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Zichtkeuring in de kalversector: goed voor het rendement
Voor u ligt een speciale editie van de nieuwsbrief Vitaal Kalf. In deze nieuwsbrief staat de
zichtkeuring centraal. U heeft eerder drie nieuwsbrieven van ons over de zichtkeuring
ontvangen (nieuwsbrief 1, nieuwsbrief 2 en nieuwsbrief 3). In deze vierde nieuwsbrief
informeren we u over de veranderingen per 1 september 2019 en een aantal noodzakelijke
aanpassingen in het VKI formulier voor slachtkalveren. Het aangepaste slacht-VKI
formulier geldt voor alle bedrijven die afleveren naar slacht, ook indien u niet onder
de zichtkeuring levert. Het start-VKI formulier is ongewijzigd.

Wat was de zichtkeuring ook al weer?
De zichtkeuring is een toepassing van de vleeskeuring in slachterijen waarbij bepaalde insnijdingen
in het karkas (o.a. in de wangen en het hart) onder voorwaarden achterwege kunnen blijven. De
insnijdingen die normaal gesproken tijdens de keuring worden verricht, zijn erop gericht om rTBC,
vinnen of andere aandoeningen (bijv. leverbot) op te sporen. Voor meer informatie kunt u onze

eerdere nieuwsbrief teruglezen via https://www.kalversector.nl/wpcontent/uploads/2018/03/Nieuwsbrief-Vitaal-Kalf-Kalverhouders-zichtkeuring.pdf.

Aanpassingen in het VKI formulier
Per 1 januari 2019 is het nieuwe VKI formulier in werking getreden voor slachtkalveren en
het nieuwe VKI formulier voor startkalveren. In de praktijk bleek dat het VKI formulier voor
slachtkalveren op een aantal onderdelen nog niet volledig dan wel niet-werkbaar was in de
slachterijen en op de (kalver)houderij. Een tekstuele aanpassing is gedaan in de vraag
over de gebruikte diergeneesmiddelen, verder zijn er drie vragen nieuw toegevoegd voor
bedrijven die aanvoer van startkalveren hebben EN onder zichtkeuring willen afvoeren
naar het slachthuis. Onderstaand leest u de verschillende wijzigingen, waarbij het
onderstreepte gedeelte nieuw is:

Vraag 2: Is de af te leveren (deel)koppel in de 35 dagen voorafgaand aan de slacht ziek
geweest en/of behandeld geweest met diergeneesmiddelen met een wachttermijn van 0 of
meer dagen? Zo ja, informatie invullen in onderstaande tabel.
NB: Niet bedoeld voor individuele dieren die per injectie zijn behandeld

Toelichting:


Heeft betrekking op het (deel)koppel en niet op individuele dieren, informatie over
individuele dieren vult u in onder vraag 3.



Onder ziek wordt verstaan dat de fysiologische (=lichamelijke) toestand van het
(deel)koppel is aangetast waardoor ze verminderd functioneren laten zien,
bijvoorbeeld gepaard met koorts. Bij een snotneus is dat niet het geval en dus wordt
zo'n (deel)koppel niet als ziek aangemerkt. (Deel)Koppels die ziek zijn geweest
moeten op dit formulier genoteerd worden, ook als ze daarvoor niet behandeld zijn.
Let op: (deel)koppels die op het moment van geplande afvoer ziek zijn, mogen niet
worden getransporteerd.



Diergeneesmiddelen met 0 dagen wachttermijn zijn bijvoorbeeld aspirinepoeder en
broomhexine. Deze moet u dus noteren. Let op dit geldt ook voor vraag 3.

De volgende vragen zijn nieuw en gelden enkel voor bedrijven die startkalveren aanvoeren
en deze aan de slacht onder zichtkeuring willen leveren. Met deze vragen verklaart de
kalverhouder die de dieren aan de slacht levert dat alle informatie van het Start-VKI
op het Slacht-VKI is overgenomen (onder de juiste vraag) dan wel verwerkt.

Vraag 18: Ik heb de VKI-formulieren van deze startkalveren in bezit.
NB. Indien nee, dan komen alle kalveren niet in aanmerking voor zichtkeuring.
Vraag 19: Indien één van de vragen 1 t/m 7 op één van de VKI-startformulieren met ja is
beantwoord, is die informatie vermeld bij vraag 1 of 3 t/m 9.
(als alle vragen op de VKI-startformulieren met nee zijn beantwoord ‘nvt’ aangeven)

Vraag 20: De antwoorden op de vragen 8 t/m 13 van alle VKI-startformulieren zijn
meegenomen bij de beantwoording van de vragen 11 t/m 16 op dit formulier
NB. Indien nee, dan komen alle kalveren niet in aanmerking voor zichtkeuring.

De complete VKI-formulieren vindt u hier.

Stallijst sorteren op werknummer en markeren van dieren
Individuele dieren die behandeld zijn met een diergeneesmiddel met een wachttermijn van
0 of meer dagen, moeten gemarkeerd zijn op de meegeleverde stallijst. Én daarnaast
moeten deze behandelde dieren fysiek gemerkt zijn met een merkstift. Gebruik als merkstift
geen roze/violet i.v.m. verkleurde tongen, deze worden door de NVWA afgekeurd tot
categorie

1

materiaal

(verbranding).

De meegeleverde stallijst dient gesorteerd te zijn op werknummer (en dus niet op compleet
I&R-levensnummer). U kunt deze sortering op werknummer uitvoeren in InfoKalf of via het
I&R-systeem of met behulp van een managementpakket.

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 (vitaalkalf@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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