
Voorwaarden

Omdat het Koe-Kompas het PBB en het BGP vervangt, zijn er voorwaarden verbonden aan de deelname 

van het Koe-Kompas:

•	 Het	Koe-Kompas	wordt	door	de	eigen	dierenarts	uitgevoerd,	welke	geregistreerd	is	als	geborgde		 	

 dierenarts.

•	 De	dierenarts	moet	eerst	een	IKM-training	volgen	voordat	het	Koe-Kompas	uitgevoerd	mag	worden.	

	 Om	het	Koe-Kompas	goed	uit	te	voeren	is	het	noodzakelijk	dat	de	dierenarts	met	een	‘preventieve		

	 bril’	naar	het	bedrijf	kijkt.	De	dierenarts	wordt	getraind	in	deze	waarneming	hoe	het	Koe-Kompas			

	 wordt	uitgevoerd.

•	 Er	moet	altijd	een	door	u	en	de	dierenarts	getekend	Koe-Kompas	in	uw	bezit	zijn,	zodat	u	dit	aan	Qlip		

	 kunt	tonen	bij	het	beoordelingsbezoek.	

 

“Door het inventariseren van risicofactoren is  
het Koe-Kompas veel meer opbouwend en heeft 
toegevoegde waarde ten opzichte van het PBB.”

Wat doet de dierenarts tijdens  
de Koe-Kompas-bezoeken?

Het	Koe-Kompas	is	een	vorm	van	bedrijfsbegeleiding	door	de	eigen	dierenarts.	

Samen	met	de	dierenarts	worden	er	40	meetpunten	beoordeeld,	verdeeld	over	

de	7	categorieën:	voeding	en	water,	huisvesting,	dierwelzijn,	melken,	werkroutines,	

jongvee-opfok	en	diergezondheid.	Uit	deze	punten	ontstaat	het	spinnenweb.	Veehouder	en	

dierenarts	formuleren	samen	de	doelen	waaraan	het	komende	halfjaar	gewerkt	gaat	worden.	 

U	ontvangt	hiervan	een	rapport.

Bij	het	tweede	bezoek	van	de	dierenarts	wordt	er	weer	een	volledig	nieuw	Koe-Kompas	opgesteld.	 

De	actiepunten	van	de	vorige	keer	worden	besproken	en	er	zullen	weer	nieuwe	actiepunten	worden	 

opgesteld.	Iedere	keer	zullen	de	omstandigheden,	bijvoorbeeld	als	gevolg	van	seizoensinvloeden,	 

verschillen. 

“Je gaat natuurlijk niet direct alles veranderen, maar een paar voor de hand  
liggende zaken heb ik toch al doorgevoerd.”

Deze zuivel ondernemingen bieden u het Koe-Kompas aan:

Gezondere veestapel met het  
Koe-Kompas!
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Wat is het Koe-Kompas?

Het Koe-Kompas is een managementinstrument om samen met uw dierenarts te kijken  

naar voeding en water, huisvesting, dierwelzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok  

en dier gezondheid. Het Koe-Kompas laat middels een risicoanalyse zien waar uw sterke punten 

liggen en waar u stappen kunt zetten om te verbeteren. Kortom, een praktisch instrument om  

de diergezondheid en dierwelzijn op uw bedrijf verder te optimaliseren. Zo kunt u als een spin  

in het Koe-Kompas web aan de juiste touwtjes trekken.

In	het	Koe-Kompas	draait	alles	om	de	koe.	Een	gezonde	koe	zit	goed	in	zijn	vel,	heeft	een	glanzende	

vacht,	herkauwt	vele	uren,	beweegt	zich	soepel	door	de	kudde	en	geeft	veel	kilo	grammen	goede	 

kwaliteit	melk.	Daarom	is	het	belangrijk	dat	een	gezonde	koe	ook	topfit	blijft.	Hiervoor	moet	 

niet	alleen	naar	de	koe	gekeken	worden,	maar	ook	naar	de	vele	omgevings	factoren.	 

Door	huisvesting,	voeding	en	water,	en	de	melkroutines	te	optimaliseren	kan	voor	komen	

worden	dat	koeien	ziek	worden	en	medicijnen	nodig	hebben.	Het	Koe-Kompas	helpt	 

u	om	preventief	het	dierwelzijn	en	diergezondheid	te	verbeteren.	

Wat is het doel van het Koe-Kompas?

Het	doel	van	het	Koe-Kompas	is	om	uw	bedrijf	compleet	in	kaart	te	brengen.	Op	deze	manier	 

worden	risico’s	ten	aanzien	van	dierwelzijn,	diergezondheid	en	melkkwaliteit	in	beeld	gebracht.	 

Door	preventief	aan	de	slag	te	gaan	met	deze	risico’s	kan	de	veehouder	maatregelen	nemen	 

en	voorkomen	dat	afwijkingen	(die	vaak	kosten	met	zich	meebrengen)	daadwerkelijk	ontstaan.	

“Voordeel is dat mijn dierenarts het doet. Eigenlijk weet  
ik vaak wel wat eraan scheelt, maar als je het vervolgens  
op papier ziet, word je er toch nog bewuster van en ga  
je ermee aan de slag.”

Wat levert het Koe-Kompas u op?

Het	Koe-Kompas	levert	u	bruikbare	managementinformatie	op	die	ervoor	zorgt	

dat	de	veestapel	nog	gezonder	wordt.	Het	Koe-Kompas	voldoet	aan	de	eisen	 

van	een	BedrijfsGezondheidsPlan	(BGP).	Vanaf	1-1-2012	zijn	alle	veehouders	 

in Nederland verplicht een Bedrijfs GezondheidsPlan samen met de dierenarts  

op	te	stellen.	Veehouders	die	met	het	Koe-Kompas	aan	de	slag	gaan,	kunnen	dus	 

het	Koe-Kompas	gebruiken	als	BedrijfsGezondheidsPlan.	Als	u	deelneemt	aan	het	 

Koe-Kompas	vervalt	de	PBB-verplichting.	In	het	PBB	worden	veterinaire	controle	en	dierenwelzijn	

geborgd	middels	vier	PBB-bezoeken	per	jaar.	Deze	onderwerpen	worden	via	het	Koe-Kompas	afgedekt.	

De	vier	PBB-bezoeken	worden	dus	verruild	voor	twee	Koe-Kompasbezoeken.		

Welke zuivelondernemingen doen mee aan het Koe-Kompas?

Bel Leerdammer, CONO Kaasmakers, DOC Kaas, De Graafstroom, Hochwald Nederland, Rouveen  

Kaasspecialiteiten en Vreugdenhil Dairy Foods (Nemelco)	hebben	gezamenlijk	in	een	pilot	het	 

Koe-Kompas	getest	onder	veehouders.	Uit	de	ervaring	van	de	pilot	blijkt	dat	het	veehouders	bruikbare	 

managementinformatie	oplevert.	De	veehouders	uit	de	pilot	hebben	tevens	aan	gegeven	komende	jaren	

door	te	willen	gaan	met	het	Koe-Kompas.	Vanaf	1-1-2012	bieden	bovengenoemde	zuivel	ondernemingen	

daarom	het	Koe-Kompas	aan	haar	veehouders	aan.	

 “Je kan er altijd voordeel uit halen.”

Wat moet ik doen voor het Koe-Kompas?

Voor	inhoudelijke	vragen	kunt	u	contact	opnemen	met	uw	zuivelonderneming.	Aanmelden	voor	het	 

Koe-Kompas	kan	ook	bij	uw	zuivelonderneming	met	vermelding	van	de	naam	van	uw	eigen	dierenarts.	

Na	aanmelding	controleert	uw	zuivelonderneming	of	de	dierenarts	al	IKM-getraind	is.	De	veehouder	

maakt	dan	een	afspraak	met	de	dierenarts	om	het	Koe-Kompas	af	te	nemen.	

Wat zijn de voordelen van het Koe-Kompas?

•	 Geïntegreerde	kijk	op	het	bedrijf:

	 Alle	managementaspecten	van	melken,	diergezondheid	en	dierwelzijn	worden	meegenomen.

•	 Minder	bedrijfsblindheid: 

	 Een	veehouder	is	24	uur	per	dag	7	dagen	per	week	betrokken	bij	zijn	bedrijf.	

	 Hierdoor	kan	bedrijfsblindheid	ontstaan.	Een	dierenarts	die	hiervoor	speciaal

	 opgeleid	is,	kijkt	met	een	frisse	blik	naar	het	bedrijf.	

•	 Managementinformatie:

	 Informatie	over	‘waar	liggen	risico’s,	wat	gaat	goed,	wat	kan	beter’

	 kunt	u	gebruiken	om	het	bedrijf	te	optimaliseren.	

•	 Voorkomen	is	beter	dan	genezen: 

	 Het	Koe-Kompas	is	gericht	op	preventief	werken	in	plaats	van	curatief	

	 werken.	De	dierenarts	geeft	gericht	verbeteradviezen.	

“Voor mij is het belangrijk gezondheidsproblemen te verminderen  
door meer preventief in plaats van curatief te werken. Dit zorgt voor  
een beter dierwelzijn en vermindering van het antibioticagebruik.” 
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Figuur:	Score	op	schaal	van	1	tot	5,	van	risicovol	tot	risicoarm.	
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niet	alleen	naar	de	koe	gekeken	worden,	maar	ook	naar	de	vele	omgevings	factoren.	 

Door	huisvesting,	voeding	en	water,	en	de	melkroutines	te	optimaliseren	kan	voor	komen	

worden	dat	koeien	ziek	worden	en	medicijnen	nodig	hebben.	Het	Koe-Kompas	helpt	 

u	om	preventief	het	dierwelzijn	en	diergezondheid	te	verbeteren.	

Wat is het doel van het Koe-Kompas?

Het	doel	van	het	Koe-Kompas	is	om	uw	bedrijf	compleet	in	kaart	te	brengen.	Op	deze	manier	 

worden	risico’s	ten	aanzien	van	dierwelzijn,	diergezondheid	en	melkkwaliteit	in	beeld	gebracht.	 

Door	preventief	aan	de	slag	te	gaan	met	deze	risico’s	kan	de	veehouder	maatregelen	nemen	 

en	voorkomen	dat	afwijkingen	(die	vaak	kosten	met	zich	meebrengen)	daadwerkelijk	ontstaan.	

“Voordeel is dat mijn dierenarts het doet. Eigenlijk weet  
ik vaak wel wat eraan scheelt, maar als je het vervolgens  
op papier ziet, word je er toch nog bewuster van en ga  
je ermee aan de slag.”

Wat levert het Koe-Kompas u op?

Het	Koe-Kompas	levert	u	bruikbare	managementinformatie	op	die	ervoor	zorgt	

dat	de	veestapel	nog	gezonder	wordt.	Het	Koe-Kompas	voldoet	aan	de	eisen	 

van	een	BedrijfsGezondheidsPlan	(BGP).	Vanaf	1-1-2012	zijn	alle	veehouders	 

in Nederland verplicht een Bedrijfs GezondheidsPlan samen met de dierenarts  

op	te	stellen.	Veehouders	die	met	het	Koe-Kompas	aan	de	slag	gaan,	kunnen	dus	 

het	Koe-Kompas	gebruiken	als	BedrijfsGezondheidsPlan.	Als	u	deelneemt	aan	het	 

Koe-Kompas	vervalt	de	PBB-verplichting.	In	het	PBB	worden	veterinaire	controle	en	dierenwelzijn	

geborgd	middels	vier	PBB-bezoeken	per	jaar.	Deze	onderwerpen	worden	via	het	Koe-Kompas	afgedekt.	

De	vier	PBB-bezoeken	worden	dus	verruild	voor	twee	Koe-Kompasbezoeken.		

Welke zuivelondernemingen doen mee aan het Koe-Kompas?

Bel Leerdammer, CONO Kaasmakers, DOC Kaas, De Graafstroom, Hochwald Nederland, Rouveen  

Kaasspecialiteiten en Vreugdenhil Dairy Foods (Nemelco)	hebben	gezamenlijk	in	een	pilot	het	 

Koe-Kompas	getest	onder	veehouders.	Uit	de	ervaring	van	de	pilot	blijkt	dat	het	veehouders	bruikbare	 

managementinformatie	oplevert.	De	veehouders	uit	de	pilot	hebben	tevens	aan	gegeven	komende	jaren	

door	te	willen	gaan	met	het	Koe-Kompas.	Vanaf	1-1-2012	bieden	bovengenoemde	zuivel	ondernemingen	

daarom	het	Koe-Kompas	aan	haar	veehouders	aan.	

 “Je kan er altijd voordeel uit halen.”

Wat moet ik doen voor het Koe-Kompas?

Voor	inhoudelijke	vragen	kunt	u	contact	opnemen	met	uw	zuivelonderneming.	Aanmelden	voor	het	 

Koe-Kompas	kan	ook	bij	uw	zuivelonderneming	met	vermelding	van	de	naam	van	uw	eigen	dierenarts.	

Na	aanmelding	controleert	uw	zuivelonderneming	of	de	dierenarts	al	IKM-getraind	is.	De	veehouder	

maakt	dan	een	afspraak	met	de	dierenarts	om	het	Koe-Kompas	af	te	nemen.	

Wat zijn de voordelen van het Koe-Kompas?

•	 Geïntegreerde	kijk	op	het	bedrijf:

	 Alle	managementaspecten	van	melken,	diergezondheid	en	dierwelzijn	worden	meegenomen.

•	 Minder	bedrijfsblindheid: 

	 Een	veehouder	is	24	uur	per	dag	7	dagen	per	week	betrokken	bij	zijn	bedrijf.	

	 Hierdoor	kan	bedrijfsblindheid	ontstaan.	Een	dierenarts	die	hiervoor	speciaal

	 opgeleid	is,	kijkt	met	een	frisse	blik	naar	het	bedrijf.	

•	 Managementinformatie:

	 Informatie	over	‘waar	liggen	risico’s,	wat	gaat	goed,	wat	kan	beter’

	 kunt	u	gebruiken	om	het	bedrijf	te	optimaliseren.	

•	 Voorkomen	is	beter	dan	genezen: 

	 Het	Koe-Kompas	is	gericht	op	preventief	werken	in	plaats	van	curatief	

	 werken.	De	dierenarts	geeft	gericht	verbeteradviezen.	

“Voor mij is het belangrijk gezondheidsproblemen te verminderen  
door meer preventief in plaats van curatief te werken. Dit zorgt voor  
een beter dierwelzijn en vermindering van het antibioticagebruik.” 

1 32 4 5
risicovol risicoarm

Figuur:	Score	op	schaal	van	1	tot	5,	van	risicovol	tot	risicoarm.	
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Voorwaarden

Omdat het Koe-Kompas het PBB en het BGP vervangt, zijn er voorwaarden verbonden aan de deelname 

van het Koe-Kompas:

•	 Het	Koe-Kompas	wordt	door	de	eigen	dierenarts	uitgevoerd,	welke	geregistreerd	is	als	geborgde		 	

 dierenarts.

•	 De	dierenarts	moet	eerst	een	IKM-training	volgen	voordat	het	Koe-Kompas	uitgevoerd	mag	worden.	

	 Om	het	Koe-Kompas	goed	uit	te	voeren	is	het	noodzakelijk	dat	de	dierenarts	met	een	‘preventieve		

	 bril’	naar	het	bedrijf	kijkt.	De	dierenarts	wordt	getraind	in	deze	waarneming	hoe	het	Koe-Kompas			

	 wordt	uitgevoerd.

•	 Er	moet	altijd	een	door	u	en	de	dierenarts	getekend	Koe-Kompas	in	uw	bezit	zijn,	zodat	u	dit	aan	Qlip		

	 kunt	tonen	bij	het	beoordelingsbezoek.	

 

“Door het inventariseren van risicofactoren is  
het Koe-Kompas veel meer opbouwend en heeft 
toegevoegde waarde ten opzichte van het PBB.”

Wat doet de dierenarts tijdens  
de Koe-Kompas-bezoeken?

Het	Koe-Kompas	is	een	vorm	van	bedrijfsbegeleiding	door	de	eigen	dierenarts.	

Samen	met	de	dierenarts	worden	er	40	meetpunten	beoordeeld,	verdeeld	over	

de	7	categorieën:	voeding	en	water,	huisvesting,	dierwelzijn,	melken,	werkroutines,	

jongvee-opfok	en	diergezondheid.	Uit	deze	punten	ontstaat	het	spinnenweb.	Veehouder	en	

dierenarts	formuleren	samen	de	doelen	waaraan	het	komende	halfjaar	gewerkt	gaat	worden.	 

U	ontvangt	hiervan	een	rapport.

Bij	het	tweede	bezoek	van	de	dierenarts	wordt	er	weer	een	volledig	nieuw	Koe-Kompas	opgesteld.	 

De	actiepunten	van	de	vorige	keer	worden	besproken	en	er	zullen	weer	nieuwe	actiepunten	worden	 

opgesteld.	Iedere	keer	zullen	de	omstandigheden,	bijvoorbeeld	als	gevolg	van	seizoensinvloeden,	 

verschillen. 

“Je gaat natuurlijk niet direct alles veranderen, maar een paar voor de hand  
liggende zaken heb ik toch al doorgevoerd.”

Deze zuivel ondernemingen bieden u het Koe-Kompas aan:

Gezondere veestapel met het  
Koe-Kompas!
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