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NIEUWSFLITS VOOR CPD-LEDEN WERKZAAM IN DE LANDBOUWHUISDIERENPRAKTIJK
Datum: 21 januari 2019
Onderwerp: ZuivelNL project Integraal Instrument Diergezondheid en Welzijn (IIDW)
Geachte collega,
Momenteel loopt in opdracht van ZuivelNL het project “Integraal Instrument Diergezondheid en
Welzijn” (IIDW). De wens van ZuivelNL is om een toekomstbestendig instrument te ontwikkelen dat
toegevoegde waarde heeft op het individuele melkveebedrijf en voor de sector als geheel. De practicus
is daar onmiskenbaar bij betrokken en dus reden voor het CPD om inbreng te leveren. Het is niet een
heel eenvoudig project, maar door (niet altijd) vereende inzet komt er gaandeweg duidelijkheid.
Voor het CPD speelt de inbreng van de practicus een belangrijke rol. De inzichten uit de iDiaLoog
“Integraal Instrument Diergezondheid en Welzijn” (klik hier) hebben daarbij enorm geholpen. Het
geluid uit de praktijk is nadrukkelijk overgebracht. Op basis van die inbreng is met succes het behoud
van controlerende taken door de Geborgde Rundveedierenarts bepleit. Zoals u van ons mag verwachten
zet het CPD zich in voor een pragmatisch systeem (niet te veel ballen in de kerstboom) met behoud (of
uitbreiding) van de werkzaamheden voor de practicus. Daarnaast stelt het CPD ook in dit project weer
vragen over vrije keuzes én de omgang met privacy- en concurrentiegevoelige dierenarts- en
praktijkgegevens. Ook benadrukken wij dat practici de tijd krijgen om invulling te kunnen geven aan
gestelde eisen.
De eerste aanzet voor het IIDW-project, dat in maart 2018 is gestart, is de brief van het Centraal
Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) aan zuivelondernemingen uit 2015. De
belangrijkste conclusie uit die brief is dat melkveehouderijen die een mogelijk risico vormen op het
gebied van diergezondheid onvoldoende onder veterinair toezicht worden gesteld, waardoor niet
aantoonbaar is dat de melk die wordt ingenomen door de zuivelonderneming te allen tijde voldoet aan
de hygiëneverordening. Verder waren er opmerkingen vanuit exportlanden en vragen over de
verschillende rollen van de dierenarts in relatie tot de veehouder. De brief was voor de Nederlandse
Zuivel Organisatie (NZO) aanleiding om in 2016 Rijnconsult te vragen advies uit te brengen. Dat
onderzoek was voor het CPD vervolgens aanleiding om actie te ondernemen en inbreng te leveren. Het
Rijnconsult onderzoek “Toekomst Veterinaire Borging” ging immers niet alleen om de rol van de
practicus op het melkveebedrijf maar mogelijk óók op andere veehouderijbedrijven in de vleeskalver-,
varkens- en pluimveesector (klik hier voor het advies en de bijlage).
In navolging op het Rijnconsult-advies voeren in het IIDW-project de verschillende belanghebbenden
(NZO, LTO, NMV, KNMvD en CPD) overleg over de ontwikkeling van een systematiek voor het monitoren
van diergezondheid en dierenwelzijn. In het project zijn het Periodieke BedrijfsBezoek (PBB), de
Continue DiergezondheidsMonitor (CDM), KoeKompas, het BedrijfsGezondheidsPlan (BGP) en Kalf OKscore beoordeeld met het doel te komen tot één instrument dat begrijpelijk is voor partijen binnen én
buiten de zuivelketen. Tevens zijn er vragen gesteld of het huidige KoeKompas aan de wettelijke
bepalingen voldoet. Dat was voor NZO aanleiding nader onderzoek in te laten stellen. De uitkomst
daarvan is van belang voor het vervolgtraject, namelijk de noodzakelijke aanpassingen van de
reglementen voor de Geborgde Rundveedierenarts.
Inmiddels zijn er zuivelondernemingen die nu al besluiten voor de toelevering van melk hebben
genomen. Zo heeft Royal FrieslandCampina (RFC) per januari 2019 in haar leveringsvoorwaarden
opgenomen dat melkveehouders per 1 juli 2019 verplicht mee moeten doen aan CDM en jaarlijks een
KoeKompas moeten laten uitvoeren. RFC informeert erfbetreders via nieuwsbrieven. Om de nieuwsbrief
te ontvangen is inschrijven vereist: klik hier. RFC heeft op 21 januari 2019 op Melkweb voor
melkveehouders een toelichting op haar wijzigingen gepubliceerd (klik hier). Dat betekent dat
melkveehouders voor het laten uitvoeren van een KoeKompas de keuze hebben uit de lijst getrainde
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IKM-dierenartsen: klik hier. Melkveehouders die leveren aan RFC kunnen vervroegd met de vraag
komen om een KoeKompas uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer de veehouder vóór 1 juli 2019 een
nieuw BGP moet laten opstellen om aan zijn/haar wettelijke verplichting te voldoen. Niet IKM-getrainde
dierenartsen, mogen geen KoeKompas uitvoeren. Om aan de UDD-regeling te voldoen heeft de
melkveehouder de verplichting de 1-op-1 dierenarts te informeren. De 1-op-1 dierenarts kan
vervolgens mee tekenen om zelf aan de regels te voldoen. Voor informatie over IKM-training en
deelname: klik hier.
Andere zuivelondernemingen bieden de melkveehouders een keuze tussen het laten uitvoeren van een
PBB, het opstellen van een BGP en/of het deelnemen aan KoeKompas. Deze keuzes staan beschreven in
de leveringsvoorwaarden en kunnen veehouders dus opvragen bij hun zuivelonderneming.
Inmiddels heeft NZO factsheets opgesteld over CDM (klik hier) en KoeKompas (klik hier).
Het IIDW-project loopt door, waarbij ZuivelNL voor ogen heeft het integrale instrument in 2020 in te
kunnen voeren.
Samengevat, het is een complex proces waarin we zeer veel tijd en energie steken om de belangen van
de practicus te bewaken en het geluid uit de praktijk over te brengen.
Voel je vrij deze brief te delen met collegae in je netwerk en op de praktijk te bespreken. Indien er
vragen zijn neem dan gerust contact op via info@cpd-online.nl, onze secretaris Hugo de Groot 06
13727472 of mij.
Met vriendelijke groet,
Fieke van Genugten
06 15 05 87 61
Collectief Praktiserende Dierenartsen
Vicevoorzitter aandachtsveld gezondheidszorg herkauwers
Project IIDW stuurgroep
Hugo de Groot (06 13 72 74 72)
Project IIDW Werkgroep Doorontwikkeling en agenda-lid Werkgroep Communicatie
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Mw. drs. S.F. van Genugten (Fieke), vicevoorzitter aandachtsveld gezondheidszorg herkauwers
Mw. drs. H.M.F. de Louw (Leonie), secretaris aandachtsveld gezondheidszorg varkens
Dhr. drs. E.R. van Proosdij (Rick), penningmeester aandachtsveld gezondheidszorg paard
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Dhr. drs. C.G. de Kruif (Kees), bestuurslid aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren
Dhr. drs. R.M.W. Rietema (Richard), bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee
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