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Geschiedenis van de Geborgde Dierenarts 
in een notendop  

 
 
 
 

1. Waarom is het ontstaan ? Kwaliteitssysteem. 
 

2. Wie zit er allemaal in het CvB? 
 

3. We zijn bewust laagdrempelig gestart (geen ingangs-cursus) 
 

4. We borgen wat al in de regels stond (BGPs BBPs, doorgeven van 
medicijnen) 

 
 



Database VBI 

• Voor kalf, pluimvee, rundvee al werkende database 

• Voor varken : we hebben nog geen VBI 

• Er is geen data uitwisseling tussen beide IKB systemen  

• Tussenoplossing : de SDA berekent met info uit de 2 IKBs onze 
VBI 

• Voordeel : het enige wat kon + geen extra kosten voor 
tijdelijke extra database 

• Nadeel : geen Real Time VBI, maar 4 x per jaar 

• PVV/POV overgang 

 

 

 



Verbetertraject VBI  
vanaf 2016  

• We hebben op 2 manieren verantwoordelijkheid  

– we schrijven voor  

– we geven advies  

 

• De dierenarts wordt zeker NIET afgerekend op het Rood zijn op zich, hij 
moet enkel voldoen aan zijn inspanningsverplichting  

 

• Aangeven wat volgens hem de reden is 

 

• In stappen zelf kiezen voor eventueel extra nascholing naar keuze. ..enz.  

 



1 op 1, VBI, varkenshouder, NVWA. 

 

 

• Transparantie Taskforce ABRES afgesproken. 

• Rund, kalf : wel. Varken, pluimvee : in CVB nog 
geen akkoord. Privacy? 

• NVWA: 1 op 1 inzien vanwege UDD. 

• IKB’s > veelgebruiker> NVWA (dus ook d’arts) 

• NVWA geen inzage in VBI dierenarts 

Wie kan er allemaal mijn VBI inzien ?? 
  



Online monitoring varken ?  

• Toelichting van de stand van zaken  
 

• Opname in de IKBs wordt voorbereid 
• Echter :  

• voorwaarde = “veehouder moet het willen” 
• POV neemt deze taak op zich  
• Praktische uitvoerbaarheid 
• Besluit voor 1 juli in CCVDs IKBs  
 

• Opname in GDA ?  
• Voorwaarde sowieso eerst in IKBs 
• Is het dan nog nodig ? Was kip ei verhaal ivm voorbereidingen PMS-en. 

Nog nodig ? Zijn ze er klaar voor ?   

 



Bedreigingen 

 

• Verhoogde regeldruk: administratie, wetgeving, 
kosten. 

• Maatregelen waarbij verhouding 
inspanning/kosten niet opwegen tegen resultaat. 

• Verantwoordelijkheden bij d’arts leggen die 
elders geregeld hoort te worden.  

• In het gedrang komen van privacy: bijv. inzage VBI 
en bedrijfsplannen. 



Bedreigingen 

• Onnodig belasten van  dierenartsen die het goed 
doen.  

• Categorie speenbiggen <> DDD <> VBI 
• Aanzienlijke reductie bereikt: nog steeds lager 

gaan? 
• Doet veehouder genoeg? 
• Invulling wensen stakeholders/sector waarbij 

verantwoordelijkheid en kosten alleen op d’arts 
afgewenteld worden 

• Nascholing perikelen. 
 

 
 



Kansen 

 

• Borging d’arts in voedselketen vereist en klaar! 

• Laten zien dat aan wettelijke verplichtingen wordt 
voldaan.  

• Regelen en afbakenen van de verantwoordelijk-
heden van de dierenarts. 

• Afstemming met andere borging systemen.  

• Verbetering veterinaire dienstverlening bijv. door 
nascholing / actuele items. 

 

 



Kansen 

• Op andere bedrijven kan het wel 

• Belonen goed gedrag d’arts: controles, 
privileges 

• VBI inzicht: doe je het goed? 

• Betere dierenarts worden: doel kwaliteits- 
systeem! 

• Gewenste nascholing: input. 

 

 

 



Uitkomsten enquete CPD 

• Luister naar de achterban.  
• Respecteer privacy d’arts – klant. 
• Laat d’arts zelf besluiten of de VBI ter beschikking 

wordt gesteld. 
• Baken toestemmingsverlening voor inzage in 

gegevens af tot wettelijke verplichte gegevens. 
• Baken toestemmingsverlening af tot SDa 

(anoniem), NVWA (veehouders in actiegebied). 
• Stel d’arts op de hoogte als gegevens aan derden 

worden verstrekt.  



Uitkomsten enquete CPD 

• Beloon d’artsen die het goed doen. 

• Voorkom gedwongen winkelnering voor 
nascholing / intercollegiale toetsing.  

• Neem veterinaire richtlijnen pas in de 
regelingen op als ze zijn geëvalueerd en het 
draagvlak is bewezen.   

• Leg de verantwoordelijkheden op de juiste 
plaats.  

 



Take home message 

 

• Kwaliteitssysteem hoe dan ook noodzakelijk 

• Marktpartijen eisen dit in de voedselketen (IKB, 
slachterijen, …) 

• Verantwoordelijkheden dierenarts beter afgebakend 

• BGP , DDD, aanleiding tot aanpakken diergezondheid 
waarbij ons advies nodig is, marktvraag voor onze 
adviezen 

• Bedreigingen beperken en kansen pakken 

• Werken aan input vanuit sectoren 

 



BEDANKT VOOR DE AANDACHT 

VRAGEN? 


