Module 'geitendierenarts' (onderdeel beoordelingsprotocol Regeling Geborgde Rundveedierenarts)
Norm nr.

Voorschrift
Criteria voor Inschrijving

Interpretatie

Meetmethode

Weging

Verwijzing

Geborgde Dierenarts Algemeen: GDGA
GDGA.01

Geborgde dierenartsen die op het melk-/geitenbedrijf diensten verlenen zijn ten minste
gecertificeerd geborgde rundveedierenarts.
GDGA.05 Geborgde dierenartsen die op het melk- / geitenbedrijf diensten verlenen hebben een
deelnemersovereenkomst gesloten met de certificerende instantie van het reglement
geborgde rundveedierenarts inclusief aanmelding voor module Geitendierenarts
Criteria voor Onderhoud
Geborgde Dierenarts Relatie: GDGR
GDGR.01a De dierenarts sluit, in het kader van de module geitendierenarts, met de melk-/
geitenhouder waar hij/zij in het kader van Verordening (EG) nr 853/2004 normaliter de
diensten verleent een bilaterale overeenkomst. De dierenarts is eindverantwoordelijk
voor de voorgeschreven diergeneesmiddelen en verleent inzage in deze
overeenkomst(en).

Verificatie op basis van het openbare SGD-register Geborgde
Rundveedierenarts.
Verificatie op basis van aanwezigheid van de ondertekende
deelnemersovereenkomst inclusief aanmelding voor de module
geitendierenarts

Administratief

Alle bilaterale overeenkomsten zijn digitaal opgeslagen in de
database van de certificerende instantie. De meest recente
bilaterale overeenkomsten bevinden zich in de database van de
certificerende instantie. Beëindigde bilaterale overeenkomsten
zijn verwijderd. Steekproef.

Administratief

Major per 31-12- RGR art. 6.2;
22
BOV art. 6;

GDGR.01b De bilaterale overeenkomst zoals bedoeld in omvat alle veterinaire diensten geleverd op Veterinaire diensten omvatten o.a. het stellen van een diagnose,
het melk-/ geitenbedrijf.
het behandelen van geiten op het bedrijf, het voorschrijven en/of
leveren van voorschriftplichtige diergeneesmiddelen. Controle
gebeurt middels steekproef. Wanneer een substantieel deel van
de diensten (spoedvisites uitgezonderd) niet door de dierenarts
die de overeenkomst heeft getekend wordt uitgevoerd, wordt
hiervan een aantekening gemaakt en is dit niet toegestaan.

Administratief

Major per 31-12- RGR art. 6.2
22

GDGR.02

Administratief

Uitsluiting

RGR art. 4;
BOV art. 4
Major per 31-12- RGR art. 4
22

Er wordt gebruik gemaakt van de volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende
standaardovereenkomst tussen veehouder en dierenarts conform bijlage 1b van het
reglement geborgde rundveedierenarts.
Van iedere veehouder waarmee een overeenkomst is aangegaan is een dossier op de
dierenartsenpraktijk aanwezig. Indien er sprake is geweest van overdracht i.v.m.
ontbinding van de overeenkomst dan maakt het overgedragen dossier hier integraal
onderdeel van uit. De overdracht heeft betrekking op de laatste 12 maanden voor het
moment van beëindiging en omvat ook de reden van beëindiging; relevante
onderzoeksuitslagen en relevante behandelingen.

Zie bijlage 1b van reglement voor de standaard bilaterale
overeenkomst (melk-)geitenhouder en dierenarts. Steekproef.

Administratief

Major per 31-12- RGR art. 6.2;
22
BOV integraal

Het dossier bevat tenminste een (kopie) van de getekende
overeenkomst, relevante onderzoeksuitslagen en de relevante
behandelingen. Steekproef.

Administratief

Minor per 31-12- RGR art. 6.2;
22
BOV art. 5

GDGR.04

Dossiers van veehouders dienen minimaal 5 jaar bewaard te worden.

Steekproef.

Administratief

GDGR.09

De dierenarts verleent alleen veterinaire diensten, inclusief het voorschrijven en/of
afleveren van diergeneesmiddelen, aan melk- / geitenbedrijven waarbij hij op de
overeenkomst staat weergegeven als begeleidende-, vervangende-, of spoeddierenarts.

Uitgezonderd zijn: a. Spoedeisende diergeneeskundige hulp; in
noodsituaties mag een geborgde geitendierenarts ook
diergeneeskundige hulp bieden aan melk-/geitenbedrijven
waarmee hij geen overeenkomst heeft, b. veterinaire diensten bij
veehouders met minder dan 25 geiten en c. het voorschrijven en
afleveren van URA-middelen.

Administratief

Minor per 31-12- RGR art. 8
22
Major per 31-12- RGR art. 6.2;
22
BOV art. 3f

GDGR.03

Geborgde Dierenarts Veterinair Deel A: GDGVA (algemeen)

GDGVA.01 Dierenartsen die op het melk- / geitenbedrijf diensten verlenen zorgen dat alle
Uitvoering Officiële Controle voldoet aan de werkinstructie van
(protocollaire) bezoeken volgens instructie of voorschrift worden uitgevoerd alsmede dat de SGD. De uitvoering van overige werkzaamheden zodat de
de bevindingen worden vastgelegd en ter beschikking worden gesteld aan de veehouder. veehouder kan voldoen aan voorschriften van de betreffende
zuivelorganisatie voldoen aan de betreffende instructie. De
bezoekverslagen mogen zowel digitaal als schriftelijk vastgelegd
worden. Steekproef.
GDGVA.02 Dierenartsen die op het melk- / geitenbedrijf diensten verlenen stellen de bevindingen
Bezoekverslagen mogen zowel digitaal als schriftelijk ter
van de (protocollaire) bezoeken ter beschikking aan de veehouder.
beschikking gesteld worden. Steekproef.
GDGVA.03 De SGD werkinstructie Officiële Controle is op de dierenartspraktijk aanwezig.
SGD werkinstructie Officiële Controle moet op de praktijk
aanwezig zijn en getoond kunnen worden.
GDGVA.05 De dierenarts heeft in opdracht van de houder voor ieder melkgeitenbedrijf waarmee
De Officiële Controle wordt eenmaal per 12 maanden
een overeenkomst is gesloten tijdig de Officiële Controle uitgevoerd.
uitgevoerd. Gegevens worden in de daartoe aangewezen
databank aangeleverd. Steekproef.

Administratief

Major per 31-12- RGR art. 6.2;
22
BOV art 4

Administratief

Major per 31-12- RGR art. 8;
22
BOV art. 4;
Minor per 31-12- RGR art. 6.1;
22
BOV art. 4
Major per 31-12- RGR art. 6.1;
22
BOV art. 4

Administratief

Administratief

