INSCHRIJVINGSFORMULIER
CATEGORIEËN VLEESVEE EN MELKVEE
U kunt deelnemen aan de DGZ Bioveiligheid Award door onderstaand formulier (bij voorkeur met
de computer) in te vullen en dit te bezorgen aan:
•
•

Per e-mail: mijnmaniervanwerken@dgz.be, of
Per post: DGZ Bioveiligheid Award, Industrielaan 29, 8820 Torhout.

A. Bedrijfsgegevens:
Naam veehouder
Adres (straat + nr. + postcode + gemeente)

Telefoon
E-mailadres
Beslagnummer
Type bedrijf (vleesvee, melkvee of gemengd)
Naam bedrijfsdierenarts

B. Duid hieronder aan welke bioveiligheidsmaatregelen u neemt op uw bedrijf:
Ja
1. Ik koop nooit dieren aan.
2. Indien ik toch dieren aankoop, dan neem ik de gepaste voorzorgen:
• Ik beperk de frequentie van de aankopen en het aantal
herkomstbedrijven.
• Ik eis van de verkoper garanties op het vlak van diergezondheid.
• Ik plaats de aangekochte dieren in quarantaine en voer bijkomend
aankooponderzoeken uit.
3. Voor bezoekers/voertuigen is het duidelijk dat ze mijn bedrijf niet
zomaar mogen betreden. Ik maak dit zichtbaar met behulp van borden,
een aanmeldingsbel, een hek, …

Nee

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bezoekers vraag ik om bedrijfseigen laarzen en kledij aan te trekken.
Mijn erf is verhard en goed te reinigen.
Ik deel geen materiaal met andere veehouders.
Ik hou ongedierte en vogels op mijn bedrijf succesvol onder controle
door wering enerzijds en bestrijding anderzijds.
Kalveren, jongvee en oudere dieren hou ik gescheiden van elkaar.
Ik beschik over een afkalfbox die enkel gebruikt wordt voor het kalven.
Ik voorzie voldoende oppervlakte per dier.
Zieke dieren plaats ik apart, gescheiden van de gezonde dieren en de
afkalfbox.
Ik reinig en ontsmet alle stallen (afkalfbox, ziekenboeg, kalverhutjes, …)
en mijn materiaal na ieder gebruik.
Huisdieren komen niet in de stal en hebben geen contact met mijn
runderen.
Ik doe een beroep op externe experten zoals de bedrijfsdierenarts om de
bioveiligheid op mijn bedrijf te bespreken.

C. Hoe gaat u verder om met bioveiligheid?
Naast de hierboven aangevinkte maatregelen, neemt u misschien nog bijkomende voorzorgen.
Of u bent van plan om op korte termijn verdere stappen te zetten op het vlak van bioveiligheid.
Of misschien hebt u een vernieuwend idee – klein of groot – dat ook andere veehouders kan
inspireren, nu en in de toekomst...
Beschrijf hieronder hoe u uw persoonlijkste stempel drukt of wil drukken op bioveiligheid, of kortom,
waarom u denkt een goede kandidaat te zijn voor de DGZ Bioveiligheid Award.

þ

Als deelnemer aan de DGZ Bioveiligheid Award ga ik ermee akkoord dat er – indien ik de
preselectie van de genomineerden haal – een korte case over bioveiligheid op mijn bedrijf
gepubliceerd wordt op de website www.mijnmaniervanwerken.be; dit na mijn voorafgaande
goedkeuring van de tekst.

Handtekening veehouder:

------------------------------------

