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Reglement ‘geborgde rundveedierenarts’1 
 
 
1. INTRODUCTIE 
De Stichting ‘Geborgde Dierenarts’ is regelinghouder van het Reglement ‘geborgde rundveedierenarts’. De Stichting 
is op verzoek van belanghebbende partijen in de melk- / rundveesector opgericht door de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). De Stichting beperkt zich tot het houden van regelingen en het 
inrichten van een systematiek en randvoorwaarden ter bevordering van de dienstverlening van de geregistreerde 
‘geborgde rundveedierenarts’ en houdt daarbij rekening met aanbevelingen van de betrokken belanghebbenden. Er 
is een College van Belanghebbenden ‘geborgde rundveedierenarts’ dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 
KNMvD én de betrokken belanghebbenden. Indien er in het bestuur van de Stichting over de inhoud van de regels in 
dit Reglement verschil van inzicht bestaat kan het bestuur van de Stichting dit verschil ter beoordeling voorleggen 
aan het College van Belanghebbenden ‘geborgde rundveedierenarts’. Dit Reglement wordt minstens iedere twee jaar 
herbeoordeeld en waar nodig aangepast.  
 
 
2. DOELSTELLING  
Het Reglement ‘Geborgde Rundveedierenarts’ beoogt een systeem in het leven te roepen op grond waarvan 
dierenartsen worden beoordeeld op het leveren van een constante, hoge en uniforme kwaliteit bij de dienstverlening 
aan melk- en of rundveebedrijven. Dit Reglement voorziet erin dat dierenartsen die deze hoge standaard kunnen 
garanderen, worden beoordeeld en op basis daarvan in het register ‘Geborgde Rundveedierenarts’ worden 
opgenomen.  
 
De veterinaire dienstverlening wordt in beginsel uitgevoerd conform de Gids voor Goede Veterinaire  
Praktijk voor Voedselproducerende dieren, of diens opvolger, zoals vastgesteld door het bestuur van de  
KNMvD en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Het College van Belanghebbenden kan  
daarnaast nadere aanvullende eisen opnemen in de regeling. 
 
De Stichting Geborgde Dierenarts bepaalt de randvoorwaarden voor het waarborgen van dit  
systeem. De randvoorwaarden hebben betrekking op: 

 onafhankelijkheid en geheimhouding,  
 voorwaarden waaraan certificatie-/beoordelingsinstelling(-en) dienen te voldoen,  
 voorwaarden waaraan de beoordeling én de dossiers dienen te voldoen, 
 de rapportagestructuur,  
 de inschrijving in een door of namens de Stichting Geborgde Dierenarts beheerd register ‘Geborgde 

Rundveedierenarts’. Het register is openbaar en in te zien via de website van de Stichting Geborgde 
Dierenarts, www.geborgdedierenarts.nl. 

 
Beoordeling van het kwaliteitsniveau van de ‘Geborgde Rundveedierenarts’ wordt uitgevoerd door (een) 
onafhankelijke certificerende instelling(-en), die daartoe een contract heeft/hebben gesloten met de Stichting 
Geborgde Dierenarts. De certificerende instellingen kunnen de audits door een auditerende instelling laten uitvoeren 
 
3. HET REGLEMENT ‘GEBORGDE RUNDVEEDIERENARTS’  
Het Reglement staat open voor dierenartsen die zijn ingeschreven in het register ‘geborgde rundveedierenarts’ die tevens 
zijn ingeschreven in het diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg 
(CIBG). De dierenarts die wil worden opgenomen in het register ‘geborgde rundveedierenarts’ maakt dat kenbaar door 
aanmelding bij (een) certificerende instelling(en) waarmee de Stichting ‘Geborgde Dierenarts’ een overeenkomst heeft 
gesloten. Een en ander zal bekrachtigd worden door een overeenkomst tussen de rundveedierenarts en de certificerende 
instelling. In deze overeenkomst worden de nadere afspraken omtrent beoordelingstermijnen en kosten geregeld. In 
beginsel wordt de rundveedierenarts dan opgenomen in het register. Voor behoud in het register dient hierna binnen 3 
maanden de jaarlijkse beoordeling plaats te vinden.  
 
 
4. REGISTER ‘GEBORGDE RUNDVEEDIERENARTS’ 
De Stichting ‘Geborgde Dierenarts’ bepaalt op welke wijze het register ‘geborgde rundveedierenarts’ wordt beheerd en 
mutaties worden bijgehouden. In het register ‘geborgde rundveedierenarts’ worden alle dierenartsen ingeschreven die zijn 
getoetst op basis van dit Reglement en voldoen aan de criteria van het Reglement. Alleen de in het register ‘geborgde 
rundveedierenarts’ opgenomen dierenartsen mogen de aanduiding ‘geregistreerd geborgde rundveedierenarts’ voeren. 

                                            
1
 Dit Reglement ‘geborgde rundveedierenarts’  is uitgegeven door de Stichting ‘Geborgde Dierenarts’. De Stichting ‘Geborgde 

Dierenarts’ behoudt zich alle rechten voor. Niets uit dit Reglement mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in automatische 
gegevensbestanden of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opname of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting ‘Geborgde Dierenarts’. 

 

http://www.geborgdedierenarts.nl/
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Registratie als geregistreerd ‘geborgde rundveedierenarts’ is strikt persoonsgebonden. 
 
 
5. TOESTEMMING VERSTREKKEN EN GEBRUIK GEGEVENS 
Dierenartsen die deelnemen aan het Reglement ‘geborgde rundveedierenarts’ geven toestemming dat de hieronder 
genoemde informatie per diergeneesmiddelenvoorschrift ter beschikking wordt gesteld aan een centrale databank die 
door de Stichting ‘Geborgde Dierenarts’ dan wel het ministerie van EZ is aangewezen en de Stichting 
Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa), ten behoeve van controle en het opstellen van benchmarks: 

- de voorgeschreven diergeneesmiddelen (REG NL; EAN-code; hoeveelheid en datum) 

- de diercategorieën waarvoor de diergeneesmiddelen zijn voorgeschreven 
- het UDN 
- het UBN 

 
Tevens geven de deelnemende dierenartsen toestemming de één-op-één relaties met melk-/rundveehouders, 
vastgelegd in de door de Stichting ‘Geborgde Dierenarts’ aangewezen databank ter beschikking te stellen aan de SDa. 
 
Deelnemende dierenartsen geven toestemming dat de Veterinaire Benchmark Indicator inzichtelijk is voor zijn één-op-één 
relaties. 
 
 
6. BEOORDELINGSCRITERIA  
De beoordelingscriteria kunnen worden onderscheiden in: 
6.1. criteria voor inschrijving in het register, 
6.2. criteria voor onderhoud van inschrijving in het register, 
6.3. criteria voor (gedwongen) uitschrijving uit het register. 
 
6.1.  CRITERIA VOOR INSCHRIJVING IN HET REGISTER 
Deze criteria kunnen worden onderverdeeld in eisen met betrekking tot: 
6.1.1.   de hoedanigheid van de dierenarts,  

De specifieke eisen met betrekking tot de hoedanigheid van de dierenarts omvatten: registratie in het 
diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), noodzakelijk 
voor het uitoefenen van de diergeneeskunde in Nederland, op basis van art. 9 Wet op de Uitoefening van de 
Diergeneeskunde (WUD) dan wel de bepaling tot inschrijving in de Wet Dieren.  

 
6.1.2.   de ‘basiscursus geborgde rundveedierenarts’: 

De specifieke eis omvat het gevolgd hebben van de “basiscursus geborgde rundveedierenarts”. De inhoud van 
deze cursus wordt vastgesteld door het College van Belanghebbenden.  

 
6.1. 3.  een contract met een certificerende instelling waarmee de Stichting ‘Geborgde Dierenarts’ een overeenkomst 

heeft.   
De dierenarts dient een contract met een certificerende instelling te hebben, die het marktsegment waarin de 
betreffende dierenarts werkzaam is, aantoonbaar ondersteunt en daarvoor een overeenkomst heeft gesloten 
met De Stichting ‘Geborgde Dierenarts’.  

 
6.2. CRITERIA VOOR ONDERHOUD VAN INSCHRIJVING IN HET REGISTER 
Voor toetreding en onderhoud van inschrijving in het register geldt dat:  
6.2.1. in de overeenkomst tussen de geregistreerde `geborgde rundveedierenarts` en de certificerende instelling is 

vastgelegd dat een ingangsbeoordeling en jaarlijkse beoordeling plaatsvindt om te voldoen aan dit Reglement, 
uitvoeringsdocumenten en de criteria voor inschrijving in het register. In de overeenkomst tussen de 
geregistreerde ‘geborgde rundveedierenarts’ en de certificerende instelling is geregeld dat de certificerende 
instelling zich het recht voorbehoudt om tussentijdse toetsingen uit te voeren, indien daar aanleiding toe is; 

6.2.2. De dierenarts sluit voorafgaand aan enige veterinaire dienstverlening aan een melk-/rundveebedrijf een 
persoonlijke bilaterale overeenkomst (bijlage I bij dit Reglement) af met de melk-/rundveehouder en meldt 
dit binnen 10 werkdagen bij een door belanghebbenden vast te stellen centrale databank die door de 
sectorpartijen is aangewezen, waarbij de partijen hierbij vergelijkbare en gelijkwaardige (buitenlandse) 
registratiesystemen aanvaarden, ter beoordeling van de (private) partij/instelling voor centrale registratie. De 
overeenkomst heeft tot doel de dienstverlening door de dierenarts aan de melk-/rundveehouder verder te 
verbeteren en te borgen; 

6.2.3. Bij het aangaan van een bilaterale overeenkomst met een melk-/rundveehouder neemt de dierenarts contact 
op met de ‘voorgaande’ dierenarts voor overdracht van het veehouderdossier;  

6.2.4. De dierenarts stelt, in opdracht van de melk-/rundveehouder het bedrijfspecifieke gezondheidsplan op, 
waarvan het bedrijfspecifieke behandelplan integraal onderdeel uitmaakt. Het bedrijfspecifieke 
gezondheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Met betrekking tot antibiotica geldt  voor het 
bedrijfspecifieke behandelplan én de voor te schrijven antibiotica het relevante en meest recente 
formularium opgesteld door de Werkgroep Veterinair Antibioticum Beleid (WVAB) en de aanwijzingen van 
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de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa). Uitgangspunt voor de formularia vormen de meest recent 
verschenen versies die worden gepubliceerd op de website van de WVAB. Om de dierenarts in de 
gelegenheid te stellen het bedrijfspecifieke gezondheidsplan op te stellen, te evalueren en te actualiseren 
heeft de melk-/rundveehouder de verantwoordelijkheid inzage te geven in de relevante bedrijfsvoering;    

6.2.5. De dierenarts zorgt voor de correcte uitvoering van het protocollaire bedrijfsbezoek;  
6.2.6. Voor de beoordeling geeft de dierenarts inzage in alle informatie met betrekking tot de veterinaire 

dienstverlening op melk-/rundveebedrijven waarmee in het kader van eisen aan de melk-/rundveehouder 
een overeenkomst is gesloten; 

6.2.7. Bij beëindiging van een bilaterale overeenkomst met een melk-/rundveehouder dient de dierenarts op 
verzoek van de ‘opvolgend’ dierenarts het veehouderijdossier aan hem over te dragen. De overdracht heeft 
betrekking op de laatste 12 maanden voor het moment van ontbinding en omvat de reden van ontbinding, 
het bedrijfspecifieke gezondheidsplan; het bedrijfspecifieke behandelplan; onderzoeksuitslagen en de 
behandelingen; 

6.2.8. Als de dierenarts een bilaterale overeenkomst met een melk-/rundveehouder beëindigt, dient de dierenarts de 
beëindiging binnen 10 werkdagen te melden bij een door belanghebbenden vast te stellen centrale databank die 
door de sectorpartijen is aangewezen, waarbij de partijen hierbij vergelijkbare en gelijkwaardige 
(buitenlandse) registratiesystemen aanvaarden, ter beoordeling van de (private) partij/instelling voor 
centrale registratie;  

6.2.9. De geregistreerde ‘geborgde rundveedierenarts’ bezit de benodigde kennis voor de uitvoering en in stand 
houden van de inhoud van het Reglement.  

6.2.10. De geregistreerde ‘geborgde rundveedierenarts’ schoolt zich bij op de onderdelen die door het College van 
Belanghebbenden worden vastgesteld.  

 
6.3. CRITERIA VOOR (GEDWONGEN) UITSCHRIJVING UIT HET REGISTER 
Registratie in het register ‘geborgde rundveedierenarts’ zal worden doorgehaald indien: 
6.3.1. de certificerende instelling(en) niet tot certificatie over kunnen gaan omdat de geregistreerde ‘geborgde 

rundveedierenarts’ niet  (meer) voldoet of wil voldoen aan het Reglement; 
6.3.2. de dierenarts zich uitschrijft of uitgeschreven wordt uit het diergeneeskunderegister van het Centraal 

Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). 
6.3.3. De ‘geborgde rundveedierenarts’ door de certificerende instelling(en) op basis van het Reglement geschorst of 

uitgesloten wordt van deelname aan het Reglement. 
 
 
7. CONTROLE EN CERTIFICATIE 
Een certificerende instelling heeft een overeenkomst met een beoordelingsinstelling. De beoordelingsinstelling toetst de 
‘geborgde rundveedierenarts’ op de criteria onder 5. De certificerende instelling beoordeelt de rapportage van de 
beoordelingsinstelling op basis van het Reglement en besluit tot certificatie of maatregelen met betrekking tot het 
continueren van de registratie in het register ‘geborgde rundveedierenarts’.  
 
 
8. TOEPASSEN VAN MAATREGELEN 
Indien de certificerende instelling vaststelt dat een ‘geborgde rundveedierenarts’ het bepaalde bij of krachtens het 
beoordeling- en beslissingsprotocol ‘geborgde rundveedierenarts’ of de overeenkomst ‘geborgde rundveedierenarts’ niet 
of niet behoorlijk nakomt, wordt jegens de betreffende dierenarts door de certificerende instelling een maatregel 
toegepast. Ten aanzien van het toepassen van maatregelen door de certificerende instelling(en) is het bepaalde bij of 
krachtens het beoordeling- en beslissingsprotocol ‘geborgde rundveedierenarts’ (Bijlage III en IV van dit Reglement) van 
toepassing. 
 
Indien het voorschrijfgedrag van een dierenartsen hiertoe aanleiding geeft, kan het Bestuur van de Stichting ‘Geborgde 
Dierenarts’ een dierenarts verplichten een verbetertraject te volgen. Als de dierenarts de vereiste verbeteringen uit het 
verbetertraject niet tijdig realiseert, kan het Bestuur van de Stichting verdere maatregelen treffen, waaronder uitschrijving 
uit het register. 
 
 
9. KLACHTEN EN BEROEP 
De overeenkomst tussen de certificerende instelling en de ‘geborgde rundveedierenarts’ voorziet in een regeling voor 
klachten en beroep. De certificerende instelling verbindt zich er toe de klacht of het beroep met de nodige zorg en 
onafhankelijkheid te onderzoeken. De certificerende instelling draagt er zorg voor dat de beoordelingsinstelling haar 
medewerking verleent in een klacht- of beroepsprocedure van een dierenarts tegen de certificerende instelling. De 
certificerende instelling(-en) stellen het Bestuur van de Stichting ‘Geborgde Dierenarts’ in kennis van het beroep. Het 
Bestuur van de Stichting beoordeelt of de klacht betrekking heeft op de actualiteit van de regels in het Reglement 
met betrekking tot de wet, regelgeving en eisen van de belanghebbenden.   
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10. HET BEOORDELINGSSYSTEEM 
Elk kwaliteitssysteem functioneert slechts optimaal als er inzichtelijk wordt beoordeeld. 
Het Reglement ‘geborgde rundveedierenarts’ voorziet daartoe in een beoordelings- en beslissingsprotocol waarin de 
voorwaarden zijn vastgelegd op welke wijze de ‘geborgde rundveedierenarts’ aantoonbaar maakt dat aan de inhoud 
van het Reglement wordt voldaan en registratie in het register gerechtvaardigd is.  
 
 
11. REGLEMENT EN BIJLAGEN 
Van het Reglement maken de volgende bijlagen onderdeel uit, zoals deze thans luiden of in de toekomst komen te luiden: 
 
Bijlage I  Overeenkomst melk-/rundveehouder en ‘geborgde rundveedierenarts’ 
Bijlage II  Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren 
Bijlage III Beoordelingsprotocol ‘geborgde rundveedierenarts’ 
Bijlage IV  Beslissingsprotocol ‘geborgde rundveedierenarts’ 
 
 


