Beste veehouder,
In deze brief willen wij u o.a. graag informeren over het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en het
bedrijfsbehandelplan (BBP). Ook de cursus Verantwoord Diergeneesmiddelen Gebruik (Friesland Campina)
zal worden toegelicht. Dit aan de hand van aan ons veel gestelde vragen.

 Waarom moeten er een BGP en BBP komen?
Vanaf 1 januari 2012 wordt vanuit het PVV (Productschap van Vee en Vlees) geëist dat deze twee plannen
aanwezig zijn op bedrijven met meer dan 5 GVE. Hoofdreden om deze plannen in het leven te roepen is een
toenemende antibioticaresistentie bij zowel mens als dier. In 2008 heeft het ministerie van LNV een
Taskforce Antibioticaresistentie Dierhouderij ingesteld. In deze taskforce zitten alle partijen uit de dierlijke
productieketens. Dit heeft geleid tot het Convenant Antibioticaresistentie Dierhouderij, waarin een groot
aantal maatregelen zijn vastgelegd om tot een vermindering van het antibioticumgebruik te komen (doel: in
2013 een halvering van het gebruik).
Het BGP en BBP zijn twee hulpmiddelen om tot een doelgericht verantwoord gebruik van antibiotica te
komen.

 Wat komt er in het BGP en BBP te staan?
In het BGP komen de kengetallen van het bedrijf te staan. Ook de D.D.D. (dierdagdosering = aantal dagen
dat een dier per jaar antibiotica krijgt, streefwaarde voor 2011 = 4,8) staat in het plan vermeld. Daarnaast
vind een risico-analyse qua infectiedruk en weerstand van het bedrijf plaats. Dit moet ertoe leiden dat via
preventieve maatregelen in de bedrijfsvoering het antibioticagebruik kan worden teruggedrongen.
In het bedrijfsspecifieke BBP komen voor de meest voorkomende aandoeningen behandelprotocollen te
staan, waarbij rekening wordt gehouden met het correct inzetten van antibiotica.
Wij verwachten ongeveer anderhalf uur per bedrijf nodig te hebben voor de rondgang op het bedrijf en het
opstellen van het BGP en het BBP.
Bij de veehouders die een abonnement bij ons hebben zullen wij in eerste instantie slechts €100,- (excl.
BTW) in rekening brengen.
U kunt ons benaderen om gezamenlijk deze plannen op te stellen.

 Wat houdt de cursus Verantwoord Diergeneesmiddelen Gebruik precies in?
Deze cursus bestaat uit 2 middagen, welke op een interactieve manier op een melkveebedrijf zullen worden
gehouden. In de eerste middag zullen behandelkeuze, materiaal, toedieningswijze (bij de koe) en
medicijnopslag centraal staan. Tijdens de tweede middag zal de nadruk liggen op preventie. Het BGP en
BBP zullen in dit kader worden toegelicht. U kunt zich via Q-lip (088-7547000) opgeven. Mocht u niet
annex zijn met FrieslandCampina, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om deze cursus bij ons te
volgen. U kunt zich dan rechtstreeks bij ons opgeven. De kosten zullen per middag 50 euro (excl. BTW)
bedragen.

Met vriendelijke groeten,
Rundveeteam DAC Noordwolde

