
BEOORDELINGSPROTOCOL GEBORGDE VARKENSDIERENARTS,

bijlage III van het Reglement Geborgde Varkensdierenarts

Begrip   

Afkorting Beschrijving

RGV Reglement Geborgde Varkensdierenarts 

BOV Bilaterale overeenkomst varkenshouder met de geborgde varkensdierenarts RGV Bijlage I 

GVP Goede Veterinaire Praktijk 

Dierenarts Is de geborgde varkensdierenarts die in het kader van Verordening EU nr 853/2004 normaliter diensten op het bedrijf verleent en de overeenkomst ondertekent.

Steekproef Steekproef bij minimaal 5 UBN's of 100% ingeval van een lager aantal gecontracteerde varkenshouders.

Norm nr. Voorschrift Interpretatie Meetmethode Weging Verwijzing

Criteria voor Inschrijving 

Geborgde Dierenarts Algemeen: GDA

GDA.01 De dierenarts en de dierenartsen die met wederzijdse schriftelijke 

instemming optreden als vervanger(s) staan geregistreerd in het 

Diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen 

Gezondheidszorg (CIBG). Registratie in www.diergeneeskunderegister.nl is 

vereist voor het verkrijgen van een Uniek Dierenarts Nummer (UDN).

Verificatie op basis van de website www.diergeneeskunderegister.nl. Het  

CIBG registratienummer en het UDN staat vermeld op het contract tussen de 

dierenarts en de certificerende instantie. 

Administratief Uitsluiting RGV art. 6.1.1; BOV art. 4;    

GVP item dierenarts

GDA.02 De dierenarts en de dierenartsen die met wederzijdse schriftelijke 

instemming optreden als vervanger(s) verklaren veterinaire dienstverlening 

toe te passen ten minste conform de Gids voor GVP voor 

voedselproducerende dieren en ernaar te handelen. 

Verificatie op basis van verklaring van de dierenarts en ondertekening van de 

overeenkomst met de certificerende instelling van het RGV. Met het sluiten 

van de overeenkomst met de certificerende instantie verklaart de dierenarts 

de GVP voor veterinaire dienstverlening toe te passen en ernaar te handelen. 

Administratief Major RGV art. 6.1.2;   BOV art. 4;  

GVP integraal 

GDA.103 De dierenarts en de dierenartsen die met wederzijdse schriftelijke 

instemming optreden als vervanger(s) leggen alle (op voorschrift) geleverde 

diergeneesmiddelen aan varkenshouders vast in de door het ministerie van 

EZ aangewezen databanken.

Alle (op voorschrift) geleverde diergeneesmiddelen registreren behalve 

autovaccins en Europees geregistreerde vaccins die binnen de cascade vallen. 

Verificatie op basis van registratie in de erkende databank. Steekproef. Een 

optredende plaatsvervanger registreert onder eigen UDN de toegepaste 

diergeneesmiddelen onder het betreffende UBN nummer in de databank. 

Administratief Major* 

(antibiotica) 

RGV art. 6.1.2;    BOV art. 1 

GDA.104 Dierenartsen die op varkensbedrijven diensten verlenen hebben een 

deelnemersovereenkomst gesloten met de certificerende instantie van het 

RGV.

Verificatie op basis van aanwezigheid van de ondertekende 

deelnemersovereenkomst. Dit voorschrift geldt niet voor de dierenarts die 

werkzaam is op het varkensbedrijf in geval van a. spoedeisende hulp, b. 

vanwege specifieke kundigheid , expertise of ervaring, zoals bijv. het 

voorschrijven van URA-geneesmiddelen en c. in het kader van georganiseerde 

bestrijding van aangifteplichtige dierziekten.

Administratief Major RGV art. 6.1.3

Criteria voor Onderhoud 

Geborgde Dierenarts Algemeen: GDA

GDA.120 Voor de benchmark over het antibioticumgebruik dienen ten minste de in de 

Regeling Diergeneeskundigen omschreven data over voorgeschreven 

antibiotica in de door het  ministerie van EZ aangewezen databanken te 

worden ingevoerd.

Ten behoeve van de benchmark van varkenshouder en dierenarts worden 

aan de databank(en) overeenkomstig de Verordening ten minste de volgende 

gegevens over de antibiotica doorgegeven: NAW en UBN van de houder; 

naam en registratienummer (UDN) van de dierenarts; de datum van levering 

van het antibioticum, naam en (registratie)nummer van het middel, EAN-

code en hoeveelheid; leeftijdscategorie van de varkens waarvoor de 

antibiotica zijn bedoeld. Steekproef.

Administratief Major Regeling 

Diergeneeskundigen art. 

5.11; RGV art. 6.2;    BOV art. 

1;        BOV art. 5

* Voor incidentele tekortkomingen registratie van andere (op voorschrift) 

geleverde diergeneesmiddelen wordt een waarschuwing gegeven. Voor 

structurele tekortkomingen in de registratie van (op voorschrift) geleverde 

diergeneesmiddelen geldt evenals voor antibitica een major, tenzij dierenarts 

kan aantonen dat dit buiten zijn invloedssfeer ligt. In dat geval is er sprake 

van een minor.
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bijlage III van het Reglement Geborgde Varkensdierenarts

Norm nr. Voorschrift Interpretatie Meetmethode Weging Verwijzing

Geborgde Dierenarts Opleiding: GDO

GDO.101 De dierenarts en de geborgde varkensdierenarts die met wederzijdse  

schriftelijke instemming optreden als vervangers bezitten de benodigde 

kennis voor de uitvoering van het Reglement en scholen zich bij op de 

onderdelen die door de Stichting Geborgde Dierenarts worden vastgesteld. 

Verificatie op basis van beschikbare certificaten/diploma's. Administratief Major RGV art. 6.2;      BOV art. 4 

GDO.102 De dierenarts volgt voldoende relevante nascholing ten behoeve van de 

kwaliteit van zijn/haar veterinaire dienstverlening.

Voor het aantal gevolgde nascholing geldt 100 punten per 5 jaar en minimaal 

15 punten per kalenderjaar; voor het kalenderjaar 2022 geldt een 

uitzondering van 10 punten. Verificatie op basis van scholingsoverzicht van 

SGD-erkende registers of beschikbare certificaten/diploma’s. Toetsing na 

afloop van het kalenderjaar

Administratief Major

Geborgde Dierenarts Relatie: GDR

GDR.101 De dierenarts sluit, in het kader van het RGV met de varkenshouder waar 

hij/zij in het kader van Verordening (EG) nr 853/2004 normaliter de diensten 

verleent een bilaterale overeenkomst. De dierenarts is in het kader van het 

RGV eindverantwoordelijk voor de voorgeschreven diergeneesmiddelen en 

verleent inzage in deze overeenkomst(en). De overeenkomst wordt binnen 

10 werkdagen opgenomen in de databank van de certificerende Instelling.

De dierenarts heeft een overzicht met gecontracteerde varkenshouders 

beschikbaar. Steekproef. Uiterlijk 1 april 2014 zijn alle bilaterale 

overeenkomsten opgenomen in de databank. Indien een (digitale) 

handtekening van de varkenshouder ontbreekt, kan de deelnemer aantonen 

deze varkenshouder tijdig op diens verplichting te hebben gewezen. 

Administratief Major RGV art. 6.2;     BOV art. 6;       

GVP item toetsing

GDR.102 De bilaterale overeenkomst zoals bedoeld in GDR.101 omvat alle veterinaire 

diensten geleverd op het varkensbedrijf.

Veterinaire diensten omvatten o.a. het stellen van een diagnose, het 

behandelen van varkens op het bedrijf, het voorschrijven en/of leveren van 

voorschriftplichtige diergenees, uitgezonderd URA-middelen*, het toepassen 

van UDD middelen, het opstellen van een bedrijfsgezondheidsplan en 

bedrijfsbehandelplan, in opdracht van de varkenshouder het aanleveren van 

gegevens in erkende databank(en) voor berekening van de 

DierDagDoseringen (DDD). Controle gebeurt middels steekproef.

Administratief Major RGV art. 6.2

GDR.103 Dierenartsen die  een overeenkomst gesloten met de certificerende instelling 

van de RGV en die geen overeenkomst sluiten met varkenshouder(s) voldoen 

aan de criteria met uitzondering van normnummer: GDR; GDVB en GDVC.  

Indien de dierenarts geen  overeenkomst(en) heeft gesloten vervalt de 

beoordeling van normnummer: GDR; GDVB en GDVC. 

Administratief Major RGV art. 6.2

GDR.104 Er wordt gebruik gemaakt van de volledig en naar waarheid ingevulde en 

ondertekende standaardovereenkomst tussen varkenshouder en dierenarts 

conform RGV bijlage 1.

Zie RGV bijlage I standaard bilaterale overeenkomst. Steekproef. Administratief Major RGV art. 6.2:        BOV 

integraal 

GDR.105 Van iedere varkenshouder waarmee een overeenkomst is aangegaan is een 

dossier op de dierenartsenpraktijk aanwezig. 

Het dossier bevat tenminste een kopie van de overeenkomst, het 

bedrijfspecifieke gezondheidsplan,  het bedrijfspecifieke behandelplan, 

relevante onderzoeksuitslagen en de relevante behandelingen.  Steekproef. 

Administratief Major RGV art. 6.2;      BOV art. 5        

GDR.106 Dossiers van varkenshouders dienen minimaal 5 jaar bewaard te worden. Wettelijke bewaartermijn voor voorgeschreven en geleverde 

diergeneesmiddelen is vijf jaar inclusief de bijbehorende onderbouwing in het 

dossier. Steekproef.  

Administratief Minor RGV art. 6.2;      GVP item 

dienstverlening; art. 6.2 

Regeling 

Diergeneesmiddelen
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GDR.107 De dierenarts geeft aan de varkenshouder aan welke dierenarts(en) met 

wederzijdse instemming en schriftelijke goedkeuring optreden als 

vervanger(s) en legt dit vast in de overeenkomst en de varkenshouder is 

daarover aantoonbaar geinformeerd. Dit geldt niet voor dienstverlening in 

het kader van: a. spoedeisende hulp, b. vanwege specifieke kundigheid, 

expertise of ervaring zoals bijv. het voorschrijven van URA geneesmiddelen, c. 

in het kader van de georganiseerde bestrijding van aangifteplichtige 

dierziekten. 

Verificatie op basis van de overeenkomst met wederzijdse instemming en 

schriftelijke goedkeuring van vervanger(s) dan wel tijdelijke waarnemers en 

de informatie voor de betreffende varkenshouder. In de 1-op-1-

overeenkomst of in een apart document bij de overeenkomst moet ten 

minste worden aangegeven waar de veehouder de namen van de 

vervanger(s) kan terugvinden.  Steekproef. 

Administratief Major RGV art. 6.1;    BOV art. 4 

* Op voorschrift van een dierenarts mogen URA-middelen ook door een vergunninghouder of apotheker worden afgeleverd.

GDR.108 Bij beëindiging van de overeenkomst vindt op verzoek van de opvolgende 

dierenarts overdracht van het bedrijfsdossier plaats door de dierenarts aan 

de door de varkenshouder te melden nieuwe dierenarts. De overdracht heeft 

betrekking op de laatste 12 maanden voor het moment van beëindiging en 

omvat ook de reden van beëindiging; het bedrijfspecifieke gezondheidsplan; 

het bedrijfspecifieke behandelplan; relevante onderzoeksuitslagen en 

relevante behandelingen.

Steekproef. Administratief Major RGV art. 6.1;    BOV art. 6

Geborgde Dierenarts Veterinair deel A: GDVA (algemeen)

GDVA.101 De dierenarts en de dierenarts(en) die met wederzijdse schriftelijke 

instemming optreden als vervangers zorgen dat alle (periodieke) bezoeken 

volgens instructie of voorschrift worden uitgevoerd alsmede dat de 

bevindingen worden vastgelegd en ter beschikking worden gesteld aan de 

varkenshouder. 

Uitvoering (periodieke) bezoek voldoet aan het Besluit en GVP. De 

bezoekverslagen mogen zowel digitaal als schriftelijk vastgelegd worden. 

Steekproef.  

Administratief Major RGV art. 6.2;     BOV art 4;    

GVP item dienst-    verlening

GDVA.102 Dierenartsen die op het varkensbedrijf diensten verlenen stellen de 

bevindingen van de (periodieke) bezoeken ter beschikking aan de 

varkenshouder.

Bezoekverslagen mogen zowel digitaal als schriftelijk ter beschikking gesteld 

worden. Steekproef.  

Administratief Major RGV art. 6.2     BOV art. 4;    

GVP item dienst-     verlening 

Geborgde Dierenarts Veterinair deel B: GDVB (bedrijfsgezondheidsplan)

GDVB.101a De dierenarts heeft in opdracht van de varkenshouder voor ieder 

varkensbedrijf waarmee een overeenkomst gesloten is één bedrijfspecifiek 

gezondheidsplan opgesteld dat de titel draagt Bedrijfsgezondheidsplan en dat 

ten minste voldoet aan eisen zoals opgenomen in de Regeling 

Diergeneeskundigen.

Het bedrijfsgezondheidsplan bestaat ten minste uit een analyse van de 

diergezondheidssituatie en de inzet van diergeneesmiddelen op het bedrijf 

over het afgelopen jaar en vastlegging van de afspraken ter verbetering van 

de gezondheidssituatie op het bedrijf voor het komende jaar. Het plan 

voldoet aan de minimale wettelijke eisen en eventuele aanvullende eisen die 

sectorpartijen daaraan stellen en staan weergegeven in normnummers 

GDVB.101b t/m GDVB.101.g én GDVC. Steekproef.  

Administratief Major Regeling 

Diergeneeskundigen art. 

5.14; RGV art. 6.2;     BOV 

art. 2;       GVP item dienst- 

verlening 

GDVB.101b Het bedrijfspecifieke gezondheidsplan bevat de naam en handtekening van 

de varkenshouder en van de dierenarts.

(Kopie van een) natte handtekening of een digitale handtekening die voldoet 

aan de randvoorwaarden. Steekproef. Indien een (digitale) handtekening van 

de varkenshouder ontbreekt, kan de deelnemer aantonen deze 

varkenshouder tijdig op diens verplichting te hebben gewezen. 

Administratief Minor RGV art. 6.2;      BOV art. 2 

GDVB.101c Het bedrijfspecifieke gezondheidsplan bevat het UBN van het bedrijf, het 

UDN of CIBG-nummer van de dierenarts en de datum van het opstellen van 

de plannen.

Steekproef op vermelding UBN, UDN/CIBG-nummer en datum. Administratief Minor RGV art. 6.2;      BOV art. 2 

GDVB.101d In het bedrijfspecifieke gezondheidsplan zijn de gehouden diercategorieën 

vastgelegd.

Steekproef op vermelding diercategorieën Administratief Minor RGV art. 6.2;      BOV art. 2 
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GDVB.101e De resultaten van de periodieke bedrijfsbegeleiding worden meegenomen in 

de jaarlijkse evaluatie van het bedrijfspecifieke gezondheidsplan (waaronder 

de relevante data, bevindingen en actiepunten). Deze bedrijfsbegeleiding 

vindt ten minste eenmaal per maand plaats. 

Indien de varkenshouder de varkens zelf vaccineert geldt een 

bezoekfrequentie van ten minste eenmaal per vier weken. Steekproef op 

vermelding resultaten en bezoekfrequentie. 

Administratief Minor RGV art. 6.2;      BOV art. 2;     

GVP item toetsing

GDVB.101f De managementmaatregelen (op het gebied van hygiënemaatregelen, 

huisvesting, voeding en aanvoer van varkens) die het komende jaar genomen 

worden om het antibioticagebruik structueel te verlagen en/of om de 

gezondheid van de varkens structureel te verbeteren worden met heldere 

doelstellingen en tijdspad vastgelegd. 

Steekproef op vermelding managementmaatregelen, incl. doelstelling en 

tijdspad. Wanneer de veehouder een structureel laag antbioticagebruik laat 

zien zoals aangegeven in de  Gids voor goede  praktijk varkenshouders , 

wordt hij vrijgesteld van het bepalen van de jaarlijkse reductiedoelstelling 

voor het antibioticagebruik in het bedrijfsgezondheidsplan.

Administratief Minor RGV art. 6.2;      BOV art. 2 

GDVB.101.g De aandachts- en verbeterpunten naar aanleiding van het voorgaande jaar 

worden vastgelegd. 

Steekproef op de vermelding van aandachts- en verbeterpunten. Administratief Minor RGV art. 6.2;      BOV art. 2 

GDVB.101.h In het BGP dient voor het op voorraad hebben van 2e keuzemiddelen de 

noodzaak te worden onderbouwd en de aanvullende maatregelen genoemd 

die genomen worden  om uitbraak van deze aandoeningen te bestrijden en 

herhaling te voorkomen.  

steekproef Administratief Minor tot 1 

juli 2017, 

daarna major

UDD-regeling per 01-01-

2017

GDVB.102 Het bedrijfspecifieke gezondheidsplan wordt ten minste jaarlijks geëvalueerd 

en geüpdate. 

Indien na evaluatie blijkt dat het bedrijfspecifieke bedrijfsgezondheidsplan 

niet hoeft te worden gewijzigd, wordt dit in het gezondheidsplan 

aangetekend (inclusief ondertekening) door de dierenarts en de houder. 

Indien bevoegde instanties een andere evaluatie frequentie aangeven wordt 

deze gevolgd. Steekproef op frequentie evaluatie en handtekeningen. Indien 

niet wordt voldaan, kan de deelnemer aantonen zijn varkenshouder tijdig op 

diens verplichting te hebben gewezen. 

Administratief Major RGV art. 6.2;      BOV art. 2   

GVP item  dienstverlening

GDVB.103a De dierenarts heeft in opdracht van de varkenshouder waarvan de 

dierdagdoseringen het door de SDA ingestelde actieniveau overschrijden, een 

bedrijfspecifiek aanvullend gezondheidsplan opgesteld dat de titel draagt 

Aanvullend Bedrijfsgezondheidsplan. 

Indien op een varkensbedrijf de dierdagdoseringen het door de Sda 

ingestelde actieniveau overschrijden, dient een Aanvullend 

Bedrijfsgezondheidsplan te worden opgesteld. Het plan voldoet aan de 

minimale eisen die de sectorpartijen daaraan stellen en staan weergegeven in 

normnummers GDVB.103b t/m GDVB.103d. Steekproef. 

Administratief Major RGV art. 6.2;

GDVB.103b In het Aanvullende Bedrijfsgezondheidsplan is vastgelegd welke antibiotica 

verantwoordelijk is/zijn voor de overschrijding van het actieniveau en bij 

welke diercategorie deze zijn ingezet.

Productnaam of werkzame stof van antibiotica en betreffende diercategorie 

vastleggen in Aanvullende Bedrijfsgezondheidsplan.

Administratief Minor RGV art. 6.2;

GDVB.103c Analyseren van risicofactoren die overschrijding van actieniveau veroorzaken 

en formuleren van verbeterpunten en te ondernemen acties waarmee deze 

risicofactoren worden gereduceerd of weggenomen.

Vastleggen resultaten analyse, geformuleerde verbeterpunten en 

vervolgacties.

Administratief Minor RGV art. 6.2;

GDVB.103d In het Aanvullende Bedrijfsgezondheidsplan is vastgelegd voor welke 

(waarschijnlijkheids)diagnose deze antibiotica zijn ingezet.

Per antibiotica aangeven welke (waarschijnlijkheids)diagnose er aan ten 

grondslag ligt.

Administratief Minor RGV art. 6.2;

Geborgde Dierenarts Veterinair deel C: GDVC     (bedrijfsbehandelplan)
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GDVC.101a De dierenarts heeft voor ieder varkenshouderijbedrijf (UBN) een 

bedrijfspecifiek behandelplan opgesteld dat de titel Bedrijfsbehandelplan 

draagt en dat integraal onderdeel uitmaakt van het bedrijfspecifieke 

gezondheidsplan en ten minste voldoet aan eisen zoals opgenomen in de 

Regeling Diergeneeskundigen.

Het bedrijfsbehandelplan bestaat ten minste uit een overzicht van de meest 

voorkomende aandoeningen op het bedrijf (bijvoorbeeld bacteriële infecties) 

en ziektes, waarbij per geval de wijze is weergegeven waarop de aandoening 

en ziektes in de komende periode worden behandeld. Daarnaast zijn hierin 

de afspraken opgenomen over de wijze waarop klinische diagnose wordt 

gesteld, over sectie van dieren en over het inzetten van (bacteriologische) 

onderzoeken en/of gevoeligheidstesten. Het plan voldoet aan de minimale 

wettelijke eisen en eventuele aanvullende eisen die de sectorpartijen daaraan 

stellen en staan weergegeven in normnummer GDVC.101b t/m GDVC.101g. 

Steekproef.  

Administratief Major Regeling 

Diergeneeskundigen art. 

5.17 en 5.21; RGV art. 6.2;      

BOV art. 2   GVP item  

dienstverlening

GDVC.101b Het bedrijfspecifieke behandelplan bevat de naam van de varkenshouder en 

van de betrokken dierenarts.

Steekproef. Administratief Minor RGV art. 6.2;      BOV art. 2 

GDVC.101c Het bedrijfspecifieke behandelplan bevat het UBN van het bedrijf, het UDN of 

CIBG-nummer van de dierenarts en de datum van het opstellen.

Steekproef op vermelding van UBN, UDN/CIBG-nummer en datum. Administratief Minor RGV art. 6.2;      BOV art. 2 

GDVC.101e Het bedrijfspecifieke behandelplan vermeldt de meest voorkomende 

aandoening(en) en ziekte(n) en de voorgestelde behandeling, inclusief het 

aantal behandelingen en de producten of middelen. Volstaan kan worden 

met de werkzame stof, mits dan in een addendum een lijst met te gebruiken 

diergeneesmiddelen, incl. merknaam, REG NL-nummer, wachttijd, dosering 

en behandelduur wordt opgenomen.

Steekproef op vermelding van de meest voorkomende aandoening(en) 

ziekte(n) en behandeling. Bij wijziging van de lijst diergeneesmiddelen 

volstaat de toevoeging van een nieuw addendum aan het bedrijfsspecifieke 

behandelplan.

Administratief Minor RGV art. 6.2;      BOV art. 2   

GVP item  dienstverlening

GDVC.101f De gegevens inzake de diergeneesmiddelen (bewaartermijn en 

bewaarklimaat, doseringen, therapietrouw, aanprikdatum, houdbaarheid en 

vervaldata) en hulpmiddelen (injectiemateriaal, handschoenen, mondkapjes 

e.d.) worden vastgelegd. 

Verwijzen naar de officiële bijsluiter inzake diergeneesmiddel is toegestaan. 

Steekproef op de vermelding van diergeneesmiddelen en hulpmiddelen. 

Administratief Minor RGV art. 6.2;    BOV art. 3 

GDVC.101g Alle op het bedrijf toegepaste vaccinatieschema's worden  vastgelegd. Steekproef op vastlegging vaccinatieschema's. Administratief Minor RGV art. 6.2;   BOV art. 4

GDVC.102.a Het bedrijfspecifieke behandelplan is gebaseerd op de meest recente 

uitgave van het Formularium Varken dat wordt gepubliceerd op de website 

van de Werkgroep Veterinair  Antibioticumbeleid 

http://wvab.knmvd.nl/wvab 

Verificatie of het bedrijfspecifieke behandelplan 

tijdens het opstellen voldoet aan het geldende 

formularium. Steekproef.  

Administratief Minor RGV art. 6.2;      BOV art. 2   

GVP item  dienstverlening

GDVC.102.b In het bedrijfsbehandelplan kan de dierenarts  maximaal drie aandoeningen 

bepalen waarvoor  de veehouder 2e keuzemiddelen op voorrraad heeft. 

Voorwaarde is dat dit  in het Bedrijfsgezondheidsplan wordt onderbouwd en 

dat wordt genoemd welke aanvullende maatregelen worden genomen om de 

uitbraak van de aandoening te bestrijden en herhaling te voorkomen.  

steekproef Administratief Minor tot 1 

juli 2017, 

daarna major

UDD-regeling per 01-01-

2017

GDVC.103 Het bedrijfspecifieke behandelplan horende bij het bedrijfspecifieke 

gezondheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en geüpdate. 

Indien na evaluatie blijkt dat het bedrijfspecifieke behandelplan niet hoeft te 

worden gewijzigd, wordt dit in het gezondheidsplan aangetekend (inclusief 

ondertekening) door de dierenarts en de houder zie GDVB.102. Steekproef. 

Indien niet wordt voldaan, kan de deelnemer aantonen zijn varkenshouder 

tijdig op diens verplichting te hebben gewezen. 

Administratief Major RGV art.6.2;      BOV art. 2   

GVP item  dienstverlening

Geborgde Dierenarts Veterinair deel D: GDVD      (diergeneesmiddelen)

GDVD.101 Alle voorgeschreven diergeneesmiddelen worden binnen 14 dagen na afgifte 

of toediening door de dierenarts  geregistreerd in de door het ministerie van 

EZ aangewezen databanken. 

Alle (op voorschrift) geleverde diergeneesmiddelen registreren behalve 

autovaccins en Europees geregistreerde vaccins die binnen de cascade vallen. 

Steekproef. 

Administratief Minor RGV art. 6.2;       BOV art. 1 
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BEOORDELINGSPROTOCOL GEBORGDE VARKENSDIERENARTS,

bijlage III van het Reglement Geborgde Varkensdierenarts

Norm nr. Voorschrift Interpretatie Meetmethode Weging Verwijzing

GDVD.102 Indien er diergeneesmiddelen door de dierenarts of de geborgde  

varkensdierenarts(en) die met wederzijdse schriftelijke instemming optreden 

als vervanger(s) op recept worden voorgeschreven en deze niet zelf aflevert 

dan wordt de wettelijk vastgestelde informatie vastgelegd en bewaard en ter 

beschikking gesteld aan de varkenshouder.

Minimaal verplichte informatie die vastgelegd dient te worden: de datum van 

uitschrijven, benaming en registratienummer van het voorgeschreven 

diergeneesmiddel, diersoort waarvoor het middel bestemd is, de af te 

leveren hoeveelheid, naam en het adres van de voorschrijvende dierenarts, 

naam van de ontvanger en het adres of UBN van de locatie waar de dieren, 

waarvoor het voorschrift bedoeld is, gehouden worden, de in acht te nemen 

wachttermijn en de handtekening van de dierenarts. Steekproef.

Administratief Major RGV art. 6.2;     BOV art. 1;     

GVP;  art. 5.13 Regeling 

Diergeneesmiddelen

GDVD.103 Indien er diergeneesmiddelen door de dierenarts of de geborgde  

varkensdierenarts(en) die met wederzijdse schriftelijke instemming optreden 

als vervanger(s) worden afgeleverd wordt de wettelijk vastgestelde 

informatie vastgelegd en bewaard. 

Minimaal verplichte informatie die vastgelegd dient te worden: de datum van 

de transactie, de benaming en registratienummer van het diergeneesmiddel 

en eventuele vaccins (behalve autovaccins en Europees geregistreerde 

vaccins die binnen de cascade vallen), partijnummer, de afgeleverde 

hoeveelheid, de diercategorie waarvoor, naam en adres van de ontvanger of 

het UBN van de locatie waarop de dieren worden gehouden. Steekproef. 

Administratief Major RGV art. 6.2;     BOV art. 1;     

GVP; art. 5.16 Regeling 

Diergeneesmiddelen

GDVD.104 Indien er diergeneesmiddelen door de dierenarts of de geborgde  

varkensdierenarts(en) die met wederzijdse schriftelijke instemming optreden 

als vervanger(s)worden toegepast wordt de wettelijk vastgestelde informatie 

vastgelegd en bewaard. 

Minimaal verplichte informatie die vastgelegd dient te worden: de datum 

waarop de dieren werden onderzocht, naam en adres van de houder van de 

dieren, het aantal en de identificatie van de behandelde dieren, de diagnose, 

de diergeneeskundige motivering voor de toediening van het 

diergeneesmiddel, de benaming en registratienummer van het 

diergeneesmiddel, de toegediende dosering, de duur van de behandeling, de 

vastgestelde wachttermijn. Steekproef. 

Administratief Major RGV art. 6.2;     BOV art. 1;     

GVP; art. 5.13, 9A.1, 9A.2, 

9A.3 en 9A.4 Regeling 

Diergeneesmiddelen

GDVD.105 Indien er diergeneesmiddelen door de dierenarts of de geborgde  

varkensdierenarts(en) die met wederzijdse schriftelijke instemming optreden 

als vervanger(s) worden voorgeschreven op basis van de cascade informeren 

dierenartsen de varkenshouder bij de toepassing van het diergeneesmiddel 

dat de toepassing in afwijking is met de registratiebeschikking en over de 

mogelijk daaraan verbonden risico's. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

Voorafgaand aan de toepassing van de cascade informeert de dierenarts de 

houder van dieren over de toepassing van middelen in afwijking van de in de 

registratiebeschikking vermelde toepassing en over de mogelijk daaraan 

verbonden risico's. Minimaal verplichte informatie die vastgelegd dient te 

worden: de datum waarop de dieren werden onderzocht, naam en adres van 

de houder van de dieren, het aantal en de identificatie van de behandelde 

dieren, de diagnose, de diergeneeskundige motivering voor de toediening 

van het diergeneesmiddel, de benaming en registratienummer van het 

diergeneesmiddel, de toegediende dosering, de duur van de behandeling, de 

in acht te nemen wachttermijn. Steekproef. 

Administratief Major RGV art. 6.2;     BOV art. 1;     

GVP; art. 5.13, 9A.1, 9A.2, 

9A.3 en 9A.4 Regeling 

Diergeneesmiddelen

GDVD.106 Bij het voorschrijven van antibiotica worden aanwijzingen van de positieve 

lijst en de meest recente versie van het Formularium Varken gevolgd en waar 

nodig aanvullende onderbouwing voor de ingestelde behandeling gegeven. 

De meest recente versie van de positieve lijst en het Formularium Varken zijn 

te vinden op de betreffende website. Verificatie of de voorschriften en 

afleveringen voldoen aan de geldende positieve lijst en het geldende 

formularium. Steekproef.

Administratief Major RGV art. 6.2;     BOV art. 1;     

GVP

GDVD.107 Afgeleverde diergeneesmiddelen zijn voorzien van een etiket, waarop de 

wettelijke vastgestelde informatie is weergegeven. 

De informatie die in ieder geval goed zichtbaar, duidelijk leesbaar en 

onuitwisbaar op het etiket moet staan bevat het woord dierenarts, de naam 

en het praktijkadres van de betreffende dierenarts en de datum van 

afleveren van het diergeneesmiddel. Steekproef. 

Administratief Minor RGV art. 6.2;     BOV art. 1;     

GVP; art. 5.7 Regeling 

Diergeneesmiddelen

GDVD.108 De dierenarts verantwoordt zich over de hoeveelheid en kwaliteit van de 

voorgeschreven antibiotica en neemt daarbij de norm van de autoriteit 

diergeneesmiddelen SDa in acht en hanteert bij overschrijding een door de 

sectorpartijen vastgesteld actieplan.  

De geldende actienorm worden gepubliceerd op de SDa website. Steekproef. Administratief Major RGV art. 6.2;    GVP
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GDVD.109 De dierenarts spant zich in om zijn Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) in 

het streefgebied te krijgen, zoals vastgesteld door de SDa.   

Dierenartsen waarvan de VBI van een van de diercategorieën boven het 

aanvaardbaar niveau ligt, zoals vastgesteld door de SDa, hebben de 

inspanningsverplichting om de VBI-waarde te verlagen tot aanvaardbaar door 

acties te ondernemen overeenkomstig het verbetertraject. Toetsing na 

afloop van het kalenderjaar

Administratief Major, vanaf 

1 januari 

2016

Verbetertraject

GDVD.110 Van de verplichte  4-wekelijkse  bedrijfsbezoeken voert de dierenarts de 

waargenomen klinische verschijnselen in de Online Monitoring van de GD. 

In Online Monitoring van de GD wordt geregistreerd of er afwijkingen zijn 

geconstateerd. Indien dit zo is wordt gevraagd welke leeftijdscategorie, 

orgaansysteem, symptoom en meest waarschijnlijke diagnose het betreft. De 

bevindingen van minimaal 80% van de verplichte 4-wekelijkse 

bedrijfsbezoeken zijn ingevoerd in Onlinme Monitorting van de GD. 

Steekproef. 

Administratief Minor Online 

Monitoringsinstrument van 

GD

GDVD.111 Tijdens het periodieke bedrijfsbezoek voert de dierenarts een klinische 

inspectie uit en kijkt daarbij naar klinische symptomen van de ziekten op de 

OIE lijst.

In het bezoekverslag van het periodiek bedrijfsbezoek staan de woorden 

‘klinische verschijnselen veroorzaakt door dierziekten op de OIE lijst, 

uitgezonderd PRRS’: Aanwezig/Afwezig . Steekproef.

Administratief Minor
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