Mag ik dit middel gebruiken?
U krijgt een middel aangeboden om de diergezondheid van uw dieren te verbeteren, schadelijke organismen te bestrijden of als voeradditief.
Het is belangrijk om te weten of u dit middel kunt toepassen zonder risico’s voor diergezondheid, melk- en vleeskwaliteit.
Stel uzelf de volgende vragen:
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Is het een geregistreerd
diergeneesmiddel?

Is het een homeopathisch middel
met een handelsvergunning?

Is het een toegelaten biocide?

Is het middel geleverd door een
bedrijf dat vermeld staat op de Witte
Lijst Diervoerbedrijven?

Op de verpakking van geregistreerde
diergeneesmiddelen staat het REG NL-nummer.
Dit nummer bestaat uit de letters REG NL gevolgd
door 4 tot 6 cijfers. Geregistreerde middelen staan
ook op de CBG-website
(www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl).
Check de QR-code*

Homeopathische diergeneesmiddelen met een
handelsvergunning zijn te herkennen aan het REG NL
H nummer en staan vermeld op de website van het
CBG ( www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl).
Check de QR-code*

Biociden zijn middelen die organismen doden
(bijv. ontsmettingsmiddelen). In Nederland toegelaten
biociden zijn herkenbaar aan een vijfcijferig
toelatingsnummer dat eindigt met een N. Toegelaten
middelen staan op de website van het CTGB
(toelatingen.ctgb.nl).
Check de QR-code*

Volgens de leveringsvoorwaarden van de zuivel
mogen melkveehouders alleen diervoederproducten
betrekken van bedrijven die vermeld staan op de
Witte Lijst Diervoerbedrijven
(www.nzo.nl/documenten).
Check de QR-code*
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U kunt dit middel gerust toepassen. Houdt u hierbij aan de bijsluiter/gebruiksaanwijzing
om risico’s voor diergezondheid, melk- en vleeskwaliteit te voorkomen.
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Dit middel is niet geregistreerd voor toepassing bij runderen.
Dit betekent dat er geen toetsing heeft plaatsgevonden op de risico’s
voor de diergezondheid, voedselveiligheid en het milieu. De checklist
middelen melkveehouderij geeft u meer inzicht in de mogelijke risico’s
van het middel (www.checklistmiddelenmelkveehouderij.nl).
Neem bij vragen contact op met uw zuivelorganisatie.

*Richt de camera van uw smartphone op de QR-code om naar de website te gaan. Werkt dit niet op uw telefoon, download dan de gratis de QR-reader.
Deze checklist is mede tot stand gekomen met medewerking van Royal GD en ZuivelNL en ondersteunt de veehouder bij besluitvorming rondom het middelengebruik bij zijn runderen. Aan het gebruik van deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend. Royal GD en ZuivelNL
sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van (de inhoud van) dit overzicht. Het al dan niet toepassen van enig (genees)middel blijft altijd de verantwoordelijkheid van de veehouder zelf. Neem bij vragen contact op met uw
zuivelonderneming.

