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 geleverd worden van dieren:
1. Die symptomen vertonen van besmettelijke ziekte die via de
melk op de mens kan worden overgebracht;
2. Die ziekteverschijnselen vertonen die kunnen resulteren in
een besmetting van de melk en niet lijden 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

2

• Vastleggen of ‘melkseparatiemogelijkheden’ aanwezig zijn
• Vastleggen of ‘werkinstructie vervangende melker’ aanwezig is

3. Die niet in een goede algemene gezondheidstoestand verkeren;
4. Die lijden aan aandoeningen van de voortplantingsorganen
waarbij afscheiding plaatsvindt;
5. Die lijden aan darmontstekingen waarbij diarree en koorts
optreden;
6. Die uierlaesies vertonen waardoor de melk kan worden
aangetast;
7. Waaraan verboden stoffen of producten zijn toegediend of
dieren die geen illegale behandeling in de zin van Richtlijn
96/23/EG hebben ondergaan, en waarvoor in het geval van
toediening van toegestane stoffen of producten de daarvoor
voorgeschreven wachttijd in acht is genomen.
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/wp-content/uploads/Stroomschema.pdf

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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Herkennen attentiekoeien door melkveehouder
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Vastleggen of de door de melkveehouder herkende
attentiekoeien ook daadwerkelijk attentiekoeien
zijn en of de attentiekoeien volgens de dierenarts
ook gemarkeerd zijn.

• Vastleggen welke attentiekoeien herkend zijn door de
melkveehouder aan de hand van lijst ‘uit te houden melk en
biest’ in de melkstal
• Bij AMS vastleggen welke attentiekoeien actueel geregistreerd
staan voor separatie
• Vastleggen diernummers onder ‘Attentiekoeien volgens
veehouder’ (inclusief de mondeling aangegeven
attentiekoeien)

Vastleggen van elke door de melkveehouder herkende
attentiekoe:
• ‘Attentiekoe volgens dierenarts’
• Indien ja:
- vastleggen ‘markering aanwezig’
- vastleggen categorie(ën) waarin de attentiekoe valt
(checkboxen)
• Indien nee: geen verdere vastlegging
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Vastleggen of de melkveehouder alle
attentiekoeien herkend heeft
• Indien er attentiekoeien aanwezig zijn die niet door de
veehouder herkend zijn per attentiekoe:
- vastleggen diernummer onder ‘Aanvullende attentiekoeien
volgens dierenarts’
- vastleggen categorie(ën) waarin de attentiekoe valt
(checkboxen)
• Er hoeft van deze koeien geen verdere vastlegging van andere
kenmerken plaats te vinden.
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Instructie bij Stap 3
• Volg de beschikbare informatie zoals een vervangende
melker dat zou moeten kunnen volgen.
•Vraag de veehouder actief: zijn dit alle aanwezige
attentiekoeien of zijn er ook nog niet geregistreerde
attentiekoeien zijn op basis van de EUhygieneverordening 853.
• Diernummers: het gaat het om noteren van
numerieke diergegevens. Dus alleen de cijfers van het
levensnummer, werknummer of diernummer hoeft
ingegeven te worden.
Instructie bij Stap 4
• Ga bij de melkveehouder na welke werkwijze hij/zij heeft
betreffende het markeren van dieren. (vb. vraag hoe
voorkomen wordt dat droge koeien mee gemolken worden
(apart gehuisvest, gemarkeerd).
• Leg per attentiekoe vast of de betreffende koe zichtbaar
gemerkt is. Dit geldt ook bij automatische dierherkenning
in de melkstal. Bij AMS J betreft het de koeien die in het
systeem actueel geregistreerd staan voor separatie.
• Indien er koeien zijn die wel gemarkeerd zijn, maar niet
bij stap drie zijn geregistreerd dan moeten deze koeien
alsnog vastgelegd worden als ‘Attentiekoeien volgens
melkveehouder’.

Instructie bij Stap 5
• Diernummers: het gaat het om noteren van
numerieke diergegevens. Dus alleen de cijfers van het
levensnummer, werknummer of diernummer hoeft
ingegeven te worden.

vaststellen of de ‘door de veehouder herkende en de door de dierenarts bevestigde attentiekoeien’
vermeld zijn in de administratie uithouden melk (referentie ‘Administratie uit te houden melk en biest’)
• ‘Attentiekoe wel/niet in administratie opgenomen’ vastleggen onder ‘In registratie uitgehouden melk’
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Controle en definitief maken
• Dierenarts maakt rapportage definitief.
• Dit is tevens de digitale ondertekening door de dierenarts.
• Dit is ook de datum en het tijdstip (tijdstip afronding ook registreren) van ondertekening en dus ook van afronding
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