Stap 5. Aandachtspuntenformulier
Bij de rondgang op het bedrijf kunt u samen met uw dierenarts de onderstaande punten
nalopen. Met behulp van dit formulier kunt u de aandachtspunten in beeld brengen, door deze
aan te vinken en eventuele opmerkingen te plaatsen in het opmerkingenveld. Bij veel punten
moeten verschillende diergroepen bekeken worden (droogstand, lactatie, ouder jongvee),
uiteraard afhankelijk van de groep waar de problemen spelen.
Algemeen

 Is er bedrijfskleding aanwezig en wordt deze gebruikt?
 Is er een goede koeherkenning? Is de administratie duidelijk en overzichtelijk?
 Zie je een hond in de stal? Ligt er hondenpoep?
 Stress in de koppel (overbezetting, onrustig gedrag)?
Opmerkingen:

Huisvesting

 Leeftijdsgroepen en contact hiertussen?
 Is er een afkalfstal?
 Kalft het merendeel van de runderen af in de afkalfstal? Hoeveel %
 Is de afkalfstal schoon? Hoeveel dieren kalven af in schone afkalfstal?
 Is er een aparte stal voor zieke dieren?
 Wordt een verwerper in de ziekenstal/aparte stal geplaatst? Hoe lang is het verblijf in de
ziekenstal?

 Hoe en hoe vaak worden de afkalfstal en ziekenstal gereinigd en ontsmet?
 Is de ligplaats van de koeien droog en schoon?
 Ligt er “witvuil” in de ligboxen? Zo ja, op hoeveel plaatsen.
 Is er mogelijk sprake van stress door overbezetting in één of meer van de diergroepen?
 Aanmerkingen op het koecomfort? Staan er (te)veel koeien (half) in de ligboxen of in de
gangpaden?

Opmerkingen:

Diergezondheid
Aantallen / percentages koeien met:

 Dikke ontstoken hakken
 Nek- / schoftbuilen
 Ontstoken klauwen/ verdikte kroonranden
 Witvuilers
 Ontstekingen / abcessen waarbij mogelijk pus / etter in de ligbox terecht komt.
Opmerkingen:

Rantsoen, voer en voergoot
Rantsoensamenstelling (zie inventarisatie)
Hoe is de opslag en het uitkuilproces van het kuilvoer en de overige voedermiddelen
(denk aan: rotting, schimmels, broei, slechte conservering en bacteriegroei).
Worden rotte plekken, schimmelplekken etc. bewust niet gevoerd?
Kwaliteit weidegras
Contaminatie: Is het waarschijnlijk dat (andere) honden in het weiland ontlasten?
Aanwezigheid van giftige planten / snoeiafval? Welke bespuitingen hebben
plaatsgevonden?
Kwaliteit van voer in de voergoot (schimmels, broei, zand, bevroren, mogelijke nitraatbronnen, ongebruikelijke voedermiddelen, bijv. uien).
Worden voerresten dagelijks verwijderd en de voergoot uitgeveegd/gereinigd? Wordt er
dan veel grond/zand waargenomen?
Is er aanleiding om te denken aan mogelijk pensverzuring (SARA) bij de koeien?
Hoe is de lichaamsconditie in het algemeen en de drachtige dieren in het bijzonder?

Opmerkingen:
Drinkbakken


Is de hygiëne van drinkbakken afdoende?
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