
 
 

Checklist voor opstellen BGP 
Beste veehouder, 

 

Onderstaand een aantal gegevens die u alvast mag opzoeken voordat de dierenarts komt, dit 

scheelt enorm in de tijdsduur van het bezoek.  

 

Totaal aantal pagina’s = 3 

 

Wat wilt u in het aankomende jaar bereiken? (Doelstelling 2020) 

 

 

Ziekte incidentie (* hoeft u alleen in te vullen als u geen MPR heeft) 

Welke periode ( liefst zo recent mogelijk):  

Aantallen dieren: Aantal: 

Totaal aantal geboren kalveren (levend + dood) *:  

  

% koeien met celgetal boven de 250.000 (van MPR afhalen) *  

Gemiddelde tankmelkcelgetal *: 

(laatste twaalf maanden en daar gemiddelde van; mag ook de 

laatste 12 maanden noteren. (van MPR afhalen)) 

 

Streefwaarde tankmelkcelgetal *:  
 

Aantal volwassen koeien: 

Totaal 

aantal 

Waarvan 

behandeld met 

antibiotica of 

anders  

Met klinische mastitis (koe heeft zichtbare mastitis)   

Met poot- en klauwaandoeningen   

Aan de nageboorte staan   

Met acute baarmoederontsteking   

Met chronische baarmoederontsteking (witvuiler)   

Met melkziekte   

Met slepende melkziekte   

Zijn dood gegaan (Uitdraai Rendac gegevens 

maken/opzoeken) 

 Nvt 

Waarvan geeuthanaseerd  Nvt 

Aantal verwerpers   



 
 
 

Aantal kalveren tot 14 dagen oud: 

Totaal 

aantal: 

Waarvan 

behandeld 

Doodgeboren en sterfte tot 24 uur   Nvt 

Sterfte eerste 14 dagen  Nvt 

Kengetal kalversterfte  Nvt 

Met navelontsteking   

Met diarree   

 

Aantal kalveren in de leeftijd van 14 dagen- 2 jaar: 

Totaal 

aantal: 

Waarvan 

behandeld 

Sterfte van 14 dagen tot 2 jaar  Nvt 

Met longontsteking   

Met diarree   

 

Dierdagdosering 

Management programma's 

Onderstaande programma’s bieden de mogelijkheid om een groot deel van de aantallen van 

pagina 1 uit uw managementsysteem te halen. Controleer na het overnemen/ uitprinten of u echt 

alle gegevens van pagina 1 heeft gevonden.  

 

Agrovision: 

Als u uw diergezondheidregistratie bijhoudt in Agrovision dan kunt u vanuit uw programma de 

gevraagde gegevens ophalen.  

• Inloggen in Agrovision 

• Ga naar het tabje “diergezondheid” 

• Kies “kengetallen Bedrijfsgezondheidsplan” 

• Selecteer dezelfde periode als waarvan u de Medirund rapportage heeft. (bijvoorbeeld: 01-

 01-2019 t/m 31-12-2019) 

• Print de gegevens uit of neem ze over op pagina 1 

• Ga naar het tabje “diergezondheid”, kies “Medirund dagdoseringsrapportage” 

• U komt dan rechtstreeks in Medirund terecht en kunt onderstaande gegevens

 overnemen of de rapportage uit printen. 

 

Veemanager: 

Als u uw diergezondheidregistratie bij houdt in Veemanager dan kunt u vanuit uw programma de 

gevraagde gegevens ophalen.  

• Inloggen in Veemanager 

• Ga naar het tabje “diergezondheid” 

• Ga naar het kopje “Samen met uw dierenarts” en kies Bedrijfsgezondheidplan (BGP) 

• U komt in “Invoer Bedrijfsgezondheidplan”, kies: nieuw.  

• U komt op het volgende tabblad. Selecteer de datum en kies: gereed. 

• U kunt nu naar tabblad “5. Aandoeningen” gaan. 

• Kies: bereken, dan worden de aantallen ingevuld als u de registratie netjes heeft 

 bijgehouden in Veemanager. U kunt dit overzicht printen of overnemen op deze checklist. 

• Vervolgens gaat u terug naar tabblad “1. Selectie” en verwijder het openstaande BGP. 



 
 
Voorbereiding BGP compleet? 

Wilt u voordat we komen voor het opstellen van het BGP de volgende puntjes voorbereiden: 

• Graag het BGP en BBP opgesteld in 2019 klaarleggen 

• Lijstje met bovenstaande gegevens klaarleggen 

• MPR droogstand evaluatie (Als de ULP geen inzage heeft in Pir-dap) 

• Controleer of uw dierenarts uw juiste emailadres heeft! 

 

Digitaal ondertekenen 

Wederom zullen we dit jaar het bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan digitaal 

klaarzetten om te ondertekenen. Wij zullen met behulp van een laptop uw bedrijfsbehandelplan 

en bedrijfsgezondheidplan bij u op het bedrijf opstellen. Met een simpele druk op de knop wordt 

het BGP en BBP digitaal verzonden. U krijgt binnen enkele dagen 2 e-mails van ZET-solutions met 

de vraag om het BGP bestand en het BBP bestand digitaal te ondertekenen (let op: beide mails 

moeten apart worden ondertekend). In de mail zit een handleiding mocht het ondertekenen niet 

lukken en u kunt ook altijd contact opnemen met de praktijk! Houdt u uw email dus goed in de 

gaten, zodat beide documenten tijdig getekend worden. Vervolgens krijgt u een dag of twee 

dagen later 2 e-mails met uw BGP en BBP in PDF formaat ondertekend door u en uw dierenarts. 

Dit exemplaar dient u goed op te slaan in uw administratie, zodat u beide documenten heeft voor 

de KKM controle! 

 

 

Alvast bedankt voor het invullen van de gegevens! 


