
Om te borgen en aan te tonen dat de diergezondheid en 
-welzijn in orde is en er uitsluitend melk van gezonde dieren
wordt geleverd en verwerkt, kennen we een lappendeken
van instrumenten en eisen in de zuivelkwaliteitssystemen. 

Melk van 
gezonde koeien, 
daar zorgt u 
elke dag voor 

NZO, LTO, 
NMV, KNMvD 

en CPD

Het is van belang om ook in de toekomst te blijven
voldoen aan eisen van overheid, klanten en maat-
schappij en de complexiteit van instrumenten 
te verminderen. Daarom onderzoeken we met de
sectorpartijen de introductie van een toekomstig -
bestendige systematiek: KoeMonitor. Deze systematiek
borgt de diergezondheid, het -welzijn en de voedsel -
veiligheid in de melkveehouderij. Het voornemen 
is om de nieuwe systematiek vanaf januari 2020
beschikbaar te hebben.



FrieslandCampina heeft in 2018 al de eerste stappen ondernomen.

Voor Nederlandse leden-melkveehouders is deelname aan CDM en

KoeKompas als basiseis opgenomen in de reglementen 2019.

Neemt u deel aan het Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB)?

Deze mogelijkheid vervalt per 1 juli 2019. Om aan de basiseisen van
Foqus planet te kunnen blijven voldoen, zal u een aantal stappen
moeten ondernemen:

Stap 1
Verleen voor 1 juli 2019 op melkweb de CDM machtiging. 

Stap 2
Voer uw KoeKompas uit. Via melkweb krijgt u direct
toegang tot het KoeKompas op het zuivelplatform.

Stap 3
Vul de KoeKompas vragenlijst in.

Stap 4
Maak een afspraak met u dierenarts voor het
KoeKompas bezoek. 

Neemt u deel aan Continue Diergezondheidsmonitor (CDM)?

Om aan de basiseisen van Foqus planet te kunnen blijven voldoen, zal
u een aantal stappen moeten ondernemen:

Stap 1
Voer uw KoeKompas uit. Via melkweb krijgt u direct toegang 
tot het KoeKompas op het zuivelplatform.

Stap 2
Vul de KoeKompas vragenlijst in. 

Stap 3       
Maak een afspraak met u dierenarts 
voor het KoeKompas bezoek. 

Wat kunt u nu al doen?

Als u zich
in april of mei

aanmeldt voor CDM,
hoeft u in het tweede
kwartaal geen PBB

meer uit te 
voeren

Stem het 
KoeKompas 
bezoek op tijd 
met uw dieren-

arts afLet op! Het KoeKompas bezoek moet 
uiterlijk 31 december 2019 uitgevoerd zijn


