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Bekkenmaten meten 
Via Bewust Natuurlijk Luxe worden metingen gedaan van de bekkenmaten van de dieren om 
zo fokwaardenschattingen te kunnen bepalen. Hiertoe worden dieren volgens een 
meetprotocol gemeten. 
De meetmethode is om met de pelvimeter rectaal achtereenvolgens de bekkenbreedte en de 
bekkenhoogte te meten. De maten worden op 0,5 cm vastgesteld. 
Richtlijnen voor het maatnemen hierbij zijn: 

- Vrouwelijke dieren worden gemeten van een leeftijd van minimaal 18 maanden. 
Alleen in overleg met/op verzoek van de veehouder worden jongere dieren gemeten. 

- Jaarlijks kunnen de metingen herhaald worden totdat het bekken is uitgegroeid (op 
ca. 6-jarige leeftijd van de koe). 

- Vanaf 7,5 maand dracht kunnen vruchtdelen het meten belemmeren en is het advies 
vanaf deze drachtlengte geen metingen meer te doen in overleg met de pelvimetrist. 
In de laatste 2 weken voor de verwachte afkalfdatum moet er sowieso niet meer 
gemeten worden. Indien er bij de veehouder twijfel bestaat of en dier wel of niet 
gemeten kan worden, kan de veehouder in overleg met de pelvimetrist de 
uiteindelijke beslissing nemen om het wel of niet te laten doen. 

- Rust en voorzichtigheid in acht nemen. 
- Dieren die te hard persen niet meten, anders kans op perforatie van de darmwand.  

 
Risicodekking BNL 
Eventuele claims voor schade toegebracht aan zaken/dieren die erkende BNL-pelvimetristen 
van derden in behandeling hebben, worden gedekt door BNL. 
Schademeldingen worden binnen 2 maanden afgehandeld. 
 
 
De pelvimetrist maakt in overleg met de veehouder een notitie wanneer er 
bijzonderheden zijn geweest tijdens het doen van de metingen. Hij bespreekt 
onderstaande procedure wat te doen wanneer er toch eventueel schade is ontstaan, 
die volgens de veehouder verwijtbaar is aan het bekkenmeten. 
 
 
Handelwijze veehouder bij vermoeden gevolgschade bmm 
Bij mogelijke verwijtbare schade als gevolg van het meten is het belangrijk de juiste 
informatie te hebben. Hiervoor geldt een meldingstermijn van maximaal 1 maand na 
meetdatum. Hierbij moeten minimaal de volgende stappen gevolgd worden: 

1. De melding wordt binnen 3 dagen na (het ontstaan van) de klacht schriftelijk gedaan 
bij de projectleider van BNL. De projectleider legt de gegevens (o.a. verhaal 
veehouder, melddatum, gegevens dier, pelvimetrist en meetdatum)vast op het 
formulier Schademelding bmm.  

2. De eigen dierenarts moet bij klachten geconsulteerd zijn. Verslaglegging van de 
dierenarts met diens bevindingen en eventueel ingestelde behandeling (bijvoorbeeld 
tegen persen) moet beschikbaar zijn. Indien de dierenarts vragen heeft over welke 
behandeling hij/zij moet instellen, kan er altijd contact worden opgenomen met de 
projectleider BNL. Bij verwijtbare schade zijn de kosten van de dierenarts voor 
rekening van het project. 

3. Bij sterfte van moederdier moet het dier voor pathologisch onderzoek naar de 
Gezondheidsdienst voor Dieren. Bij verwijtbare schade zijn de kosten voor rekening 
van het project. 
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Beoordeling 

1. De projectleider informeert de stuurgroep BNL over de melding m.b.v. het 
meldformulier en het verslag van de dierenarts. 

2. De projectleider verzoekt de onafhankelijke-expertgroep* om een beoordeling van de 
melding. 

3. Expertgroep doet een 1e beoordeling op mogelijke verwijtbaarheid. 
a. Indien mogelijk verwijtbaar worden de veehouder, de dierenarts en de 

pelvimetrist geconsulteerd, waarna een voorstel tot vergoeding wordt gedaan. 
b. Indien inschatting “niet verwijtbaar” dan worden veehouder en pelvimetrist 

geconsulteerd. 
c. Iris Kolkman doet de contacten met veehouder, dierenarts en pelvimetrist. 

4. Expertgroep doet een definitieve beoordeling en eventueel voorstel voor vergoeding. 
 
 
Vaststelling besluit 

1. Projectleider legt het voorstel voor aan de stuurgroep** die een besluit neemt over 
het voorstel. 

2. Stuurgroep informeert projectleider en veehouder over besluit. 
 
 
 
Afhandeling 

1. Indien een (schade-)vergoeding is toegekend, verstrekt de projectleider de 
veehouder een declaratieformulier, waarmee de vergoeding geclaimd kan worden. 

2. De veehouder dient de claim in. 
3. Projectleider zorgt voor afhandeling uitkering en sluiting van het dossier. 

 
 
 
 
*Samenstelling expertgroep juni 2020: 
- Iris Kolkman (A7Noord Dierenartsen, bmm-grondlegger), Mark vd Heijden (KNMvD, ULP) 
 
** Binnen de stuurgroep zijn 2 personen verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. 
De overige leden van de stuurgroep wordt per mail geïnformeerd. 
Verantwoordelijken stuurgroep BNL: 

- Jos Buiting, voorzitter, en de vertegenwoordiger van het “andere” stamboek , dus Ko 
den Hamer in geval van een VRB-dier, en Aalt vd Bunt in geval van een BWB-dier. 

 
 


