Voorbereiding controle Q-lip
Noordwolde, 28 januari 2014
Geachte veehoud(st)er,
Met deze brief willen wij u graag voorzien van tips om Q-lip controle zo goed mogelijk te laten
verlopen.

Checklist controle Q-lip:
□
□
□
□
□
□
□
□

Laatste BBP en BGP (niet ouder dan 1 jaar) én het vorige BBP en BGP.
Het 1-op-1-contract mét uitgeprinte e-mail vervangende dierenarts Marloes ten Have.
Uitgeprinte e-mails Melding aanpassing bedrijfsbehandelplan.
Visitebrieven (incl. off-label-use verklaringen), logboeken (opgeslagen of geprint)
Onderzoeksuitslagen (melk B.O./mest/GD) met behandeladvies (afwijkend van BBP)
Medicijnvoorraad nalopen
Registratie toegediende medicijnen controleren
Laatste rapport melkmachine én het vorige (evt. ook bronwater)

Toelichting checklist
Het BBP en BGP van het voorgaande jaar wordt gebruikt om te controleren of de oude plannen wel
op tijd zijn vernieuwd. Dit geldt ook voor bijv. melkmachinerapport en bronwateronderzoek.
Afwijken van BBP: door leveringsproblemen of het wegvallen van een medicijn, kan het zijn dat u
medicijnen krijgt die niet op uw BBP staan. Hiervoor heeft u van ons een verklaring per e-mail gehad,
die u moet kunnen laten zien, als bewijs dat u dit medicijn mag gebruiken.
Om deze mails meer op te laten vallen zullen deze mails voortaan verstuurd worden met als
onderwerp Melding aanpassing bedrijfsbehandelplan.
Medicijnvoorraad: Zijn er middelen over datum? Staat de aanprikdatum op aangebroken flesjes
(maximaal 28 dagen)? Heeft u de gebruikte medicijnen geregistreerd? Zit er op alle
flesjes/verpakking een sticker? Staan alle aanwezige medicijnen op uw BBP vermeld?
U heeft niet alle documenten?
Twijfelt u of u alle meldingen aangaande aanpassingen heeft, dan kunt u deze altijd terugvinden op
onze site www.dacnoordwolde.nl (Landbouwhuisdieren  Rund  Meldingen BBP) en uitprinten.
Probleem tijdens de Q-lip controle?
Mocht er tijdens het bezoek van Q-lip toch nog iets spaak lopen, bel ons dan, misschien kunnen we
het direct in orde maken………. wanneer de controleur weg is valt er niets meer aan te veranderen!
Mocht u nog vragen hebben , dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen.
Met vriendelijke groeten,
Rundveeteam DAC Noordwolde

