
Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts

Begrip   Afkorting

Beschrijving

RGVK Reglement geborgde vleeskalverdierenarts 

OVK Overeenkomst vleeskalverhouder, vleeskalvereigenaar en geborgde vleeskalverdierenarts RGVK Bijlage I 

GVP Goede Veterinaire Praktijk 

Dierenarts

Steekproef Steekproef bij minimaal 5 UBN's of 100% ingeval van een lager aantal gecontracteerde vleeskalverhouders per dierenarts

Criteria Bedrijfs-

gezondheidsplan

De voorwaarden die aan Bedrijfsgezondheidsplannen gesteld worden, 

zoals opgenomen in Bijlage 10, Criteria Bedrijfsgezondheidsplan 

Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Norm nr. Voorschrift Interpretatie Meetmethode Weging Verwijzing

Criteria voor Inschrijving en Onderhoud

Geborgde Vleeskalverdierenarts Algemeen: VKA

VKA.01 De dierenarts staat geregistreerd in het Diergeneeskunderegister van het 

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Registratie in 

Diergeneeskunderegister 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 instelling. 

Administratief Uitsluiting RGVK art. 4;     OVK art. 7;    

GVP item dierenarts

VKA.02a De dierenarts legt ten minste de in de Regeling Diergeneeskundigen 

omschreven data over alle (op voorschrift) geleverde diergeneesmiddelen 

aan vleeskalverhouders vast in de door het ministerie van EZ aangewezen 

databank(en).

In de Regeling Diergeneeskundigen omschreven 

data over alle (op voorschrift) geleverde 

diergeneesmiddelen registreren. Verificatie op 

basis van registratie in de erkende databank. 

Steekproef op praktijk.

Administratief Major OVK art. 3

VKA.03 Dierenartsen, die op vleeskalverbedrijven diensten verlenen, hebben een 

deelnemersovereenkomst gesloten met de certificerende instelling van het 

RGVK. Dit voorschrift  geldt niet voor: a. de spoeddierenarts, b. voor de 

inzet van de dierenarts vanwege specifieke deskundigheid , 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 aanwezigheid van de 

ondertekende deelnemersovereenkomst. 

Administratief Major RGVK art. 4

VKA.04 Vervallen

Is de geborgde vleeskalverdierenarts, of de met wederzijds schriftelijke toestemming optredende vervanger(s), die in het kader van Verordening EU nr 853/2004 diensten op het bedrijf 

verleent en de overeenkomst ondertekent.
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Norm nr. Voorschrift Interpretatie Meetmethode Weging Verwijzing

VKA.05 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 databank(en) te 

worden ingevoerd. Daarnaast wordt het juiste subdoeldiertype vastgelegd: 

'blank', 'rose-start' of 'rose-afmest'. Bij de typering op zg. combibedrijven 

wordt de knip voor de registratie voor wat betreft 'start'en 'afmest' gelegd 

op 11 weken stalleeftijd.

Ten behoeve van de benchmark van 

vleeskalverhouder en dierenarts worden aan de 

databank(en) overeenkomstig de Regeling 

Diergeneeskundigen 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. De dierenarts die diergeneesmiddelen 

voorschrift op een combi-bedrijf dient tot en met 

11 weken na opzet te registreren in de categorie 

'rose start', na 11 weken worden 

diergeneesmiddelen op combi-bedrijven 

geregistreerd in de categorie 'rose-afmest'. 

Steekproef op praktijk.

Administratief Major RGVK art. 2; OVK art. 3;

VKA.06 De dierenarts bezit de benodigde kennis voor de uitvoering van het 

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

worden vastgesteld. 

Verificatie op basis van beschikbare 

certificaten/diploma's van door de regelinghouder 

vastgestelde nascholing, 

Administratief Major OVK art. 7

VKA.07 De dierenarts heeft de basiscursus geborgde  vleeskalverdierenarts 

gevolgd.

Verificatie op basis van beschikbare 

certificaten/diploma's van door de regelinghouder 

vastgestelde basiscursus. 

Administratief Major RGVK, art 4.2

Geborgde Vleeskalverdierenarts Relatie: VKR

VKR.101 De dierenarts sluit met de vleeskalverhouder en (indien van toepassing 

met) de kalvereigenaar een standaardovereenkomst zoals opgenomen in 

het RGVK, bijlage I. De dierenarts is in het kader van het RGVK 

eindverantwoordelijk voor de voorgeschreven diergeneesmiddelen 

(uitgezonderd URA-middelen) en verleent inzage in deze 

overeenkomst(en). De overeenkomst wordt binnen 10 werkdagen 

opgenomen in de door SGD aangewezen databank.

De dierenarts heeft een overzicht met 

gecontracteerde vleeskalverhouders beschikbaar. 

Steekproef.

Administratief Major RGVK, bijlage I; OVK integraal

VKR.102 Dierenartsen die op het vleeskalverbedrijf diensten verlenen als 

vervangende dierenarts en als zodanig zijn opgenomen in de bilaterale 

overeenkomst  en geen overeenkomst sluiten met vleeskalverhouder(s) 

zijn geborgde dierenartsen en voldoen aan de criteria met uitzondering van 

normnummer: VKR, VKVB en VKVC. Normnummer VKR.109 blijft wel van 

toepassing.

De dierenarts die werkzaam is op het het 

vleeskalverbedrijf ingeval van spoedeisende hulp, 

vanwege specifieke deskundigheid , expertise of 

ervaring zoals bijvoorbeeld het voorschrijven van 

URA-geneesmiddelen, en  in het kader van 

georganiseerde bestrijding van aangifteplichtige 

dierziekten hoeft niet geborgd te zijn.  

Administratief 

VKR.103 Er wordt gebruik gemaakt van de volledig ingevulde en ondertekende 

standaardovereenkomst tussen vleeskalverhouder en dierenarts conform 

RGVK bijlage 1.

Zie RGVK bijlage I standaardovereenkomst. 

(Steekproef). Ondertekening 

kalvereigenaar/integratie is facultatief.

Administratief Major OVK integraal 
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Norm nr. Voorschrift Interpretatie Meetmethode Weging Verwijzing

VKR.104 Van iedere vleeskalverhouder waarmee een overeenkomst is aangegaan is 

een dossier op de dierenartsenpraktijk aanwezig. 

Het (digitale) dossier bevat tenminste een kopie 

van de getekende overeenkomst, het 

bedrijfsgezondheidsplan,  het 

bedrijfsbehandelplan, relevante 

onderzoeksuitslagen en de relevante 

behandelingen.  Steekproef. 

Administratief Minor OVK art. 7        

VKR.105 Dossiers van vleeskalverhouders dienen minimaal 5 jaar bewaard te 

worden.

Wettelijke bewaartermijn voor administratie van 

voorgeschreven en geleverde diergeneesmiddelen 

is vijf jaar inclusief de bijbehorende onderbouwing 

in het dossier. Steekproef.  

Administratief Minor OVK art. 7; art. 9a.8 Regeling 

DGM

VKR.106 De dierenarts geeft aan de vleeskalverhouder aan welke dierenarts(en) 

met wederzijdse instemming en schriftelijke goedkeuring optreden als 

vervanger(s) en/of als spoeddierenarts(en) en legt dit vast in de 

overeenkomst. De vleeskalverhouder is daarover aantoonbaar 

geinformeerd.

Verificatie op basis van de overeenkomst met 

wederzijdse instemming en schriftelijke 

goedkeuring van vervanger(s) en/of 

spoeddierenarts(en) en de informatie voor de 

betreffende vleeskalverhouder. (Steekproef). 

Administratief Minor OVK art. 7 

VKR.107 Bij het aangaan van een overeenkomst met de vleeskalverhouder neemt 

de dierenarts contact op met de 'voorgaande' dierenarts voor overdracht 

van het dossier. 

De dierenarts kan dit aantonen doordat hij/zij 

betreffende dossiers heeft aangevraagd. 

Steekproef.  

Administratief Minor OVK art. 9  

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

dierenarts overdracht van het vleeskalverhouderdossier plaats door de 

dierenarts aan de door de vleeskalverhouder 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 

bedrijfsgezondheidsplan; het bedrijfsbehandelplan; relevante 

onderzoeksuitslagen en relevante behandelingen.

Steekproef. Administratief Minor OVK art. 9  

VKR.109 De geborgde vleeskalverdierenarts verleent alleen veterinaire diensten als 

begeleidende of vervangende dierenarts, inclusief het leveren van 

diergeneesmiddelen, aan vleeskalverbedrijven waarbij hij op de 

overeenkomst staat weergegeven als begeleidende- of vervangende 

dierenarts. 

Uitgezonderd zijn: a. Spoedeisende 

diergeneeskundige hulp; in noodsituaties mag een 

geborgde vleeskalverdierenarts ook 

diergeneeskundige hulp bieden aan 

vleeskalverbedrijven waarmee hij geen 

overeenkomst heeft, en b. veterinaire diensten bij 

kalverhouders met minder dan 5 kalveren. c.  

ingeval van specifieke kundigheid, expertise of 

ervaring zoals bijvoorbeeld het voorschrijven van 

URA-geneesmiddelen en d.  in het kader van 

georganiseerde bestrijding van aangifteplichtige 

dierziekten.

Administratief Major RGR art. 6.2, OVK art. 2,                     

Geborgde Vleeskalverdierenarts Veterinair deel A: VKVA (algemeen)
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VKVA.101 De dierenarts zorgt dat alle afgelegde (periodieke) bezoeken volgens 

instructie of voorschrift zijn uitgevoerd alsmede dat de bevindingen 

(waaronder relevante data en actiepunten) worden vastgelegd. 

Uitvoering (periodieke) bezoek voldoet aan de 

wettelijke regeling. Vastgelegd is de beoordeling 

van de algemene gezondheidstoestand van de 

dieren en de evaluatie van het gebruik van 

antimicrobiele middelen. Vastlegging mag zowel 

digitaal als schriftelijk gebeuren. 

Administratief Major OVK art 7, Bijlage 9, Regeling 

Diergeneesmiddelen

VKVA.102 Dierenartsen die op het vleeskalverbedrijf diensten verlenen stellen de 

bevindingen van de (periodieke) bezoeken ter beschikking aan de 

vleeskalverhouder.

Bezoekverslagen mogen zowel digitaal als 

schriftelijk ter beschikking gesteld worden. Kopie is 

aanwezig op de praktijk.

Administratief Major OVK art. 7

Geborgde Vleeskalverdierenarts Veterinair deel B: VKVB 

(bedrijfsgezondheidsplan)

VKVB.101a De dierenarts heeft in opdracht van de vleeskalverhouder voor ieder 

vleeskalverbedrijf waarmee een overeenkomst gesloten is een 

bedrijfsgezondheidsplan opgesteld dat de titel draagt 

Bedrijfsgezondheidsplan en dat ten minste voldoet aan het meest recente 

model Bedrijfsgezondheidsplan van de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf.  

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. 

Administratief, 

steekproef

Major OVK art. 4

VKVB.101b Het bedrijfsgezondheidsplan bevat de naam en handtekening van de 

vleeskalverhouder, indien van toepassing (de vertegenwoordiger van) de 

kalvereigenaar, de dierenarts en van eventuele (bedrijfs)adviseurs. 

Controle op vermelding namen en handtekeningen 

van vleeskalverhouder en dierenarts.

Administratief, 

steekproef

Minor OVK art. 4 

VKVB.101c Het bedrijfsgezondheidsplan bevat het UBN van het bedrijf, het UDN en 

eventueel ook het CIBG-nr van de dierenarts en de datum van het 

opstellen van het plan.

Controle op vermelding UBN, UDN/CIBG en datum. Administratief, 

steekproef

Minor OVK art. 4

VKVB.101d Het bedrijfsgezondheidsplan beschrijft welke aspecten van de 

bedrijfsgezondheid aandacht behoeven, danwel verbeterd dienen te 

worden. Er wordt minimaal aandacht besteed aan de criteria genoemd in 

het meest recente model Bedrijfsgezondheidsplan van de 

Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Controle op vermelden van de aspecten uit de 

criteria genoemd in de Kwaliteitsregeling Vitaaal 

Kalf.

Administratief, 

steekproef

Minor OVK art. 4

VKVB.101e Het bedrijfsgezondheidsplan bevat, indien van toepassing, de 

managementmaatregelen op het gebied van algemene hygiëne-eisen, 

klimaat, huisvesting en voeding (bereiding en verstrekking). 

Controle op vermelding managementmaatregelen 

indien er aandachtspunten zijn geformuleerd.

Administratief, 

steekproef

Minor OVK art. 4 

VKVB.101f Het bedrijfsgezondheidsplan bevat, indien van toepassing, de 

managementmaatregelen ten aanzien van de aanvoer van vleeskalveren 

op het bedrijf.

Controle op vermelding managementmaatregelen 

indien er aandachtspunten zijn geformuleerd.

Administratief, 

steekproef

Minor OVK art. 4

VKVB.101g Het bedrijfsgezondheidsplan bevat, indien van toepassing, aantoonbaar 

informatie over diergeneesmiddelgebruik, aanvullende diagnostiek en 

vaccinaties.

Controle, indien van toepassing, op de vermelding 

van diergeneesmiddelengebruik, aanvullende 

diagnostiek en vaccinaties.

Administratief, 

steekproef

Minor OVK art. 4 
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VKVB.101h Het bedrijfsgezondheidsplan bevat een evaluatie van de aandachts- en 

verbeterpunten naar aanleiding van het voorgaande plan. 

Controle op de vermelding van aandachts- en 

verbeterpunten. 

Administratief, 

steekproef

Minor OVK art. 4

VKVB.101i Het bedrijfsgezondheidsplan bevat een reductiedoelstelling voor het 

antibioticagebruik voorzien van een uitvoeringstermijn. Wanneer de 

veehouder een structureel laag antibiotica-gebruik laat zien volgens criteria 

benoemd in de ' Gids voor goede praktijken antibioticumgebruik  in de 

kalverhouderij, ' wordt hij vrijgesteld van het bepalen van de jaarlijkse 

reductiedoelstelling voor het antibiotica-gebruik.  

Op het bedrijfsgezondheidsplan dient een 

reductiedoelstelling te zijn vermeld met een 

bepaalde uitvoeringstermijn (maximaal tot en met 

volgend kalenderjaar).

Administratief, 

steekproef

Minor OVK art. 4

VKVB.101j In het bedrijfsgezondheidsplan dient voor het op voorraad hebben van 2e 

keuze-middelen de noodzaak te worden onderbouwd evenals de 

aanvullende maatregelen die genomen worden om deze aandoeningen te 

bestrijden en herhaling te voorkomen. 

Administratief,  

steekproef

Minor UDD-regeling per 01-01-2017

VKVB.102 Het bedrijfsgezondheidsplan wordt ten minste éénmaal per kalenderjaar 

geëvalueerd en geüpdatet. 

Het bedrijfsgezondheidsplan wordt ten minste elk 

kalenderjaar geëvalueerd, het nieuwe plan wordt 

voorzien van de datum van evaluatie en een 

handtekening van de vleeskalverhouder en 

dierenarts. Indien na evaluatie blijkt dat het 

bedrijfsgezondheidsplan niet hoeft te worden 

gewijzigd, wordt dit in het bedrijfsgezondheidsplan 

aangetekend (inclusief ondertekening) door de 

dierenarts en de vleeskalverhouder. Indien 

bevoegde instellingen een andere evaluatie 

frequentie aangeven wordt deze gevolgd. 

Administratief, 

steekproef

Major OVK art. 4

Geborgde Vleeskalverdierenarts Veterinair deel C: VKVC     

(bedrijfsbehandelplan)

VKVC.101a De dierenarts heeft voor ieder vleeskalverhouderijbedrijf een 

bedrijfsbehandelplan opgesteld dat de titel Bedrijfsbehandelplan draagt en 

dat integraal onderdeel uitmaakt van het bedrijfsgezondheidsplan en ten 

minste voldoet aan de Regeling Diergeneeskundigen.  

Administratief, 

steekproef

Major OVK art. 4; Regeling 

Diergeneeskundigen art. 5.17

VKVC.101b Op het Bedrijfsbehandelplan staat ten minste een behandeling 

voorgeschreven in voorkeursvolgorde weergegeven werkzame stoffen voor 

de indicaties: diarree, luchtwegaandoeningen, gewrichtsontsteking, 

navelontsteking, oorontsteking en ectoparasieten. 

Steekproef op vermelding van behandelingen van 

genoemde zes indicaties.

Administratief Minor OVK art. 4; Regeling 

Diergeneeskundigen art. 5.20

VKVC.101c Het bedrijfsbehandelplan bevat het UBN van het bedrijf, de naam van de 

houder, de naam van de dierenarts en zijn UDN en eventueel ook het CIBG-

nummer en de datum van het opstellen van de plannen.

Steekproef op vermelding van UBN, UDN/CIBG, 

namen en data. 

Administratief Minor OVK art. 4
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VKVC.101d Het bedrijfsbehandelplan vermeldt enkel individuele behandelingen met 

antibiotica. Koppelbehandelingen met antibiotica staan niet op het 

bedrijfsbehandelplan.

Steekproef op vermelding van 

koppelbehandelingen met antibiotica op het 

bedrijfsbehandelplan.

Administratief Major OVK art. 4

VKVC.101e In het bedrijfsbehandelplan kan de dierenarts maximaal drie aandoeningen 

bepalen waarvoor de veehouder 2e keuze-middelen op voorraad heeft. 

Voorwaarde is dat in het bedrijfsgezondheidsplan de noodzaak ertoe wordt 

onderbouwd en dat wordt aangegeven wat de aanvullende maatregelen 

zijn om deze aandoeningen te bestrijden en herhaling te voorkomen. 

Steekproef. Administratief Minor UDD-regeling per 01-01-2017

VKVC.102 Het bedrijfsbehandelplan is gebaseerd op de meest recente uitgave van 

het Formularium Vleeskalveren en Vleesvee dat wordt gepubliceerd op de 

website van de Werkgroep Veterinair Antibioticumbeleid 

http://www.wvab.nl 

Verificatie of het bedrijfsbehandelplan voldoet aan 

het op het moment van opstellen geldende 

formularium. Steekproef.  

Administratief Minor OVK art. 4

VKVC.103 Het bedrijfsbehandelplan horende bij het bedrijfsgezondheidsplan wordt 

ten minste éénmaal per kalenderjaar geëvalueerd en geüpdatet. 

Het bedrijfsbehandelplan wordt ten minste 

éénmaal per kalenderjaar geëvalueerd. Indien na 

evaluatie blijkt dat het bedrijfsbehandelplan niet 

hoeft te worden gewijzigd, wordt dit in het 

bedrijfsbehandelplan aangetekend (inclusief 

ondertekening) door de dierenarts en de houder. 

Zie VKVB.102. Steekproef.

Administratief Major OVK art. 4

VKVC.104a Ingeval de dierenarts tweede keus middelen heeft afgeleverd aan de 

kalverhouder, waarmee deze zelf kan overgaan tot individuele behandeling 

van de dieren, dan a. draagt de dierenarts in de laagrisico-periode zorg 

voor een bedrijfsbezoeksverslag of voor een toepassingsdocument met 

bevestiging van het contactmoment                                                                                         

VKVC.104b  b    Laat de dierenarts in de hoog-risico periode een schriftelijke instructie 

inzake het gebruik van het middel achter, waarin in ieder geval de mogelijk 

te behandelen vleeskalveren geïdentificeerd worden.

Administratief Minor Regeling DGM, Bijlage 9

VKVC.104c   c   Worden maximaal de hoeveelheid middelen afgeleverd waarmee 5% 

van de in een stal aanwezige en voor de genoemde aandoeningen vatbare 

dieren éénmaal behandeld kunnen worden. 

Als de kleinste primaire verpakking die wettelijk is 

toegelaten, de hoeveelheid noozakelijk om de 

vleeskalveren te behandelen overschrijdt en het 

niet mogelijk is het middel te verdelen in kleinere 

verpakkingen, mag worden afgeweken van deze 

maximale hoeveelheid afgeleverde middelen. 

Stapeling over aandoeningen is niet toegestaan.

Administratief Minor Regeling DGM, Bijlage 9

Geborgde Vleeskalverdierenarts Veterinair deel D: VKVD      

(diergeneesmiddelen)
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VKVD.101 Alle voorgeschreven diergeneesmiddelen worden binnen 14 dagen na 

afgifte of toediening door de dierenarts  geregistreerd in de door het 

ministerie van EZ aangewezen databank(en). 

Steekproef. Administratief Minor OVK art. 1 

VKVD.102 Indien er diergeneesmiddelen door de dierenarts op recept worden 

voorgeschreven en deze niet zelf aflevert dan wordt de wettelijk 

vastgestelde informatie vastgelegd en bewaard en ter beschikking gesteld 

aan de vleeskalverhouder.

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 OVK art. 1; art. 5.13 Regeling 

DGM

VKVD.103 Indien er diergeneesmiddelen door de dierenarts 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 OVK art. 1; art. 5.16 Regeling 

DGM

VKVD.104 Indien er diergeneesmiddelen door de dierenarts 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 OVK art. 1; art. 9a.3 Regeling 

DGM
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VKVD.105 Indien er diergeneesmiddelen door de dierenarts worden voorgeschreven 

op basis van de cascade informeren dierenartsen de vleeskalverhouder 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 én over de mogelijk daaraan verbonden 

risico's. Minimaal verplichte informatie die 

daarnaast vastgelegd dient te worden: de datum 

waarop de dieren werden onderzocht, naam en 

adres van de houder van de dieren, het aantal 

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 OVK art. 1; art 9a.2 Regeling 

DGM

VKVD.106 Bij het voorschrijven van antibiotica wordt de meest recente versie van het 

Formularium Vleeskalveren en Vleesvee gevolgd en waar nodig 

aanvullende onderbouwing voor de ingestelde behandeling gegeven. 

De meest recente versie van het Formularium 

Vleeskalveren en Vleesvee zijn te vinden op de 

betreffende website. Verificatie of de voorschriften 

en afleveringen voldoen aan het geldende 

formularium. Steekproef.

Administratief Major OVK art. 1

VKVD.107 De noodzaak van inzet van 3e keus antibiotica wordt altijd onderbouwd 

met een bacteriologisch onderzoek en antibiogram waaruit blijkt dat de 

ziekteverwekker ongevoelig is voor 1e en 2e keus middelen. Er kunnen 

zwaarwegende veterinaire redenen bestaan waarbij het niet verantwoord 

is om de uitslag van BO en ABG af te wachten of waarbij het niet mogelijk 

is een kiem te isoleren.

Een kopie van de uitslag van het bacteriologisch 

onderzoek (BO) en antibiogram (ABG) zijn 

opgenomen in het logboek op het bedrijf, evenals 

in het bedrijfsdossier.                                                           

Er kunnen zwaarwegende veterinaire redenen 

bestaan waarbij het niet verantwoord is om de 

uitslag van BO en ABG af te wachten of waarbij het 

niet mogelijk is een kiem te isoleren. Indien de 

dierenarts 3e keus antibiotica wenst voor te 

schrijven, al dan niet gevolgd door een BO en ABG, 

dient de dierenarts hiervan een onderbouwing te 

noteren in het bezoekverslag.

Administratief in 

het logboek op 

dierenarts-praktijk 

of er geen 3e keus 

middelen zijn 

ingezet, zonder 

uitslag van BO en 

ABG of zonder 

vastgelegde 

onderbouwing.

Major Art. 8A.6a Besluit DGM; art. 

9a.9 Regeling DGM

VKVD.108 Aan het voorschrijven van een koppelbehandeling dient minimaal een 

klinische inspectie vooraf te gaan. Tevens worden bevindigingen en 

indicatie vastgelegd in het verslag. De dierenarts houdt zich hierbij aan de 

vermelding van doseringen en therapieduur, zoals vermeld op de bijsluiter

Voor elke koppelbehandeling is in het 

bezoekverslag duidelijk gemaakt wat de 

bevindingen zijn, dat er een klinische inspectie 

heeft plaatsgevonden en dat volgens de bijsluiter 

diergeneesmiddelen zijn voorgeschreven. Indien 

van de bijsluiter wordt afgeweken, dient dit 

schriftelijk door de dierenarts te worden 

vastgelegd in het bezoekverslag.

Administratief in 

bedrijfsdossier op 

dierenarts-praktijk

Major
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VKVD.109 De dierenarts schrijft nooit een koppelbehandeling voor wanneer er geen 

kalveren op het bedrijf aanwezig zijn.

Administratief Major

VKVD 110 Vervallen

VKVD.111 De dierenarts meldt eventuele ontstane niet zichtbare afwijkingen als 

gevolg van toedienen van diergeneesmiddelen (bijv. afgebroken naald) aan 

de kalverhouder.

Vermelding in het bezoekverslag met locatie 

afwijking en identificatie van het betreffende dier.

Administratief Major

VKVD.112 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 OVK art. 1; art. 5.7 Regeling 

DGM

VKVD.113 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 na 

afloop van het kalenderjaar.

Administratief Major, vanaf 

1 januari 

2016

VBI Verbetertraject
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