
Voor dierenartsen 

Online monitoring varken 
Vanaf 3 april verandert de lay-out van de Online Monitor. Het invulscherm op VeeOnline wordt 

gebruiksvriendelijker en het overzichtsscherm overzichtelijker. In het overzichtsscherm heeft u de 

mogelijkheid om de ingevulde gegevens als een PDF-bestand op te vragen. 

U geeft als dierenarts op VeeOnline aan welke diercategorieën er op het bedrijf aanwezig zijn en 

welke verschijnselen u bij elke categorie ziet. Onder het kopje extra informatie kunt u aanvullende 

informatie kwijt over eventuele behandelingen of belangrijke aandachtspunten voor het bedrijf 

aankaarten. De GD heeft een handleiding voor de nieuwe monitor opgesteld en geeft informatie 

over wanneer iets een afwijking of bijzondere bevinding is. Meer informatie is te vinden op 

www.gddiergezondheid.nl/veeonline.

 

Wat gebeurt er met de data? 

GD verzamelt in opdracht van de sector varkens en de overheid, alle data uit de Online Monitor en 

analyseert deze voor de monitoring varkensgezondheid in Nederland. De (geanonimiseerde) 

resultaten worden, samen met informatie uit de Veekijker en bevindingen uit de sectiezaal van GD, 

besproken in het monitoringsoverleg. Hierin zijn dierenartsen, varkenshouders en de overheid 

vertegenwoordigd. Maandelijks kunnen dierenartsenpraktijken een terugkoppeling van de ingevulde 

gegevens terugvinden op VeeOnline met hun resultaten tegenover de landelijke resultaten. 



Voor dierenartsen 

Wat levert het op? 

Doordat dierenartsen klinische gegevens invullen, ontstaat er een representatief totaaloverzicht met 

daarin de veranderingen van dierziekten en ziekteverwekkers op de Nederlandse varkensbedrijven. 

Daarnaast geeft het ook informatie over mogelijke verklaringen voor de schommelingen in 

antibioticumgebruik, de verantwoording van het gebruik van tweedekeusmiddelen en het geeft 

inzicht in bedrijven waar niets aan de hand is.  

Privacy 

Veehouders en dierenartsen hebben recht op inzage in hun eigen gegevens. GD legt verantwoording 

af aan de Begeleidingscommissie Monitoring Varkens. Gegevens mogen alleen verwerkt worden 

binnen het doel van de monitoring. De Begeleidingscommissie bepaalt bij twijfel of dit het geval is. 

Meer informatie en veelgestelde vragen zijn te vinden op www.gddiergezondheid.nl/veeonline. 

http://www.gddiergezondheid.nl/veeonline

