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Introductie
Voor u ligt een speciale editie van de nieuwsbrief Vitaal Kalf. In deze nieuwsbrief staan de
veranderingen in InfoKalf centraal. Ook zal er aandacht besteed worden aan de
aanpassing van de term ‘Structureel Veelgebruik’ in ‘Veelgebruik’ en welke gevolgen dit
eventueel voor u kan hebben.
In 2007 is de kalversector als eerste dierlijke sector gestart met het actief reduceren van
haar antibioticagebruik. De kalversector houdt sinds 2011 het gebruik van antibiotica voor
alle kalverbedrijven bij in InfoKalf en heeft een berekeningswijze voor de dierdagdosering
ontwikkeld per bedrijfstype en –voering (all-in-all-out of niet). Vanwege ontwikkelingen op
het gebied van het vergelijken van dierdagdoseringen tussen bedrijven en daardoor een
aanpassing van de berekening van de dierdagdosering is ook de lay-out van InfoKalf
aangepast.

Nieuwe berekeningssystematiek dierdagdosering (DDD)
Op het gebied van de berekening van de dierdagdosering (DDD) zijn er diverse
ontwikkelingen geweest, waardoor de berekeningssystematiek op bepaalde punten is
aangepast. Deze is per 1 januari 2017 ingegaan. Klik hier om de top 5 van belangrijkste
wijzigingen in de berekeningssystematiek ten opzichte van de berekeningssystematiek
vóór 1 januari 2017 te lezen.

Verandering van status Structureel Veelgebruik naar status
Veelgebruik
Met de invoering van de nieuwe kwaliteitsregeling Vitaal Kalf is de term ‘Structureel
Veelgebruik’ veranderd in ‘Veelgebruik’. In de vorige nieuwsbrief Vitaal Kalf is hier kort op
ingegaan. In deze nieuwsbrief willen wij de veranderingen uitgebreider toelichten.
Wijzigingen in de indeling in referentiegroepen
In IKB Vleeskalveren werden de IKB bedrijven ingedeeld naar vier referentiegroepen
‘Blank’, ‘Rosé Start’, ‘Rosé afmest’ en ‘Rosé Start / Afmest’, om zodoende het
antibioticagebruik van de verschillende bedrijven te kunnen vergelijken. Op basis van een
aantal vastgestelde criteria werd bepaald in welke referentiegroep een bedrijf werd
ingedeeld. Om de indeling verder te optimaliseren is in Vitaal Kalf de indeling vervangen
voor een indeling naar de referentiegroepen ‘Blank’, ‘Rosé Start’, ‘Rosé Afmest’ en ‘Rosé
Gesloten’. Net als bij IKB Vleeskalveren bepaalt in Vitaal Kalf de dierenarts bij ieder
voorschrift en levering van diergeneesmiddelen voor welk subdoeldier het voorschrift is
bestemd en registreert dat in InfoKalf. Op basis van deze registratie en de kalveren die bij
SKV zijn aangemeld, worden de voorgeschreven medicijnen toegerekend aan één van de
referentiegroepen.
In Vitaal Kalf is de referentiegroep ‘Rosé Gesloten’ alleen voor bedrijven met rosé start en
afmest, waarvan 95% van alle in deze periode aangevoerde kalveren langer dan 14 weken
op stal was en bij aanvoer jonger dan 6 weken oud.
In de bijlage ‘Procedure beoordeling antibioticagebruik’ kunt u de indeling van de
referentiegroepen terug lezen. Klik hier voor meer informatie.

Veelgebruik versus Structureel veelgebruik van antibiotica
Tijdens de beoordeling van de dierdagdosering (DDD) van een referentiegroep op uw
bedrijf kan uw bedrijf in drie niveaus vallen: streefniveau (groen), signaleringsniveau
(oranje) of actieniveau (rood), zie figuur 1.
Als uw bedrijf met de DDD in het streefniveau valt, dan bent u goed bezig met de reductie
van antibioticagebruik op uw bedrijf. Als uw bedrijf met de DDD in het signalerings- of
actieniveau valt, dan zijn er drie categorieën in Vitaal Kalf waar uw bedrijf in terecht kan
komen, namelijk:


Veelgebruik, fase 0;



Veelgebruik, fase 1;



Veelgebruik, fase 2.

Aan deze categorieën zijn maatregelen gekoppeld, waarop uw bedrijf actie dient te
ondernemen. In figuur 1 kunt u een overzicht terugvinden van de verschillende niveaus en
de daarbij behorende categorieën. Tussen haakjes staat het nummer van de uitleg in
welke categorie uw bedrijf zou kunnen worden ingedeeld. Klik hier om de uitleg bij de
nummers te lezen.

Bij IKB Vleeskalveren vond de beoordeling van de mate van het antibioticagebruik eenmaal
per jaar plaats in de eerste helft van het jaar. De kalverhouder kreeg destijds eenmaal per
jaar te horen in welk niveau zijn DDD viel en eventueel in welke categorie het bedrijf viel
(structureel veelgebruik, fase 1 of fase 2). In lijn met andere sectoren vindt bij Vitaal Kalf
de beoordeling van de mate van het antibioticagebruik tweemaal per jaar plaats. De
kalverhouder krijgt dus tweemaal per jaar te horen in welk niveau de DDD (gebaseerd op
gegevens over het afgelopen 1,5 jaar) valt en eventueel in welke categorie het bedrijf valt
en de daarbij horende eventuele maatregelen. Dit betekent dus ook dat een bedrijf sneller
in bijvoorbeeld ‘Veelgebruik, fase 1’ kan vallen, maar ook dat een bedrijf hier sneller uit
kan komen.

Veranderde presentaties in InfoKalf
Vanwege ontwikkelingen op het gebied van het vergelijken van dierdagdoseringen tussen
bedrijven en daardoor een aanpassing van de berekening van de dierdagdosering is de
lay-out van InfoKalf aangepast. De achterliggende database is hetzelfde gebleven. De
hoofdindeling van InfoKalf is ook hetzelfde gebleven. De nieuwe lay-out zal per 1
augustus 2017 worden ingevoerd. Op de website van SBK worden de veranderingen in de
lay-out aan InfoKalf m.b.t. het antibioticagebruik per dienst aan u uitgelegd.
Klik hier om de veranderingen in de lay-out van InfoKalf te bekijken.

Voortgang kwaliteitsregeling Vitaal Kalf
SKV heeft in april voor alle gemachtigden de aanvragen voor subsidie ingediend. Begin juni
heeft SKV aan de eerste kalverhouders een Vitaal Kalf certificaat uitgereikt. SBK is er trots
op dat de eerste Vitaal Kalf certificaten zijn uitgereikt en kijkt uit naar een succesvolle
toekomst voor de kwaliteitsregeling.
Wij willen u eraan herinneren dat het als kalverhouder belangrijk is om de factuur van SKV
naar aanleiding van een controle voor Vitaal Kalf op tijd te betalen. De factuur en het
betalingsbewijs zijn namelijk nodig voor de SKV om een aanvraag tot uitbetaling van de
subsidie voor u in te kunnen dienen. SKV zal u hier in augustus nog uitgebreid over
informeren.

Meer informatie
Als u vragen hebt over Vitaal Kalf of de lay-out van InfoKalf, neemt u dan gerust contact
op met SKV. Gezien de huidige drukte kunt u dat het beste doen per e-mail (skv@skv.info)
of via WhatsApp 06-51762076.
Als u inhoudelijke vragen hebt over Vitaal Kalf of de DDD berekening, neemt u dan gerust
contact op met het SBK secretariaat via: info@kalversector.nl of telefonisch via 088-998
4325.
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