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In deze nieuwsbrief Vitaal Kalf leest u meer over een aantal Vitaal Kalf voorschriften. Per 1
april 2021 (dus niet per 1 januari) treden er enkele wijzigingen op in de regeling, we
informeren u in februari over de wijzigingen.

Vitaal Kalf (voorschriften)
Diergeneesmiddelen-registratie van geïmporteerde kalveren
Bij aanvoer van startkalveren is een van de voorschriften dat ook de
diergeneesmiddelenregistratie van het herkomstbedrijf meegeleverd wordt. Deze

verplichting geldt voor kalveren gestart in Nederland, maar ook voor kalveren die als
startkalf geïmporteerd worden. We zien dat de diergeneesmiddelen-registratie van
geïmporteerde startkalveren niet altijd meegeleverd wordt. Controleer, samen met de
juridisch eigenaar, of u deze administratie ontvangt.

Beoordelingsbrief ook naar de juridisch eigenaar
Er wordt gewerkt aan het delen van de beoordelingsbrieven van Vitaal Kalf met de juridisch
eigenaar (of eigenaren indien van toepassing). Dit zal via Infokalf gaan gebeuren en kan op
grond van de bestaande algemene voorwaarden en overeenkomsten. Belangrijkste reden
is dat marktpartijen geacht worden om in het kader van kwaliteitsborging als
levensmiddelenproducent inzicht te hebben in de Vitaal Kalf certificering van hun
toeleveranciers.

R&O voorzieningen gebruiksklaar
Tijdens de Vitaal Kalf controle wordt extra aandacht besteed aan de voorzieningen op de
R&O plaats voor de veetransportmiddelen. We vragen u om tijdens de controles en
natuurlijk als er kalveren gebracht worden, ervoor te zorgen dat de R&O voorzieningen
gebruiksklaar staan. Denk daarbij aan gebruiksklaar zijn van de slang voor reiniging, klaar
zetten van de drukspuit voor aan te maken ontsmettingsmiddel etc.

Meldpunt Transport
De reiniging en ontsmetting van transportmiddelen is zeer belangrijk om in- en versleep van
dierziektes te voorkomen. Voor een goed uitgevoerde R&O op het kalverbedrijf na het
lossen van kalveren, is de inspanning van zowel de transporteur als de kalverhouder nodig.
Het gaat dan zowel om de beschikbaarheid van voorzieningen als motivatie en tijd. Spreek
elkaar dan ook over en weer aan op het uitvoeren/beschikbaar stellen van de R&O.

Er is een meldpunt ingericht waar u als kalverhouder (of transporteur) melding kunt maken
over geen/niet voldoende uitgevoerde R&O. De meldingen worden anoniem gebruikt als
monitoring en kunnen gebruikt worden bij controles. Download het formulier op
www.kalversector.nl/meldpunt en mail naar meldpunt@kalversector.nl of geef de informatie
telefonisch aan ons door.
Lichtdoorlatendheid lichtplaten in de stal
In de stallen is het wettelijk verplicht voor het dierenwelzijn om in het dak of de wand 2%
lichtdoorlatend materiaal te hebben gerekend ten opzichte van het totale vloeroppervlakte.
Controleer af en toe of de platen niet te vies/verweerd zijn, waardoor ze weinig licht doorlaten.

Eerstvolgend wijzigingsmoment 1 april 2021
Zoals in de inleiding al is aangestipt zal Vitaal Kalf dit jaar niet per 1 januari 2021
wijzigingen doorvoeren maar per 1 april 2021. Voortaan zal er een aantal maanden zitten
tussen vaststellen van de wijzigingen in het SBK-bestuur en de ingangsdatum. Vanaf 2021
zullen er in principe alleen op 1 april en 1 oktober eventuele wijzigingen in de regeling
worden ingevoerd.

Andere onderwerpen
Vachthygiëne en scheren van kalveren
In voorgaande nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over vachthygiëne, de factoren
die daar invloed op hebben en mogelijke maatregelen om de vachthygiëne te verbeteren,
op onze website kunt u de informatie vinden.

Eén van de factoren die een positieve invloed kan hebben op de vachthygiëne is het
scheren van kalveren. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen het preventief scheren
in bepaalde situaties, of scheren als een van de laatste oplossingen kort voor afleveren.


Preventief scheren is een zinvolle optie indien het moment van slachten van de
kalveren zal komen te liggen tussen november t/m april en de kalveren zonder te
scheren dik in de vacht kunnen komen. Het tijdig scheren van rug en nek van jonge
kalveren zorgt dat de kalveren hun warmte beter kwijt kunnen, minder zweten en
daarmee het risico op bevuilde vachten aan het einde van de mestperiode kleiner
wordt.



Daarnaast kan vlak voor afleveren, indien kalveren in de eindfase een vuile vacht
hebben, met enige moeite de kalveren schoner worden door kalveren te scheren
onder de buiken en rondom de hakken. In de slachterij wordt de huid van het kalf na
doding opengesneden in het midden van de buikzijde en rondom de hakken van de
kalveren. De kalveren worden hierdoor schoner op de meest kritische delen. Zorg dat
het op een veilige en verantwoorde manier gebeurt, al dan niet met inschakeling van
derden. N.B. Let daarbij goed op uw veiligheid.

Verlagen van het antibioticagebruik met behulp van een coach; rosé startbedrijven
gezocht
Wilt u werken aan een verdere reductie van het antibioticumgebruik op uw rosé startbedrijf?
Er is nog plek voor een klein aantal bedrijven die willen mee doen aan een
onderzoekspraktijkpilot van Wageningen Universiteit (WUR) en Universiteit Utrecht (UU) in

opdracht van de kalversector en ministerie LNV. In de pilot werken de kalverhouder,
dierenarts en vertegenwoordiger/voervoorlichter met behulp van een externe coach aan een
betere diergezondheid en lager antibioticumgebruik.
Wat houdt de pilot in?
U wordt gedurende twee rondes startkalveren (ongeveer een half jaar) ondersteund door een
coach. De coach is aanwezig bij drie (fysieke) gesprekken met de driehoek (kalverhouder,
dierenarts en vertegenwoordiger/voervoorlichter) voorafgaand en gedurende de ronde.
Tussentijds wordt er telefonisch contact gehouden over de voortgang.
Er wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van twee eerdere onderzoeken: ‘succesfactoren
voor laag gebruik voor vleeskalveren’ en de ‘succesfactoren voor een laag voorschrijfgedrag’
(dierenartsen). Deze succesfactoren liggen zowel op technische managementfactoren als op
het vlak van ‘kennis, houding en gedrag’ en de samenwerking binnen de driehoek. De coach
is

geen

technisch

expert,

de

kennis

aanwezig

in

de

driehoek

wordt

benut.

De ervaring in vergelijkbare projecten in andere sectoren leert, dat een coach nieuwe
inzichten en inspiratie kan inbrengen in uw driehoek, waardoor u op uw bedrijf mogelijk tot
een verdere verbetering van diergezondheid en antibioticavermindering kunt komen. Door
gebruik te maken van een externe coach leert u niet alleen veel over uw eigen werkwijze,
maar u leert ook veel over uw adviseurs en hoe u gezamenlijk een probleem bij de horens
kunt vatten. Het vraagt inzet, maar is leerzaam en vooral ook leuk om te doen. Het is
verfrissend en verrassend hoe snel u soms door een andere manier van kijken successen
kunt boeken.

Wanneer komt u in aanmerking?
- U houdt rosé startkalveren
- Afgelopen 1,5 jaar had u bij voorkeur een gemiddelde DDDA van meer dan 85, of in elk
geval meer dan 67.
- U staat open voor het traject, en ook uw eigen dierenarts, voorlichter/vertegenwoordiger
wil samen met u aan de slag met een externe coach.

Wat kost het traject u?
Aan het coaching traject zijn voor de deelnemers geen extra kosten verbonden. Wel wordt
verwacht dat u actief deelneemt aan de gesprekken en het traject. Voor het project worden
gegevens verzameld met betrekking tot het management, het antibioticagebruik en de

productieresultaten, deze worden nadien geanonimiseerd en zijn in onderzoekrapportages
nooit herleidbaar naar bedrijven of personen.
Bij interesse geven de onderzoekers u graag meer uitleg over het traject, bij vragen kunt u
bij hen terecht. Contactpersoon: Jerine van der Eijk (jerine.vandereijk@wur.nl)

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 bij voorkeur per mail via: info@kalversector.nl of telefonisch via 088-998 4325.

