Stichting Zuivelplatform

REGLEMENT IKM-DIERENARTS
1. INTRODUCTIE
De Stichting Zuivelplatform is regelinghouder van het Reglement IKM- dierenarts. De Stichting is
door de zuivelindustrie opgericht.
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van melkvee en vermindering van
medicijngebruik in het algemeen en meer in het bijzonder het bevorderen van duurzame
melkveehouderij en zuivelproductie met bijbehorende monitoring.
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2. DEFINITIES
Integraal KoeManagement (IKM) is een methode waarbij essentiële dier- en omgevingsfactoren op
een melkveebedrijf in samenhang geanalyseerd worden. Met de biologische behoeften van de koe als
uitgangspunt worden risicofactoren benoemd, die voor de bedrijfsvoering van het melkveebedrijf van
belang zijn.
Koe-Kompas is een praktisch instrument voor de veehouder om de kwaliteit van melk, diergezondheid
en dierenwelzijn in de toekomst te waarborgen. Koe-Kompas laat met gebruik van de IKM-methode
zien op welke wijze melk op een melkveehouderijbedrijf wordt geproduceerd. Het Koe-Kompas geeft
een inschatting van de risico’s voor diergezondheid en dierenwelzijn op een bedrijf en bevat adviezen
gericht op preventie.
IKM-dierenarts :
is een geborgde rundveedierenarts die ingeschreven staat in het IKM-register van Stichting
Zuivelplatform en bij uitsluiting van anderen bevoegd is Koe-Kompas uit te voeren;
en de basistraining heeft gevolgd inclusief jaarlijkse terugkomdagen conform de bijlage “Training en
terugkomdagen IKM-dierenarts” van dit reglement;
en voldoet aan de overige voorwaarden in dit reglement.
3. DOELSTELLING
Het Reglement IKM-dierenarts beoogt een systeem in het leven te roepen op grond waarvan IKMdierenartsen:
3.1.1 een integrale risico-inventarisatie op het melkveebedrijf (Koe-Kompas) gedegen kunnen
uitvoeren;
3.1.2. de bevindingen daarvan adequaat kunnen communiceren met de veehouder;
3.1.3. in staat zijn de belangrijkste bevindingen schriftelijk te vertalen naar een aantal concrete
adviezen op volgorde van prioriteit;
3.1.4. in staat zijn de opvolging en het resultaat van de toepassing van de adviezen te evalueren en de
adviezen zo nodig bij te stellen.
Dit Reglement voorziet erin dat dierenartsen, die deze standaard kunnen garanderen, worden
beoordeeld en op basis daarvan in het register IKM-dierenarts worden opgenomen.
De Stichting Zuivelplatform bepaalt de randvoorwaarden voor het waarborgen van dit systeem.
Beoordeling van het kwaliteitsniveau van de IKM-dierenarts wordt uitgevoerd door een
onafhankelijke IKM-trainer, die daartoe een contract heeft gesloten met de Stichting Zuivelplatform.
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4. REGISTER IKM-DIERENARTS
Het register staat open voor dierenartsen die zijn ingeschreven in het register
“geborgde rundvee dierenarts” en die een “overeenkomst registratie IKMdierenarts” met Stichting Zuivelplatform ondertekend hebben.
De dierenarts die wil worden opgenomen in het Register IKM-dierenarts maakt dat kenbaar door
aanmelding bij Stichting Zuivelplatform.
De Stichting Zuivelplatform bepaalt op welke wijze het Register IKM-dierenarts wordt beheerd en hoe
mutaties worden bijgehouden.
In het Register IKM-dierenarts worden alle dierenartsen ingeschreven die zijn getoetst op basis van dit
Reglement en voldoen aan de criteria van het Reglement.
Alleen de in het register IKM-dierenarts opgenomen dierenartsen mogen de aanduiding IKMdierenarts voeren.
Registratie als geregistreerd IKM-dierenarts is strikt persoonsgebonden. De inschrijving geldt voor één
jaar vanaf het moment van inschrijving en kan jaarlijks verlengd worden.
5. BEOORDELINGSCRITERIA
Criteria voor eerste inschrijving of herinschrijving in het register IKM-Dierenarts. In het register IKMdierenarts worden uitsluitend dierenartsen ingeschreven, die:
5.1.1. geregistreerd zijn in het register geborgde rundveedierenarts van de Stichting Geborgde
Dierenarts;
5.1.2. met goed gevolg deelgenomen hebben aan de basistraining IKM-dierenarts zoals beschreven
in de bijlage “Training en terugkomdagen IKM-dierenarts” . De inhoud van deze training wordt
vastgesteld door het Bestuur van Stichting Zuivelplatform, gehoord hebbend het College van
Deskundigen Koe-Kompas;
5.1.4. een “overeenkomst registratie IKM-dierenarts” met Stichting Zuivelplatform ondertekend
hebben;
5.1.5. hebben voldaan aan hun financiële verplichtingen aan Stichting Zuivelplatform en meer in het
bijzonder volledige betaling hebben gedaan van de kosten van de basistraining IKM-dierenarts.
Criteria voor jaarlijkse verlenging van de inschrijving in het register.
Voor behoud van inschrijving in het register geldt, dat de geregistreerde IKM- dierenarts:
5.2.1. Koe-Kompas correct uitvoert met in acht nemen van “het Handboek Koe-Kompas” en de
bepalingen van dit reglement;
5.2.2. jaarlijks met goed gevolg deelneemt aan een “terugkomdag” zoals beschreven in de bijlage
“Training en terugkomdagen IKM-dierenarts” ;
5.2.3. niet is uitgeschreven of geschorst uit het register geborgde rundvee dierenarts;
5.2.4. voldoet aan de financiële verplichtingen voor de terugkomdagen en de registratiekosten van
het IKM-register.
Criteria voor (gedwongen) uitschrijving uit het Register IKM-Dierenarts.
Registratie in het register IKM-dierenarts zal worden doorgehaald indien:
5.3.1. de dierenarts niet (meer) voldoet of wil voldoen aan het Reglement IKM-dierenarts;
5.3.2. de dierenarts zich uitschrijft of uitgeschreven dan wel geschorst is uit het register geborgde
rundvee dierenarts.
7. Commissie van Bezwaar
Er is een onafhankelijke Commissie van Bezwaar. De Commissie is samengesteld uit
onafhankelijke deskundigen benoemd door verschillende groepen van belanghebbenden: IKMdierenartsen, Melkveehouders en Zuivelindustrie. De Commissie heeft een onafhankelijke voorzitter.
De Commissie van Bezwaar onderzoekt en behandelt geschillen over de uitvoering van dit reglement
met de nodige zorg en onafhankelijkheid .
De uitspraken van de Commissie zijn bindend voor alle betrokken partijen
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TRAINING EN TERUGKOMDAGEN IKM-DIERENARTS
Bijlage bij het REGLEMENT IKM-DIERENARTS
Deze bijlage vormt een integraal onderdeel van het reglement
1. INLEIDING
Koe-Kompas is een risico-inventarisatie op melkveebedrijven met betrekking tot de volgende zeven
punten: melken, voeding en water, huisvesting, dierwelzijn, werkroutines, dierziekten en jongveeopfok.
De uitvoering van het Koe-Kompas gebeurt door een geborgde dierenarts, die de training Integraal
KoeManagement (IKM) heeft gevolgd. Deze training wordt gegeven door dierenartsen, die
gekwalificeerd zijn om een IKM-training te verzorgen. Het doel van deze training is breder dan alleen
een kwalificatie om het Koekompas te kunnen uitvoeren. De dierenarts wordt geleerd om via een
integrale benadering vanuit de fysiologie van de koe een bedrijf te analyseren en risicofactoren te
benoemen, die prospectief voor de bedrijfsvoering van het melkveebedrijf van belang zijn.
De Stichting Zuivelplatform regelt de organisatie rond de IKM-training en stelt vast hoe de borging
van de IKM-dierenarts geregeld wordt.
2. LEERDOELEN TRAINING
De IKM-dierenarts zal:
1. een integrale risico-inventarisatie op het melkveebedrijf resulterend in een rapport met grafische
weergave van de risico’s gedegen kunnen uitvoeren;
2. de bevindingen adequaat kunnen communiceren met de veehouder;
3. in staat zijn de belangrijkste bevindingen schriftelijk te vertalen naar een aantal concrete adviezen
op volgorde van prioriteit;
4. in staat zijn de opvolging en het resultaat van de toepassing van de adviezen te evalueren en de
adviezen zo nodig bij te stellen.
3. BORGING
De borging bestaat uit twee gedeeltes:
1. het bereiken van de leerdoelen hierboven genoemd (basistraining);
2. het borgen van onderhoud en verdere ontwikkeling van de kennis (terugkomdagen);
3.1 BASISTRAINING
De dierenarts wordt door middel van minimaal zes bijeenkomsten (2 dagdelen per bijeenkomst)
getraind in het uitvoeren van de risico-inventarisatie. Elke groep bestaat uit minmaal 6 en maximaal 8
dierenartsen, die elk een bedrijf voor hun rekening nemen. Dit betekent:
1. voorbereiding door middel van bedrijfsbezoek;
2. het digitaal toezenden van de eerste bevindingen en een aantal bedrijfsgegevens aan de overige
deelnemers;
3. het inleiden van het bedrijf op de bijeenkomst;
4. het communiceren van de bevindingen en adviezen aan de veehouder aan het eind van de dag;
5. adequate schriftelijke rapportage aan de veehouder en de overige deelnemers binnen een week.
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3.2 TERUGKOMDAGEN
Onderhouden en verder ontwikkelen van kennis is essentieel. Er zijn twee typen “terugkomdagen” in
een cyclus van twee jaar. Het ene jaar wordt de dag gehouden volgens het standaard format van de
IKM basistrainingtraining (terugkomdag 1), het andere jaar op een andere, hieronder aangegeven
wijze (terugkomdag 2).

3.2.1.Terugkomdag 1
1. voorbereiding door een van de cursisten op dezelfde wijze als in de basistraining;
2. het “ijken” van de waarnemingen door de cursisten op een bedrijf: zijn de beoordelingen door de
cursisten van de verschillende onderdelen op het bedrijf uniform genoeg?
3. beoordeling van de wijze waarop de cursisten de integrale risico-inventarisatie (Koe-Kompas)
uitvoeren met het doel eventuele tekortkomingen te signaleren en te verbeteren (via intervisie).
3.2.2. Terugkomdag 2:
1. er wordt een bedrijf bezocht, waarbij onlangs een Koe-Kompas is uitgevoerd door een van de
cursisten;
2. de (maximaal 6) cursisten beoordelen de gegeven scores op het bedrijf (de cursisten discussiëren
hierover niet met de veehouder!);
3. op de cursuslocatie behandelt elke cursist in 15 minuten een recent door hem/haar uitgevoerd
koekompas met aansluitend 15 minuten discussie (de schriftelijk gegeven adviezen worden van
tevoren ter beschikking gesteld aan de cursisten);
4. de IKM-trainer rapporteert de ervaringen van de “terugkomdag” aan de Stichting Zuivelplatform
volgens een vastgesteld format, waarbij de cursisten individueel worden besproken;
5. door de IKM-trainer worden actuele ontwikkelingen besproken.
4. AANMELDING IKM- BASISTRAINING EN TERUGKOMDAGEN
4.1. IKM-basistraining
1. Cursisten melden zich via info@zuivelplatform.nl aan voor de IKM-basistraining.
2. Voor de IKM-basistraining worden cursisten ingedeeld in een groep van minimaal 6 cursisten. De
groepen worden zoveel mogelijk regionaal samengesteld. Trainingsdata worden in overleg met de
IKM-trainer vastgesteld.
4.2.
Terugkomdagen
1. Cursisten melden zich via hun IKM-trainer of info@zuivelplatform.nl aan voor de
terugkomdagen.
2. De groepen voor de terugkomdagen worden zo veel mogelijk regionaal samengesteld.
Trainingsdata worden in overleg met de IKM-trainer en zuivelplatform vastgesteld.
3. Per kalenderjaar volgt iedere IKM-dierenarts 1 terugkomdag. De datum waarop ingetekend wordt
voor een terugkomdag is niet éérder dan 9 en niet later dan 15 maanden na inschrijving in het
IKM-register, dan wel na de vorige terugkomdag,
5. BETALING EN BEWIJS VAN DEELNAME
1. Na aanmelding ontvangen cursisten een factuur voor de deelnamekosten aan de IKM-training of
de terugkomdag,
2. Na betaling ontvangen cursisten een bewijs van deelname van Stichting ZuivelPlatform.
3. Cursisten worden alleen toegelaten tot de IKM-training of terugkomdag, indien de
deelnamekosten vóór aanvang van de training geheel zijn voldaan.
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6. EISEN AANWEZIGHEID
1. Cursisten zijn alle cursusdagen aanwezig
2. In geval van ziekte of andere dwingende redenen voor absentie, wordt in overleg met de trainer
een passende oplossing gezocht, bv een cursusdag volgen in een andere groep.
3. Cursisten volgen minimaal zes cursusdagen, waaronder in ieder geval de dag waarop het door hen
voorbereide bedrijfsbezoek plaatsvindt.
4. Na 3 succesvol voltooide cursusdagen en het zelf voorbereide bedrijfsbezoek wordt de cursist
voorlopig ingeschreven in het IKM-register en is daarmee gerechtigd één KoeKompas per bedrijf
te doen. Een voorlopige inschrijving heeft een duur van maximaal 4 maanden.
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