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VBI-verbetertraject Geborgde Varkensdierenarts 

Inleiding 

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) heeft begin dit jaar de wijze van berekenen van de 

Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) vastgesteld. De VBI maakt het voor een individuele dierenarts 

mogelijk om zijn/haar voorschrijfpatroon te vergelijken met collega’s. Afhankelijk van de hoogte van 

de VBI komt de dierenarts met zijn voorschrijfpatroon in het actie-, signalerings- of streefgebied 

(respectievelijk rood, oranje of groen). Een dierenarts komt in het (rode) actiegebied als ten minste 3 

op de 10 veehouderijbedrijven waarmee de dierenarts een 1-op-1-relatie heeft, een dierdagdosering 

hebben die boven de actiewaarde van die veehouderijsector ligt. Dierenartsen die in het actiegebied 

liggen worden gestimuleerd om met hun veehouders verbeteringen te realiseren waardoor men 

weer in het streefgebied terecht komt. In deze notitie is dat verbetertraject uitgewerkt.  

Implementatie VBI 

De Stichting Geborgde Dierenarts heeft op verzoek van de SDa de VBI-berekening ingebouwd in de 

verschillende databases zodat dierenartsen inzage krijgen in hun eigen VBI. Via de VBI krijgt de 

dierenarts inzicht in de dierdagdoseringen (DDD’s) van zijn veehouders. De verwachting is dat inzicht 

in de eigen VBI en de mogelijkheid om te benchmarken met andere dierenartsen in de sector, een 

positief effect zal hebben op het voorschrijfpatroon van dierenartsen en daarmee op de 

dierdagdoseringen van de veehouderijbedrijven. 

Het verbetertraject 

Dierenartsen waarvan de VBI in het actiegebied zit worden gekoppeld aan een vervolgtraject. Dit 

traject is gericht op veehouderijbedrijven waarmee de dierenarts een 1-op-1 overeenkomst heeft en 

die in het actiegebied zitten. De dierenarts streeft ernaar om samen met de betrokken veehouders 

het antibioticagebruik op die bedrijven zo veel mogelijk terug te dringen. In dit kader hebben 

dierenartsen die deelnemen aan regelingen van de Geborgde Dierenarts een inspanningsverplichting. 

Dierenartsen die zich niet houden aan deze inspanningsverplichting krijgen een tekortkoming (major) 

in het kader van de regeling Geborgde Dierenarts. 

Het verbetertraject kent de volgende algemene uitgangspunten. 

 De dierenarts alleen kan worden aangesproken op het deel waarvoor hij/zij zelf 

verantwoordelijk is. 

 Het is mogelijk dat een dierenarts er, ondanks dat hij aan zijn inspanningsverplichting 

voldaan heeft, niet in slaagt de VBI te verlagen. In dat geval heeft dat geen consequenties 

voor zijn inschrijving in het register. 
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 Het verbetertraject sluit nauw aan bij bestaande verbetertrajecten van kwaliteitssystemen 

van veehouders.  

Het verbetertraject wordt als volgt vormgegeven. 

 De toetsing door de SGD zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van ieder jaar, op basis van 

de VBI over het voorgaande jaar.  

 De SGD zal de dierenartsen die in het actiegebied zitten aanschrijven.  

o Dierenartsen in het actiegebied wordt gevraagd om binnen 1 jaar hun VBI terug te 

dringen tot minimaal het signaleringsgebied, voor zover dat mogelijk is.  Als dat niet 

lukt wordt de dierenarts daarna om het ½ jaar getoetst. 

o Dierenartsen in het signaleringsgebied krijgen het advies om hun VBI te verbeteren 

naar het streefgebied, voor zover dat mogelijk is.  

 Voor dierenartsen in het actiegebied geldt een inspanningsverplichting. Deze dierenartsen, 

dienen aantoonbaar te werken aan het terugdringen van antibioticagebruik. De dierenarts 

kan dat doen door het kiezen voor één of meer van de volgende onderdelen van het 

verbetertraject: 

1. Het doen van een zelfevaluatie (verplicht): 

a. Identificeren van 1-op-1 bedrijven in actiegebied 

b. Analyseren welke indicaties de oorzaak zijn van de hoge DDD 

c. Opstellen van een bedrijfsspecifiek verbeterplan met SMART doelstellingen 

voor alle bedrijven die in het actiegebied zitten. Voor zover daar nog niet aan 

voldaan is. 

d. Evalueren van de situatie over de bedrijven heen wat betreft indicaties en 

onderliggende oorzaken. 

2. Het volgen van specifieke geaccrediteerde nascholing.  

3. Het deelnemen aan geaccrediteerd intercollegiaal overleg.  

4. Het vragen van een second opinion aan een expert.  

5. Andere maatregelen, per sector door de CvB-partijen gezamenlijk in te vullen. 

Hoewel de bovengenoemde onderdelen gezien kunnen worden als opeenvolgende 

elementen van een stappenplan, is het aan de deelnemende dierenarts om te bepalen welke 

van deze onderdelen effectief bijdragen aan het verlagen van de VBI. Wanneer de 

zelfevaluatie echter niet tot het gewenste resultaat leiden, moet de dierenarts verwacht ook 

de andere elementen van het stappenplan betrekken in het verbetertraject.  

 De inspanningsverplichting is via een normvoorschrift vastgelegd in de regeling Geborgde 

Varkensdierenarts. De certificerende instantie (VERIN) controleert en beoordeelt of de 

dierenarts binnen 3 maanden aan de inspanningsverplichting heeft voldaan. De dierenarts 

moet kunnen aantonen welke onderdelen van het verbetertraject gevolgd zijn en hoe daar 

invulling aan gegeven is. 


