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Waarom een verbetertraject voor 

dierenartsen? 

• Aansluiten bij verbetertraject veehouders 
• sectoren in CvB’s 

• Vanuit dierhouder toch al aan de slag 

• Als dan toch al betrokken: dan ervan leren 

• Inzicht in eigen voorschrijfgedrag 

• Optimalisatie voorschrijfgedrag: minder waar kan, 

voorschrijven waar moet 

• Dierenarts neemt verantwoordelijkheid over eigen 

handelen 

  

Zuinig, Zinnig en Zichtbaar antibiotica gebruik! 
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Wanneer kom ik in een 

verbetertraject? 

• Als in 2016 (berekend met de gegevens over 2015) 

uw VBI >0,3 is. 

 

• Inspanningsverplichting dus vanaf 2016 

 

• VBI in  actiegebied: tenminste 3 van de 10 bedrijven 

in actiewaarde 

 

• Verbetertraject alléén gericht op de 1-op-1-bedrijven 

in actiegebied 

 

 

 

 



Uitgangspunten verbetertraject 

• Dierenarts alleen aan te spreken op eigen 

verantwoordelijkheid 

• Beoordeling op inspanningsverplichting 

• Verbetertraject dierenarts sluit nauw aan op dat van 

veehouder 

• Via sectorale databases VBI inzichtelijk voor 

dierenarts 

      (Wordt voor varkensdierenartsen in eerste kwartaal gerealiseerd) 
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Hoe ziet het verbetertraject eruit? 

• 1e toetsing 2016 (gegevens 2015) 

 

• 2015 “oefenen” op basis terugkoppeling SGD 

 

• SGD schrijft dierenartsen in actiegebied aan.  

 -> frequentie afhankelijk van diersoort 

 -> VBI terugdringen tot minimaal signaleringsgebied 

 -> Inspanningsverplichting: aantoonbaar uitvoeren 

     van het verbetertraject  
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FREQUENTIE BEREKENING VBI 

2015  

Kip:   4x per jaar 

 

Varken:  berekening nog niet in IKB systemen 

   SDa rekent uit, inzicht via beide IKB’s 

   4x in 2015 

 

Kalf:   nog geen afspraak 

   in principe 1x per jaar, maar:1e in 2016 

   wens: half 2015 terugkoppeling (CvB!) 
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Hoe voldoen aan 

inspanningsverplichting (1) 

Dierenarts kan kiezen uit 1 of meer van de genoemde 

onderdelen 

 

• Zelfevaluatie uitvoeren 

• Volgen van nascholing (ntb) 

• Deelnemen aan Intercollegiaal Overleg (ntb) 

• Second opinion vragen aan expert 

• Andere maatregelen, nog door CvB’s in te vullen 
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KEUZE AANTONEN! 



Controle 

• Inspanningsverplichting vastgelegd als 

normvoorschrift geborgde dierenarts 

• Controle op voldoen aan inspanningsverplichting 

binnen gestelde termijn 

• Dierenarts moet kunnen aantonen welke delen van 

het traject gevolgd zijn 
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