Nieuwsbrief NGZO aanpassingen Kwaligeit
Het handboek Kwaligeit is aangepast per juli 2022. Hierin zijn 2 wijzigingen opgenomen. Dit betreft
wijzigingen in artikel 3.1.3 Caseous Lymphadenitus (CL) en artikel 3.2.15 Lammersterfte. Graag
brengen wij u op de hoogte van deze wijzigingen.
Het aangepaste handboek is te vinden op: https://www.ngzo.nl/kwaligeit
3.1.3 Caseous Lymphadenitus (CL)
Per 1 juli 2022 zijn 2 organisaties goedgekeurd door het Platform Melkgeitenhouderij als aanbieder
van een CL programma. Beide organisaties zijn door een externe partij geaudit aan het Programma
van Eisen, wat is opgesteld door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in opdracht van het
Platform Melkgeitenhouderij. De audits bestonden uit de volgende onderdelen:
1. De eerste beoordeling van het CL-programma.
2. Een audit van het laboratorium wat het serologisch onderzoek uitvoert.
3. Een laboratorium rondzendoefening voor het onderzoek van serum van geiten op antilichamen
tegen CL.
Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft de toetsing van bovenstaande onderdelen
namens het Platform Melkgeitenhouderij uitgevoerd.
De conclusie is dat beide organisaties die zich hebben aangemeld voldoen aan de criteria die het
Platform Melkgeitenhouderij heeft opgesteld voor aanbieders van een CL programma en daarmee de
audits op bovenstaande 3 onderdelen met goed gevolg hebben doorlopen.
Dit betreffen de volgende organisaties:
- Nederlandse Schapen- en geitenfokkers Organisatie (NSFO), Postbus 160, 5300 AD
Zaltbommel
- Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) BV, Arnsbergstraat 7, 7418 EZ Deventer
Beide organisaties worden vermeld op de websites van het Platform Melkgeitenhouderij en NGZO als
goedgekeurde aanbieders van het CL programma.
Artikel 3.1.3. in het Kwaligeit protocol wordt als volgt aangepast:
Situatie vanaf 1 september 2022
•
Het bedrijf neemt deel aan het CL-vrij certificeringsprogramma van een door het Platform
Melkgeitenhouderij goedgekeurd programma. Goedgekeurde programma’s zijn te vinden op
https://www.ngzo.nl/kwaligeit
•
Vanaf 31 december 2022 beschikt het geitenbedrijf minimaal over de status CLVrij/Verdacht/Besmet/Observatie/Onverdacht.
•
Na afloop van ieder kwartaal wordt getoetst of aan de voorwaarden wordt voldaan.
Geitenhouders hebben daarmee tot 1 september 2022 om zich aan te melden voor een goedgekeurd
programma, bij 1 van beide aanbieders. Daarna zal ieder kwartaal door Qlip getoetst worden of
geitenhouders zijn aangemeld.
Om te kunnen toetsen of een geitenhouder is aangemeld bij een aanbieder van het CL programma
en wat zijn status is, moet Qlip inzicht hebben in de status hiervan.
Dit kan de geitenhouder makkelijk inzichtelijk maken, door de machtiging hiervoor af te geven in Znet. Dit kan eenvoudig door te gaan naar het tabblad ‘mijn machtigingen’ en hier de machtiging af te
geven voor ‘CL bewaking’. Veel geitenhouders hebben dit al gedaan.

Alternatief is, om ieder kwartaal een document naar Qlip te sturen, waaruit de status en deelname
aan een goedgekeurd CL programma blijkt. Hiervoor worden echter wel €8,19 administratiekosten
per kwartaal in rekening gebracht.
3.2.15 Lammersterfte
De signalerings- en actiewaarden voor het lammersterfte percentage worden vanaf het tweede
kwartaal 2022 als volgt aangepast:
Kwartaal
Signaleringsgebied
Actiegebied
Vanaf 2020 kw 4 t/m 2022 kw
> 9,3% - 12,3%
> 12,3%
1
Vanaf 2022 kw 2
>10,3% - 16,5%
>16,5%
Deze waarden zijn aangepast omdat sinds het tweede kwartaal van 2022 ook ongeoormerkte sterfte
onderdeel uitmaakt van de berekening van het lammersterfte percentage in bokkenwelzijn.nl. Dit is
naar aanleiding van de aanpassing in de I&R regeling en registratie, waarin ook ongeoormerkte
sterfte wordt geregistreerd. Dit heeft een verhogend effect op het gemiddelde lammersterfte
percentage.
Indien het lammersterfte percentage boven de 16,5% valt, het actiegebied, wordt van de
geitenhouder gevraagd om samen met de dierenarts een plan van aanpak te maken om het
lammersterfte percentage terug te dringen.
Indien het lammersterfte percentage tussen 10,3% en 16,5% valt, het signaleringsgebied, ontvangt
de geitenhouder een attentiebrief.

