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Apotheeklijst diergeneesmiddelen melkveebedrijven
versie mei 2018
Dit is de nieuwste versie van de apotheeklijst van diergeneesmiddelen voor melkveebedrijven. De
vorige lijst komt hierbij te vervallen.
Het doel van deze lijst is om u, als melkveehouder, te helpen om aan de KKM- verplichtingen te
voldoen. Op deze lijst staan de gegevens die u nodig heeft om het diergeneesmiddelengebruik op uw
bedrijf te registreren.
Wij raden u aan om de aanprikdatum op het flesje te noteren. Hierop wordt door Qlip gecontroleerd.
Op de apotheeklijst worden eerstekeus antibiotica in het groen weergegeven, tweedekeus
middelen zijn in het rood afgedrukt.
De apotheeklijst bestaat uit twee delen:
In het eerste deel staan de middelen die alléén aan niet-melkgevende runderen en
•
kalveren toegediend mogen worden.
•

In het tweede deel staan de middelen die aan melkgevende runderen toegediend mogen
worden. Deze middelen mogen in het algemeen ook toegepast worden bij nietmelkgevende runderen en kalveren.
Ook als één van onze dierenartsen een diergeneesmiddel toedient aan één van uw runderen, dient u
dit te registreren. De dierenarts zal u informeren over het diergeneesmiddel en de dosering die hij/zij
toepast. Alle overige gegevens kunt u terugvinden op deze apotheeklijst.
Alle wachttijden in deze apotheeklijst zijn conform de opgave van de fabrikant in de bijsluiter. Het zijn
dus ook wettelijke wachttijden. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn de wachttijden te
verlengen. Overleg hierover met onze praktijk in geval van twijfel.
AdVee Dierenartsen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. wachttijden.
Verklaring afkortingen:
im

intramusculair, in de spier

in

intranasaal, in de neus

ip

intraperitoneaal, in de buikholte

iu

intrauterien; in de baarmoeder

iv

intraveneus, in de bloedbaan

oraal

in de bek ingeven

Reg NL

dit diergeneesmiddel is geregistreerd in Nederland

sc

subcutaan, onder de huid

UDA

dit diergeneesmiddel mag door een veehouder toegediend worden, maar
moet door een dierenarts voorgeschreven en geleverd zijn

UDD

dit diergeneesmiddel mag uitsluitend door een dierenarts worden toegediend

URA

dit diergeneesmiddel mag door een veehouder toegediend worden, maar moet door een dierenarts
voorgeschreven zijn(recept), op vertoon van het recept mag iedereen leveren

