
Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts

Begrip   

Afkorting Beschrijving
RGR  Reglement Geborgde Rundveedierenarts 

BOV Bilaterale overeenkomst melk-/ rundveehouder met de geborgde rundveedierenarts Bijlage I reglement Geborgde Dierenarts
GVP Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren Bijlage II reglement Geborgde Rundveedierenarts
Dierenarts Is de geborgde rundveedierenarts 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 veehouders.
SGD-besluit SGD-besluit minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en 

bedrijfsbehandelplan rundveesector, zoals goedgekeurd door 

het SGD-bestuur op advies van het CvB Geborgde 

Rundveedierenarts.
Norm nr. Voorschrift Interpretatie Meetmethode Weging Verwijzing

Criteria voor Inschrijving en Onderhoud
Geborgde Dierenarts Algemeen: GDA

GDA.01 De dierenarts en de dierenartsen die met wederzijdse 

schriftelijke instemming optreden als vervangers 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 staan vermeld op het 

contract tussen de dierenarts en de certificerende 

instantie.

Administratief Uitsluiting RGR art. 6.1.1; BOV 

art. 4; GVP item 

dierenarts

GDA.02 De dierenarts en de dierenartsen die met wederzijdse 

schriftelijke instemming optreden als vervangers verklaren 

veterinaire dienstverlening toe te passen conform de Gids voor 

Goede Veterinaire Praktijk 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 reglement geborgde 

rundveedierenarts. Met het sluiten van de 

overeenkomst met de certificerende instantie 

verklaart de dierenarts de GVP-code voor veterinaire 

dienstverlening toe te passen en ernaar te handelen. 

Administratief Major RGR art. 6.1.2; BOV 

art. 4; GVP integraal 

GDA.03 De dierenarts en de dierenartsen die met wederzijdse 

schriftelijke instemming optreden als vervangers leggen alle (op 

voorschrift) geleverde voorgeschreven diergeneesmiddelen aan 

veehouders vast in de door het Ministerie van EZ aangewezen 

databank.

Steekproef. In de centrale databank worden ten 

minste alle voorschriftplichtige diergeneesmiddelen 

(URA/UDA/UDD) geregistreerd die door de dierenarts 

worden voorgeschreven, afgeleverd of toegediend.

Administratief Major RGR art. 6.1.2; BOV 

art. 1, Besluit 

diergeneeskundigen 

art. 5.8
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GDA.04 De dierenarts en de vervangende geborgde dierenarts(-en) die 

met wederzijdse schriftelijke instemming optreden als 

vervangers hebben aantoonbaar deelgenomen aan de door de 

KNMvD georganiseerde basiscursus geborgde 

rundveedierenarts of een hieraan door het College van 

Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts als 

gelijkwaardig erkende cursus / opleiding. 

Verificatie op basis van registratie bij een door de 

Stichting ‘Geborgde Dierenarts’  beheerd of 

aangewezen register. 

Administratief Major RGR art. 6.1.3; BOV 

art. 4 

GDA.05 Geborgde dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf 

diensten verlenen hebben een deelnemersovereenkomst 

gesloten met de certificerende instantie van het reglement 

geborgde rundveedierenarts.

Verificatie op basis van aanwezigheid van de 

ondertekende deelnemersovereenkomst. 

Administratief Major RGR art. 6.1.4

Criteria voor Onderhoud 
Geborgde Dierenarts Algemeen: GDA

GDA.06 Alle (op voorschrift) geleverde diergeneesmiddelen worden op 

juiste wijze geregistreerd in de door het ministerie van EZ 

aangewezen databank. 

Ten behoeve van de benchmark van veehouder en 

dierenarts worden aan de databank ten minste de 

volgende gegevens over de (op voorschrift) geleverde 

diergeneesmiddelen doorgegeven: NAW en UBN van 

het bedrijf van de houder; naam en 

registratienummer (UDN) van de dierenarts die heeft 

voorgeschreven/afgeleverd; de datum van levering 

van het antibioticum, naam en (registratie)nummer 

van het middel, EAN-code en hoeveelheid; 

(leeftijdscategorie van de runderen waarvoor de 

antibiotica zijn bedoeld > vastleggen melk- dan wel 

vleesvee en categorie melkdrinkend kalf tot 56 dagen; 

kalf tot 1 jaar; jongvee 1 - 2 jaar, (melk)vee). 

Steekproef.

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

1; BOV art. 5, Besluit 

diergeneeskundigen 

art. 5.8

GDA.07 De dierenarts voert ten minste eenmaal per kalenderjaar een 

nauwkeurige controle van de diergeneesmiddelenadministratie 

uit, door vergelijking van de ontvangen en afgeleverde 

diergeneesmiddelen met de aanwezige voorraden, ten bewijze 

waarvan een verslag wordt gemaakt dat in elk geval de 

geconstateerde verschillen bevat.

De dierenarts heeft een verslag opgesteld conform de 

wettelijke verplichting in art. 5.17 Regeling 

diergeneesmiddelen. Het verslag is vormvrij. Controle 

op basis van aanwezigheid jaarverslag.

Administratief 

vanaf 1 januari 

2017

Major Regeling 

diergeneesmiddelen 

art. 5.17

Geborgde Dierenarts Opleiding: GDO
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GDO.01 Dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf diensten 

verlenen bezitten de benodigde kennis voor de uitvoering van 

het Reglement en schoolt zich bij op de onderdelen die door de 

Stichting Geborgde Dierenarts worden vastgesteld. 

Verificatie op basis van beschikbare 

certificaten/diploma's. Dit voorschrift is niet van 

toepassing op spoeddierenartsen die met wederzijdse 

schriftelijke instemming spoedeisende hulp verlenen.                                                                                                                                    

Administratief Major RGR art. 6.2; BOV art. 

4 

Geborgde Dierenarts Relatie: GDR
GDR.01a De dierenarts sluit, in het kader van het reglement Geborgde 

Rundveedierenarts, met de melk-/ rundveehouder 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 reglement Geborgde Rundveedierenarts 

eindverantwoordelijk voor de voorgeschreven 

diergeneesmiddelen  en verleent inzage in deze 

overeenkomst(en). 

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 RGR art. 6.2; BOV art. 

6; GVP item toetsing

GDR.01b De bilaterale overeenkomst zoals bedoeld in GDR.01a omvat alle 

veterinaire diensten geleverd op het melk-/ rundveebedrijf.

Veterinaire diensten omvatten o.a. het stellen van 

een diagnose, het behandelen van rundvee op het 

bedrijf, het voorschrijven en/of leveren van 

voorschriftplichtige diergeneesmiddelen uitgezonderd 

URA-middelen*, opstellen van een 

bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan, in 

opdracht van de veehouder het aanleveren van 

gegevens in MediRund voor berekening van de 

DierDagDoseringen (DDD). 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 RGR art. 6.2
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GDR.01.c Dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf diensten 

verlenen als vervangende dierenarts en als zodanig zijn 

opgenomen in de bilaterale overeenkomst en geen 

overeenkomst sluiten zijn geborgde dierenarts en voldoen aan 

de criteria met uitzondering van normnummer: GDR; GDVB en 

GDVC. Normnummer GDR.09 blijft wel van toepassing.  

De dierenarts die in de bilaterale overeenkomst is 

aangemerkt als vervangende dierenarts dient een 

geborgde dierenarts te zijn. Deze hoeft echter niet te 

voldoen aan normnummer: GDR (muv GDR.09); GDVB 

en GDVC. De dierenarts die werkzaam is op het 

melk/rundveebedrijf in geval van spoedeisende hulp,  

ingeval van specifieke kundigheid, expertise of 

ervaring, zoals bijvoorbeeld in geval van het 

voorschrijven van URA geneesmiddelen, en in het 

geval vangeorganiseerde bestrijding van 

aangifteplichtige dierziekte hoeft niet geborgd te zijn. 

Administratief Major RGR art 6.2 

GDR.02 Er wordt gebruik gemaakt van de volledig en naar waarheid 

ingevulde en ondertekende standaardovereenkomst tussen 

veehouder en dierenarts conform bijlage 1 van het reglement 

Geborgde Rundveedierenarts.

Zie bijlage I van reglement voor de standaard 

C30bilaterale overeenkomst. Steekproef.

Administratief Major RGR art. 6.2; BOV 

integraal 

GDR.03 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; het bedrijfspecifieke 

gezondheidsplan; het bedrijfspecifieke behandelplan; relevante 

onderzoeksuitslagen en relevante behandelingen.

Het dossier bevat tenminste een (kopie) van de 

getekende overeenkomst, het bedrijfspecifieke 

gezondheidsplan,  het bedrijfspecifieke behandelplan, 

relevante onderzoeksuitslagen en de relevante 

behandelingen.  Steekproef. 

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

5        

GDR.04 Dossiers van veehouders dienen minimaal 5 jaar bewaard te 

worden.

Steekproef.  Administratief Minor RGR art. 6.3
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GDR.05 De dierenarts geeft aan de veehouder aan welke dierenarts(en) 

met wederzijdse instemming en schriftelijke goedkeuring 

optreden als vervanger(s) inclusief spoedeisende hulp en legt dit 

vast in de overeenkomst en de veehouder is daarover 

aantoonbaar geïnformeerd.

Verificatie op basis van de overeenkomst met 

wederzijdse instemming en schriftelijke goedkeuring 

van vervangers inclusief spoedeisende hulp en 

informatie voor de veehouder. 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 Minor RGR art. 6.1; BOV art. 

4 

GDR.06 Tijdelijke waarneming is toegestaan met wederzijdse 

instemmingen en schriftelijke goedkeuring van de dierenarts en 

de vervangende dierenarts(en) en de veehouder is daarover 

aantoonbaar geinformeerd.

Verificatie op basis van een overeenkomst met 

wederzijdse instemming en schriftelijke goedkeuring 

tussen dierenarts en vervangend dierenarts en de 

waarnemende dierenarts en informatie voor de 

veehouder.

Administratief Minor RGR art. 6.1; BOV art. 

4 

GDR.07 Bij het aangaan van een overeenkomst met de veehouder 

neemt de dierenarts contact op met de 'voorgaande' dierenarts 

(indien hier sprake van is) voor overdracht van het dossier. 

De dierenarts kan dit aantonen doordat hij/zij 

betreffende dossiers heeft aangevraagd en ontvangen 

van de dierenarts(en). Steekproef.  

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

6  

GDR 08 Bij beëindiging van de overeenkomst vindt op verzoek van de 

opvolgende dierenarts overdracht van het bedrijfsdossier plaats 

door de dierenarts aan de door de veehouder 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 Minor RGR art. 6.1; BOV art. 

6

GDR.09 De geborgde rundveedierenarts verleent alleen veterinaire 

diensten, inclusief het voorschrijven en/of afleveren van 

diergeneesmiddelen, aan melk- / rundveebedrijven waarbij hij 

op de overeenkomst staat weergegeven als begeleidende-, 

vervangende-, of spoeddierenarts. 

Uitgezonderd zijn: a. Spoedeisende 

diergeneeskundige hulp; in noodsituaties mag een 

geborgde rundveedierenarts ook diergeneeskundige 

hulp bieden aan melk-/rundveebedrijven waarmee hij 

geen overeenkomst heeft, b. veterinaire diensten bij 

veehouders met minder dan 5 runderen en c. het 

voorschrijven en afleveren van URA-middelen.

Administratief Major RGR art. 6.2;            

BOV art. 3f
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Geborgde Dierenarts Veterinair deel A: GDVA (algemeen)

GDVA.01 Dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf diensten 

verlenen zorgen dat alle (protocollaire) bezoeken volgens 

instructie of voorschrift worden uitgevoerd alsmede dat de 

bevindingen worden vastgelegd en ter beschikking worden 

gesteld aan de veehouder. 

Uitvoering PBB voldoet aan de werkinstructie en het 

waarnemingsprotocol van Qlip; Koe-Kompas aan het 

handboek Koe-Kompas en uitvoering van 

werkzaamheden in het kader van CDM aan de 

voorschriften van de betreffende zuivelorganisatie. De 

bezoekverslagen mogen zowel digitaal als schriftelijk 

vastgelegd worden. Steekproef.  

Administratief Major RGR art. 6.2; BOV art 

4; GVP item 

dienstverlening

GDVA.02 Dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf diensten 

verlenen stellen de bevindingen van de (protocollaire) bezoeken 

ter beschikking aan de veehouder.

Bezoekverslagen mogen zowel digitaal als schriftelijk 

ter beschikking gesteld worden. Steekproef.  

Administratief Major RGR art. 6.2; BOV art. 

4; GVP item 

dienstverlening 

GDVA.03 Het PBB-waarnemingsprotocol is op de dierenartspraktijk 

aanwezig.

Standaard PBB-waarnemingsprotocol moet op de 

praktijk aanwezig zijn en getoond kunnen worden.

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

4; GVP item 

dienstverlening 

GDVA.04 Het PBB-waarnemingsprotocol wordt op een juiste wijze 

uitgevoerd.

Steekproefsgewijs, al dan niet risicogericht, vinden 

bijwoningen plaats. Vastgesteld wordt of alle 

diergroepen gezien zijn en of een correct aantal 

attentiedieren is aangemerkt. 

Bijwoning PBB Major. Herstel-

beoordeling 

binnen 3 

maanden

RGR art. 6.2; BOV art. 

4; GVP item 

dienstverlening 

GDVA. 05 De dierenarts heeft met voldoende resultaat de ingangstoets 

PBB afgelegd.

Digitale ingangstoets zoals door certificerende 

instantie toegezonden. Foutloos resultaat vereist. 

Eenmalige herkansing toegestaan. Bij twee maal 

onvoldoende resultaat wordt door het CvB 

aangewezen nascholing ten aanzien van het PBB 

opgelegd, te volgen in 2016. Verificatie op basis van 

certificaat/bewijs van deelname.

Administratief 

voor 1 april 2016

Major RGR art. 6.2; BOV art. 

4; GVP item 

dienstverlening 

Geborgde Dierenarts Veterinair deel B: GDVB 

(gezondheidsplan)

GDVB.01 De dierenarts heeft in opdracht van de rundveehouder voor 

ieder rundveehouderijbedrijf waarmee een overeenkomst 

gesloten is één bedrijfspecifiek gezondheidsplan opgesteld dat 

ten minste voldoet aan het SGD-besluit. 

Het plan voldoet aan de minimale eisen die de 

overheid en sectorpartijen daaraan stellen en staan 

weergegeven in normnummer GDVB.01a t/m 

GDVB.0.2m én GDVC. Steekproef.  

Administratief Major Regeling 

Diergeneeskundigen 

art. 5.14; SGD-besluit 

BGP/BBP; RGR art. 6.2; 

BOV art. 2; GVP item 

dienstverlening
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GDVB.01a Het bedrijfspecifieke gezondheidsplan bevat de naam en 

handtekening van de veehouder en van de dierenarts.

(Kopie van een) natte handtekening of een digitale 

handtekening die voldoet aan de randvoorwaarden. 

Steekproef. 

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2 

GDVB.01b Het bedrijfspecifieke gezondheidsplan bevat het UBN van het 

bedrijf en het UDN/CIBG-nr. van de dierenarts en de datum van 

het opstellen van de plannen.

Steekproef. Administratief Minor  RGR art. 6.2; BOV art. 

2 

GDVB.02a In het bedrijfspecifieke gezondheidsplan is de normering van de 

DierDagDosering per dierjaar en de bedrijfstreefwaarde 

opgenomen. 

Op de bedrijfspecifieke gezondheidsplannen staat de 

meest recente DierDagDosering per dierjaar van het 

bedrijf en de bedrijfstreefwaarde weergegeven.

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2; GVP item toetsing

GDVB.02b In het bedrijfspecifieke gezondheidsplan is de normering van het 

gebruik van de derde keus middelen opgenomen.

Op de bedrijfspecifieke gezondheidsplannen staat het 

meest recente gebruik van derde keus middelen van 

het bedrijf weergegeven.  

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2; GVP item toetsing

GDVB.02c In het bedrijfspecifieke gezondheidsplan wordt vastgelegd het 

aantal gehouden dieren en jongvee aanwezig op het bedrijf met 

het desbetreffende UBN.

Steekproef op vermelding aantal gehouden dieren en 

jongvee op moment van het opstellen van het 

bedrijfspecifieke gezondheidsplan.

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2 

GDVB.02d In het bedrijfspecifieke gezondheidsplan wordt vastgelegd het 

aantal volwassen dieren en aantal jongvee met een aandoening 

in de afgelopen 12 maanden zoals omschreven in het SGD-

besluit. Dierenarts en veehouder stellen de 

bedrijfsstreefwaarde(n) vast in het bedrijfspecifieke 

gezondheidsplan. 

Steekproef op de vermelding van bedrijfspecifieke 

gegevens die voldoen aan minimumeisen in de 

toelichting van het SGD-besluit. 

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2

GDVB.02e Op het bedrijfspecifieke gezondheidsplan is vermeld een analyse 

en beoordeling van de gezondheidsstatus van het bedrijf, een 

advies ten behoeve van verbetering of behouden van deze 

status en het gebruik van diergeneesmiddelen zoals omschreven 

in het SGD-besluit. 

Steekproef op de vermelding van bedrijfspecifieke 

gegevens die voldoen aan minimumeisen in de 

toelichting van het SGD-besluit.  

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2

GDVB.02f In het bedrijfsgezondheidsplan is een analyse en beoordeling 

van de opfok van jonge kalveren opgenomen zoals omschreven 

in het SGD-besluit.

Steekproef op vermelding analyse en beoordeling 

opfok jonge kalveren

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2
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GDVB.02g Op het bedrijfspecifieke gezondheidsplan is vermeld de 

beoordeling van de omstandigheden op het bedrijf rondom de 

insleep van ziektekiemen van buitenaf, alsmede de 

bijbehorende aandachtspunten zoals omschreven in het SGD-

besluit. 

Steekproef op de vermelding van bedrijfspecifieke 

gegevens die voldoen aan minimumeisen in de 

toelichting van het SGD-besluit. 

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2 

GDVB.02h Op het bedrijfspecifieke gezondheidsplan is vermeld de 

beoordeling van de omstandigheden op het bedrijf rondom de 

insleep van ziektekiemen binnen in het bedrijf, alsmede de 

bijbehorende aandachtspunten zoals omschreven in het SGD-

besluit. 

Steekproef op de vermelding van bedrijfspecifieke 

gegevens die voldoen aan minimumeisen in de 

toelichting van het SGD-besluit.

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2 

GDVB.02i Op het bedrijfspecifieke gezondheidsplan is vermeld de 

beoordeling van de omstandigheden op het bedrijf rondom 

voeding, alsmede de bijbehorende aandachtspunten zoals 

omschreven in het SGD-besluit.

Steekproef op de vermelding van bedrijfspecifieke 

gegevens die voldoen aan minimumeisen in de 

toelichting van het SGD-besluit. 

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2

GDVB.02j Op het bedrijfspecifieke gezondheidsplan is vermeld de 

beoordeling van de omstandigheden op het bedrijf rondom 

huisvesting en verzorging, alsmede de bijbehorende 

aandachtspunten zoals omschreven in het SGD-besluit. 

Steekproef op de vermelding van bedrijfspecifieke 

gegevens die voldoen aan minimumeisen in de 

toelichting van het SGD-besluit. 

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2 

GDVB.02k Op het bedrijfspecifieke gezondheidsplan is vermeld de 

vaccinaties en overige preventieve maatregelen zoals 

omschreven in het SGD-besluit. 

Steekproef op de vermelding van bedrijfspecifieke 

gegevens die voldoen aan minimumeisen in de 

toelichting van het SGD-besluit. 

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2 

GDVB.02l Op het bedrijfspecifieke gezondheidsplan is vermeld de 

formulering van actiepunten ter verbetering van diergezondheid 

en vermindering van toepassing van antimicrobiële middelen die 

komende jaar uitgevoerd zullen worden zoals omschreven in het 

SGD-besluit. 

Steekproef op de vermelding van bedrijfspecifieke 

actiepunten die voldoen aan minimumeisen in de 

toelichting van het SGD-besluit.

Administratief Major RGR art. 6.2; BOV art. 

2; GVP item 

dienstverlening

GDVB.02m Het bedrijfspecifieke gezondheidsplan vermeldt voor volwassen 

melkvee het gemiddelde tankcelgetal, alsmede de streefwaarde. 

Steekproef op vermelding van tankcelgetal en 

streefwaarde. 

Administratief Minor RGR art 6.2; BOV art. 2 
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GDVB.02n Het bedrijfspecifieke gezondheidsplan wordt jaarlijks 

geëvalueerd en geüpdate. Indien na evaluatie blijkt dat het 

bedrijfspecifieke gezondheidsplan 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. Administratief Major RGR art. 6.2; BOV art. 

2

GDVB.02o vervallen

GDVB.02p vervallen

GDVB.02q Toetsing naar keuze van de dierenarts door: (a) deelname aan 

een toetsing van 1 BGP door IOD-BGP. (b) ter toetsing 

voorleggen van 3 BP's aan een door de SGD aangewezen 

instantie. (c) voor IKM-getrainde dierenartsen: toets van 1 

Koekompas door Stichting Koekompas.

Er dient een voldoende resultaat behaald te worden 

voor welke gekozen vorm van toetsing dan ook. Een 

voldoende in 2017 leidt tot een vrijstelling van 

toetsing in 2018. Een voldoende behaald in de 

herstelbeoordeling geeft geen vrijstelling. De SGD kan 

in 2018 besluiten tot toetsing van BGP's van aselect 

gekozen dierenartsen. 

Administratief. 

De CI/Stichting 

Koekompas 

selecteert het 

UBN. 

Herstelbeoordeli

ng binnen 3 

maandendoor 

voorleggen van 3 

BGP's (3 oude 

van voor de 

beoordeling 

geselecteerd 

door de CI, of 3 

nieuwe door de 

dierenarts zelf 

geselecteerd) 

aan door de SGD 

aangewezen

Major

Geborgde Dierenarts Veterinair deel C: GDVC (behandelplan)
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GDVC.01 De dierenarts heeft voor ieder veehouderijbedrijf (UBN) een 

bedrijfspecifiek behandelplan opgesteld dat integraal onderdeel 

uitmaakt van het bedrijfspecifieke gezondheidsplan en ten 

minste voldoet aan het SGD-besluit.  

Het plan voldoet aan de minimale eisen van de 

overheid en het SGD-besluit en staan weergegeven in 

GDVC.01a t/m GDVC.02e. Steekproef. 

Administratief Major Regeling 

diergeneeskundigern 

art. 5.17 en 5.19; SGD- 

besluit BGP/BBP; RGR 

art. 6.2; BOV art. 2; 

GVP item 

dienstverlening 

GDVC.01a Het bedrijfspecifieke behandelplan bevat de naam en 

handtekening van de veehouder en van de dierenarts.

(Kopie van een) natte handtekening of een digitale 

handtekening die voldoet aan de randvoorwaarden. 

Steekproef. Indien na evaluatie van het 

bedrijfspecifieke gezondheidsplan blijkt dat het 

bedrijfspecifiek behandelplan niet hoeft te worden 

gewijzigd hoeft deze niet opnieuw ondertekend te 

worden.  

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2; GVP item 

dienstverlening 

GDVC.01b Het bedrijfspecifieke behandelplan bevat het UBN, het 

UDN/CIBG-nr. van de dierenarts en de datum van opstellen.

Steekproef. Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2; GVP item 

dienstverlening 

GDVC.02a Op het bedrijfspecifieke behandelplan worden de 

standaardbehandelingen vermeld voor de voorkomende 

aandoeningen op het bedrijf zoals omschreven in het SGD-

besluit. 

Steekproef op vermelding van bedrijfspecifieke 

behandelingen die voldoen aan minimumeisen in de 

toelichting van het SGD-besluit.

Administratief Major RGR art. 6.2; BOV art. 

2; GVP item 

dienstverlening 

GDVC.02b Per aandoening wordt minimaal aangegeven: 1) Naam en 

RegNL; 2) Dosering; 3) Toedieningswijze; 4) 

Toedieningsfrequentie; 5) Behandelduur; 6) Wachttijden voor 

melk en vlees.

Steekproef op vermelding van bedrijfspecifieke 

behandelingen die voldoen aan minimumeisen in de 

toelichting van het SGD-besluit.

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

2; GVP item 

dienstverlening 

GDVC.02c Het bedrijfspecifieke behandelplan voldoet aan de meest 

recente versie van het Formularium Melkvee of het 

Formularium Vleeskalveren & Vleesvee.

De meest recente versie van het formularium is te 

vinden op website van de WVAB. Verificatie of de 

bedrijfspecifieke behandelplannen jaarlijks 

geëvalueerd worden en voldoen aan het geldende 

formularium. Steekproef.

Administratief Major                             RGR art. 6.2; BOV art. 

2; GVP item 

dienstverlening 

GDVC.02d In de formularia aangemerkte derde keus middelen zijn niet 

opgenomen in het bedrijfspecifieke behandelplan. 

De meest recente versies kunt u vinden op de website 

van de WVAB. Verificatie of de bedrijfspecifieke 

behandelplannen voldoen aan het geldende 

formularium. Steekproef.  

Administratief Major RGR art. 6.2; BOV art. 

2; GVP item 

dienstverlening 
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GDVC.02e 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 en/of behandelplan aangetekend (inclusief 

ondertekening) door de dierenarts en de houder. 

Steekproef. Administratief Major RGR art. 6.2; BOV art. 

2; GVP item 

dienstverlening 

Geborgde Dierenarts Veterinair deel D: GDVD 

(diergeneesmiddelen)GDVD.01 Alle voorgeschreven diergeneesmiddelen worden binnen 14 

dagen na afgifte of toediening door de dierenarts  geregistreerd 

in de door het ministerie van EZ aangewezen databank. 

Steekproef. Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

1 

GDVD.02 Indien er diergeneesmiddelen door dierenartsen die op het melk- 

/ rundveebedrijf diensten verlenen op recept worden 

voorgeschreven en die deze niet zelf aflevert dan wordt de 

wettelijk vastgestelde informatie vastgelegd en bewaard en ter 

beschikking gesteld aan de veehouder.

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 lokatie 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 RGR art. 6.2; BOV art. 

1; GVP; art. 5.13 

Regeling 

Diergeneesmiddelen

GDVD.03 Indien er diergeneesmiddelen door dierenartsen die op het melk- 

/ rundveebedrijf diensten verlenen  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, 

partijnummer, de afgeleverde hoeveelheid, de 

diercategorie waarvoor, naam en adres van de 

ontvanger of het UBN van de lokatie waarop de 

dieren worden gehouden. Steekproef. 

Administratief Major RGR art. 6.2; BOV art. 

1; GVP; art. 5.16 

Regeling 

Diergeneesmiddelen
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GDVD.04 Indien er diergeneesmiddelen door dierenartsen die op het melk- 

/ rundveebedrijf diensten verlenen 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. Bij koppelvaccinatie 

moet als identificatie van de behandelde dieren ten 

minste diersoort, het aantal dieren, vanaf welke 

leeftijd(sgroep) en de datum van vaccinatie worden 

vastgelegd. Steekproef. 

Administratief Major RGR art. 6.2; BOV art. 

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

9A.2. 9A.3 en 9A.4  

Regeling 

Diergeneesmiddelen

GDVD.05 Indien er diergeneesmiddelen worden voorgeschreven op basis 

van de cascade informeren dierenartsen die op het melk- / 

rundveebedrijf diensten verlenen de houder 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 

registatiebeschikking 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 RGR art. 5.2; BOV art. 

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

9A.2. 9A.3 en 9A.4  

Regeling 

Diergeneesmiddelen
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GDVD.06 Bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen conform het 

bedrijfspecifieke behandelplan worden aanwijzingen in de 

meest recente versie van het Formularium Melkvee of het 

Formularium Vleeskalveren & Vleesvee gevolgd en waar nodig 

aanvullende onderbouwing voor de ingestelde behandeling. 

De meest recente versie is te vinden op de website 

van de WVAB. Verificatie of de bedrijfsspecifieke 

behandelplannen voldoen aan het geldende 

formularium. Steekproef.

Administratief Major RGR art. 6.2; BOV art. 

1; GVP

GDVD.07 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 

adres van de betreffende dierenarts en de datum van 

afleveren van het diergeneesmiddel. Steekproef. 

Administratief Minor RGR art. 6.2; BOV art. 

1; GVP; art. 5.7 

Regeling 

Diergeneesmiddelen

GDVD.08 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 (vanaf 2016) groter is 

dan 0,3 hebben een inspanningsverplichting om de 

VBI-waarde te verlagen tot in het signaleringsgebied, 

door acties te ondernemen overeenkomstig het 

verbetertraject. Toetsing elk kwartaal.

Administratief Major, vanaf 1 

januari 2016

Verbetertraject

GDVD.09 De dierenarts waarvan de VBI in het actiegebied ligt, stuurt de 

twee recentste BGP’s en BBP’s naar de CI, van al zijn 1-op-1-

relaties die bij die VBI-bepaling een DDD hebben die in het 

actiegebied voor de veehouder ligt. 

Verificatie op basis van de 1-op-1-relaties in InfoRund. 

De BGP’s en BBP’s voldoen aan de minimale eisen 

zoals opgenomen in normnummers GDVB en GDVC, 

en worden binnen 6 weken vanaf het moment van 

aanschrijven van de dierenarts naar de CI gestuurd. 

Administratief. Major, vanaf 1 

januari 2016

Addendum 

verbetertraject 

rundveedierenartsen
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