KoeAlert-beoordeling door dierenarts
Toelichting op de workflow bij de KoeAlert-beoordeling
door de dierenarts.
Stap 1 en 2 en 3 t/m 6 kunnen in willekeurige volgorde
uitgevoerd worden.
Stap 3 t/m 6 is een verplichte volgorde (in verband met
voorwaardelijkheid vastlegging in applicatie).
Stap 7 kan pas uitgevoerd worden als stap 1 t/m 6 voltooid zijn.

Gezondheidsvoorschriften
Op basis van de EU-hygiëneverordening 853 mag geen rauwe
melk geleverd worden van dieren die een of meerdere van
onderstaande symptomen vertonen of waarvan de wachttijd van
medicijnen nog niet is verstreken. Het gaat om aandoeningen/
stoffen die impact kunnen hebben op rauwe melk.

ER MAG GEEN RAUWE MELK WORDEN GELEVERD VAN EEN DIER:
1. Dat symptomen vertoont van een besmettelijke ziekte die via
de melk op de mens kan worden overgebracht.
2. Dat ziekteverschijnselen vertoont die kunnen resulteren
in een besmetting van de melk of lijdt aan een zichtbare
uierontsteking.
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Vastleggen basisgegeven melk’ beoordelen
• Vastleggen bedrijfsgegevens, bezoekdatum, aanvangstijdstip
start KoeAlert
• Vastleggen aantal te beoordelen koeien

Proces uithouden melk’ beoordelen
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• Vastleggen of ‘melkseparatiemogelijkheden’ aanwezig zijn
• Vastleggen of ‘werkinstructie vervangende melker’ aanwezig is

3. Dat niet in een goede algemene gezondheidstoestand verkeert.
4. Dat lijdt aan aandoeningen van de voortplantingsorganen
waarbij afscheiding plaatsvindt.
5. Dat lijdt aan darmontsteking waarbij diarree en koorts
optreedt.
6. Dat uierlaesies vertoont waardoor de melk kan worden
aangetast.
7. Waaraan verboden stoffen of producten zijn toegediend of
dat een illegale behandeling in de zin van Richtlijn 26/23/EG
heeft ondergaan of waarvoor in het geval van toediening van
toegestane stoffen of producten de daarvoor voorgeschreven
wachttijd nog niet is verstreken.
Let op:
Er kunnen meerdere gezondheidsaspecten van toepassing zijn.
Bijvoorbeeld een dier met zichtbare uierontsteking (2) dat onder
behandeling is met antibiotica (7)

Zie ook stroomschema Herkennen van attentiekoeien:
www.koemonitor.nl/documenten

Instructie bij Stap 1
•H
 et aantal te beoordelen koeien mag worden vastgelegd
op basis van wat de veehouder mondeling aangeeft. Er is
geen onderbouwing vereist.
• Het
 gaat hierbij om alle koeien in de koppel die het
melkproces kunnen doorlopen. Indien droge koeien
tussen de melkgevende koeien lopen moeten deze ook
worden beoordeeld.

Instructie bij Stap 2
• Bij ‘melkseparatiemogelijkheden’ nagaan welke
werkwijze de melkveehouder opgeeft en nagaan of deze
redelijkerwijs in de praktijk uitgevoerd kan worden (bv.
separatie via melkmeetglas, aparte losse melkinnamemogelijkheid, mini-melker, losse (ketel)emmer en
dergelijke).
• Bij ‘werkinstructie vervangende melker’ nagaan welke
werkwijze de melkveehouder opgeeft en nagaan of
deze redelijkerwijs in de praktijk gebruikt kan worden
(bv. bord in melkput, overdrachtsmap en dergelijke
in combinatie met het merken van de koeien zelf
(pootband/aankleuren). De instructie moet op een
duidelijk zichtbare plaats beschikbaar zijn.
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