (incl. leeftijdscategorie) op bedrijf/ afgevoerde dieren overeenkomstig met 
(CDM / KoeData-gegevens), die door de veehouder beschikbaar worden gesteld.  
 

 

Deel B: Status infectiezieken10  

 Meldingsplichtige ziekten op het bedrijf en in NL in de laatste periode  

 Infectiezieken bestrijdingsprogramma in NL (dierziekte preventie-doelstellingen)  

 Risico insleep ziektekiemen van buiten en versleping binnen het bedrijf  

 Vaccinatieprogramma op dit bedrijf (Ja/Neen), zo ja welke 

 Specifieke bedrijfsgebonden preventiemaatregelen: zie bijvoorbeeld auto-vaccins/ mastitis 
vaccinatie, leverbotbestrijding, ontworming e.a.  
 

 

Deel C: Beoordeling en advisering betreffende diergezondheid en dierenwelzijn: melding van actie- 

en verbeterpunten11  

 Reductiedoelstellingen antimicrobiële middelen; verantwoording antibiotica in de 

voorafgaande periode en toekomstig beleid met betrekking tot het voorschrijven van 

antibiotica op dit individuele bedrijf.12 De DierDagDosering per dierjaar, alsmede de 

bedrijfsstreefwaarde. Het gebruik van 3e keus middelen.  

 Diergezondheidsindicatoren (klinische indruk veestapel, mastitis incidentie, slepende 

melkziekte, pensacidose, ketose, voerbenutting enz).13  

 Melken: melktechniek/hygiëne: voorzieningen en prestatiegegevens (op basis van CDM / 

KoeData), celgetal, melkanalyse tijden melkproces, temperatuur en andere kwaliteits- en 

gezondheidsindicatoren (via automatische analyses van het melksysteem / robots etc), 

temperatuurborging opslag en vervoer melk.14  

                                                           
7 Art. 5.14 lid 1 onderdelen a tot en met e Regeling diergeneeskundigen 
8 Zoals in de 1-op-1 overeenkomst 
9 Zoals in de 1-op-1 overeenkomst 
10 Zie ook Hygiëneverordening nr. 853/2004, Bijlage III, Sectie IX, Hoofdstuk I, deel I, waaronder specifiek ten 
aanzien van brucellose en tuberculose. 
11Indien gewenst kan voor dit onderdeel gebruik worden gemaakt van de KoeKompas-systematiek.  
12 Bijlage 9 onderdeel 6.1 onderdeel a Regeling diergeneesmiddelen. 
13 Art. 5.14 lid 1 onderdelen f en g Regeling diergeneeskundigen 
14 Besluit aanwijzing van dierenartsen als bedoeld in artikel 30 en 31 van Verordening officiële controles en 
andere officiële activiteiten, artikel 2 lid 1 onderdeel b 



 
 

SGD kader Model Bedrijfsgezondheidsplan voor melkveebedrijven, versie 14 januari 2020 
 

 

 

 

 Voeding / water: voorzieningen (-hygiëne), kwaliteit en samenstelling voer (kuilvoer, en 

aangeleverde componenten, advisering TMR / voer-managementsysteem).15  

 Huisvesting (doelmatigheid, hygiëne, klimaatbeheersing).16  

 
 
Deel D: Beoordeling en advisering van de naleving van voedselveiligheidseisen   
 Betreft: melk afkomstig van gezonde dieren (zie EU Hygiëneverordening nr. 853/2004) 17  
 

 Controle gezondheidsstatus van de dieren en signalering attentie-dieren 

 Beoordeling technische voorzieningen om melk van attentiedieren te onthouden  

 Administratie attentie-dieren en dieren waarvan de melk niet geleverd mag worden tijdens 

de wachttijd na behandelingen met diergeneesmiddelen.  

 Controle dat er geen verboden stoffen of niet-toegestane farmacologisch werkzame stoffen 

worden gebruikt.18 

 Controle dat de mogelijke aanwezigheid van residuen van toegestane farmacologisch 

werkzame stoffen, bestrijdingsmiddelen of verontreinigingen de vastgestelde grenswaarden 

niet overschrijden.19 

Samenvattend advies en afspraken  

 Algemene beoordeling; wat gaat goed – waar zijn verbeterpunten 

 Evaluatie actiepunten uit de vorige periode20  

 Nieuwe actiepunten en tijdschema implementatie (afsprakenlijst) 
 

Aanvullingen: Tijdens het opstellen van het BGP voor de melkkoeien kan in overleg met de 
veehouder ook gebruik gemaakt worden van aanvullende specifieke modulen zoals:  

- Opvang kalveren 
- Jongvee 
- Droogzetten 
- Vruchtbaarheid 
- Klauwgezondheid 

 

                                                           
15 Art. 5.14 lid 1 onderdeel g Regeling diergeneeskundigen 
16 Art. 5.14 lid 1 onderdeel g Regeling diergeneeskundigen 
17 Art. 49 lid 1 onderdeel a Uitvoeringsverordening 2019/627/EU 
18 Art. 49 lid 1 onderdeel b Uitvoeringsverordening 2019/627/EU 
19 Art. 49 lid 1 onderdeel c Uitvoeringsverordening 2019/627/EU 
20 Art. 5.22 Regeling diergeneeskundigen 




