Goed uitgevoerd PBB voorwaarde voor afzet zuivel

Neem Periodiek
BedrijfsBezoek serieus!

Bedrijfsbezoek

Het Periodiek BedrijfsBezoek (PBB) is een belangrijk onderdeel van
de borging dat melk wordt geleverd van gezonde koeien. Op basis
van het PBB wordt tevens voldaan aan eisen die worden gesteld in
exportcertificaten. Het uitvoeren van een PBB is voor veel dierenartsen
misschien niet bepaald een uitdaging, maar een goed uitgevoerd PBB is
wel essentieel voor de melkveehouderij. Helaas blijkt dat dierenartsen
het periodiek bedrijfsonderzoek niet altijd even serieus uitvoeren. Dit
maakt het nodig dat we hier in het TvD aandacht aan besteden.
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verkocht en geconsumeerd over de
hele wereld. Om de uitvoer van melk
mogelijk te maken is het essentieel
dat de Nederlandse zuivelketen aan
afnemers en autoriteiten de zekerheid biedt dat
Nederlandse melk veilig is en afkomstig is van
gezonde koeien.
Natuurlijk gaan we er allemaal van uit dat
alleen van gezonde dieren melk wordt geleverd.
Maar die aanname alleen is in de voedselketen
niet genoeg: we moeten zeker weten en ook aantonen dat de melk van gezonde dieren komt.
Dat is wat wordt geëist van melkveehouders en
verwerkers van melk in de Hygiëneverordening
(EG 853/2004 bijlage II, sectie IX hoofdstuk I).

Verschillende instrumenten
L         
   
verwerkers kunnen laten zien dat ze voldoen
aan de eis in de Hygiëneverordening. In een aantal landen in Europa worden inspecties uitgevoerd door overheidsdierenartsen. In Nederland
is voor een andere invulling gekozen: het PBB.
Deze past bij de rol die de praktiserend dierenarts in Nederland heeft in de bewaking van

dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid. Afhankelijk van de zuivelonderneming
kan een melkveehouder in plaats van het PBB
kiezen voor KoeKompas of de Continue Diergezondheidsmonitor (CDM).

Uitvoering PBB
>           


ring van het PBB geen veterinair hoogstandje is
–en dat klopt. Het is een kwestie van het goed
bekijken van het melkveekoppel en de droge
koeien, de diergezondheidsadministratie checken en de attentiedieren identificeren conform
het protocol (dat te vinden is op de site van de
geborgde dierenarts). Op basis hiervan moet je
als dierenarts vervolgens vaststellen van welke
dieren geen melk mag worden geleverd, dit alles
bespreek je met de veehouder en je vult het formulier in. Het PBB is geen managementinstrument, maar wel een belangrijke borgingsstap en
door het goed in te vullen lever je als practicus
toegevoegde waarde in de voedselketen.

Opvolging
    !"" #$% #& %$$
Qlip. Melkveebedrijven die herhaald onvoldoende
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De mastitis injector
06_Broodtekst
• 06_Broodtekst_inspringen

die zorgt voor snel
en zichtbaar resultaat.
05_Tussenkop
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Je ziet dat het werkt.
Mastiplan LC, bevat per injector van 8 gram: Cefapirine 300 mg en prednisolon 20 mg. Doeldier: Rund (melkgevende koeien). Indicatie: Behandeling van klinische mastitis in melkgevende koeien veroorzaakt door Staphylococcus aureus, coagulase
negatieve stafylokokken, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis en Escherichia coli gevoelig voor cefapirine. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor cefalosporine- of andere ß-lactam- antibiotica
of één van de andere bestanddelen. Bijwerkingen: Overgevoeligheidsreacties zouden kunnen worden veroorzaakt door cefapirine. Toediening en dosering: Direct na het melken één injector per aangetast kwartier via het tepelkanaal inbrengen, met
een interval van 12 uur gedurende 4 opeenvolgende melkbeurten. Wachttermijn: (Orgaan)vlees: 4 dagen (96 uur). Melk: 5,5 dagen (132 uur). Waarschuwingen: Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan
dit de prevalentie van bacteriën resistent tegen cefapirine verhogen en het effect van de behandeling verminderen. Was de handen na gebruik van de tepeldoekjes en draag beschermende handschoenen bij bekende of verwachte huidirritatie door
isopropylalcohol. REG NL 116643 UDD. Voor overige informatie, zie bijsluiter

MSD Animal Health
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www.rundvee-msd-animal-health.nl

RSUVXY UZ [X\ ]^^ _UX\XY `Y UaXVbXc _X\ [dY ed`velonderneming een verbeterplan maken en herstel aantonen. Op ieder bedrijf kan wel een keer
iets voorvallen dat incidenteel leidt tot een lagere
score in het PBB. In dat geval neemt een zuivelonderneming niet direct maatregelen. Wel is het
van belang dat de dierenarts aandacht besteedt
aan het thuis houden van de melk van attentiedieren. Zo wordt geborgd dat ook in die situaties
alleen melk wordt geleverd van gezonde koeien.

Aantoonbaar
fghgig hjgigklimn oggm pqg pjrs qt ujrugvt pgm wxx
uitvoert. En aangezien Nederland een klein land
is weet iedereen ook hoe collega´s ermee
omgaan. Maar onze Nederlandse melkveehouders verdienen hun inkomen over de landsgrenzen. Het volstaat daarom niet om van jezelf wel
te weten dat je het goed doet: het moet ook aantoonbaar zijn voor internationale afnemers van
zuivelproducten. Het is logisch om dit op te
nemen in de structuur van de Geborgde Rundvee Dierenarts.

Unieke positie Nederlandse dierenarts
yhzjgn {gzgk qzgi hjgi{guqkhpgjh gk |ghijrtnzqgring is een belangrijke rol van de Geborgde Rundvee Dierenarts, maar niet de enige. In veel landen
heeft de overheid dierenartsen in dienst voor de
bewaking van dierenwelzijn, voedselveiligheid en
volksgezondheid. In Nederland heeft de

  

 

moet internationaal
aantoonbaar zijn

Geborgde Rundvee Dierenarts hierin een grote
verantwoordelijkheid. Via de melkveehouder is
de praktiserende dierenarts een belangrijke
dienstverlener in de voedselketen. Het PBB maakt
daarom onderdeel uit van de unieke positie die
de Nederlandse dierenarts inneemt.

Keuze
}jgigklimngk nmllk zqqi hg ~euze welke rol ze
willen hebben op het boerenerf. Ze hebben de
unieke positie dat ze door overheid en bedrijfsleven een grote verantwoordelijkheid toevertrouwd hebben gekregen in de bewaking van
dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid. Hier heeft de beroepsgroep de afgelopen
jaren ook nadrukkelijk op ingezet. Maar als de
Nederlandse dierenarts deze positie wil behouden, betekent dat ook een beperking. Het is
namelijk niet mogelijk zelf te kiezen op welk
niveau de lat ligt: dat wordt bepaald door internationale regelgeving en de eisen die afnemers
stellen aan de zuivelindustrie.
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