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Wijzigingen Vitaal Kalf per april 2019
Voor u ligt een nieuwe editie van de nieuwsbrief Vitaal Kalf. Er is één wijziging binnen
Vitaal Kalf die per 1 april 2019 in werking treedt: namelijk een aanpassing van het
bedrijfsgezondheidsplan. Alle voorschriften en documenten vindt u op de website van
SBK.
Bedrijfsgezondheidsplan (BGP)
Het bedrijfsgezondheidsplan wordt per 1 april uitgebreid met een nieuw hoofdstuk. Dit
hoofdstuk gaat over de ontvangst van kalveren (nuka’s) en is belangrijk voor alle bedrijven
die nuchtere kalveren ontvangen (blanke, rosé start en rosé start én afmest bedrijven).
Hierdoor is het mogelijk om bij het bespreken van het BGP, samen met uw dierenarts en
eventueel vertegenwoordiger, na te gaan hoe de voorbereiding op ontvangst van nuka’s,
huisvesting, voeding en het loslaten van de kalveren verbeterd kan worden. Op deze
manier draagt het BGP bij aan het optimaliseren van de opstart van nuka’s. Wat zich
uiteindelijk vertaalt in een verbetering van de kalvergezondheid en daarmee een
vermindering van het antibioticagebruik en uitval. Bij BGP's opgesteld na 1 mei moet de

nieuwste versie gebruikt worden (één maand overgangstermijn). Het nieuwe
Bedrijfsgezondheidsplan vindt u hier.

Aanvullende onderwerpen
Naast de aanpassingen in Vitaal Kalf zijn er een paar andere onderwerpen waar we uw
aandacht voor willen vragen.

Meld u aan voor workshops Ontvangst Kalveren
Begin maart hebben we u geïnformeerd over het sectorproject Ontvangst Kalveren (klik
hier om deze nieuwsbrief te openen).
De nadruk van het project Ontvangst Kalveren ligt
op de bedrijfsprocessen van de kalverhouder in de
voorbereidingsperiode op de komst van de
nuchtere kalveren en de eerste vier weken op stal.
In een workshop gaan we aan de slag met het
optimaliseren van de ontvangst van nuchtere
kalveren op uw bedrijf. Wat zich uiteindelijk vertaalt
in een verbetering van de kalvergezondheid en
daarmee een vermindering van het
antibioticagebruik en uitval.
•

Bestaande uit kleine groepen

kalverhouders
•

Eventueel oefenen met praktijksituaties

•

Invulling mede door u bepaalt

•

Locatie & datum in overleg (start mei-juni 2019)

Heeft u interesse in een workshop bij u in de regio? Meld u aan via de website van SBK.
De workshops zijn voor alle kalverhouders gratis toegankelijk.

VKI formulieren startbedrijven
Sinds 1 januari 2019 zijn de VKI formulieren aangepast en zijn er een aantal aanvullende
eisen ingegaan in verband met zichtkeuring. Nieuw daarbij was dat per 1 januari 2019 voor
startkalveren een start-VKI formulier meegeleverd moet worden aan het afmestbedrijf. Het
afmestbedrijf moet deze informatie aan het einde van de ronde gebruiken om het slacht
VKI correct in te vullen. Per 1 juni 2019 moet deze informatie van het start-VKI
meegenomen zijn in het slacht-VKI. Zorg dus dat u als startkalverhouder het start-VKI
meelevert zodat kalveren onder de zichtkeuring geleverd kunnen worden. Het gebruik van
het start VKI en opnemen van deze informatie in het slacht VKI is een voorwaarde om
kalveren te kunnen afleveren en slachten onder een regiem van zichtkeuring. Het start-VKI

en aangepaste VKI vindt u op de volgende pagina.

Elektrakeuring, NTA 8820 toegestaan
In Vitaal Kalf is opgenomen dat bedrijven een elektrakeuring laten uitvoeren. Naast de
NEN 3140 voor bestaande stallen is de NTA 8820 een nieuwe keuring. De NTA keuring is
gericht op brandrisico en is toegestaan als elektrakeuring voor Vitaal Kalf. Aankomende
zomer wordt de NTA keuring ook in de voorschriften Vitaal Kalf opgenomen.

Meer informatie
Als u vragen hebt over Vitaal Kalf of de lay-out van InfoKalf, neemt u dan gerust contact op
met SKV. Bij voorkeur per e-mail (skv@skv.info) of via WhatsApp 06-51762076.

Als u inhoudelijke vragen hebt over Vitaal Kalf, neemt u dan gerust contact op met het
SBK secretariaat via: info@kalversector.nl of telefonisch via 088-998 4325.
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