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agenda 

• Korte terugblik 

• Nieuwe ontwikkelingen Geborgde (Varkens)DA  

– VBI incl. database en inzage 

– opheffen PVV 

– online monitoring 

– Nascholing ?  

• Kansen en bedreigingen  



Geschiedenis van de Geborgde (Varkens)dierenarts  
in een notendop  

 
 
 
 

1. Waarom is het ontstaan ? De dierenarts had om meerdere 
redenen dringend een kwaliteitssysteem nodig. De dierenarts was 
de enige in de voedsel productie keten zonder kwaliteitssysteem. 
 

2. Wie zit er allemaal in het CvB, welke partijen, welke mensen ? 
 

3. We zijn bewust laagdrempelig gestart (geen ingangscursus) 
 

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

 
 



database VBI 

• Voor kalf en pluimvee al werkende database 

 

• Voor varken : we hebben nog geen VBI 

• Er is geen data uitwisseling tussen de IKBs  

• Ontwikkelingen met POV 

• 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 

 

 



verbetertraject VBI  
vanaf 2016  

• We moeten onze verantwoordelijkheid nemen  

 

• 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.  

 



Wie krijgt inzage in onze VBI ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

• In het verleden is in de TaskForce Antibioticum Resistentie , tussen verschillende belanghebbenden 
afgesproken dat over en weer transparantie gegeven zal worden  
 

• Rund, kalf : wel  
• Varken , pluimvee : niet  

 
• In het CvB van de Geborgde Varkensdierenarts is hier nog geen officieel akkoord voor gegeven 

 
• Heroverweging vindt plaats in het kader van de privacy 

 
• Bij de varkens : er is nog geen besluit genomen, onze VBI is er ook nog niet  

Wie kan er allemaal mijn VBI inzien ?? 
  



Wat kan de NVWA allemaal zien ? 

 

• De NVWA kan de 1-op-1 relaties via Infovarken inzien.  Waarom ??  
 

• Dit is geregeld omdat dit de manier is waarop de UDD regeling wordt gefaciliteerd. Om 
überhaupt medicijnen te mogen achterlaten op bedrijven – dus gebruik te maken van de 
uitzonderingen op de regel “alle AB zijn UDD” – is het wettelijk gezien nodig dat de VWA 
inzage heeft in de 1-op-1 relaties. Dat is op deze manier geregeld in de overeenkomst 
veehouder – dierenarts.  
 

• Ook krijgt de NVWA via de sectoren de veelgebruikers door. Dit is een afspraak met de IKB’ s, 
die verplicht zijn herhaalde veelgebruikers door te geven aan de NVWA. 
 

• Hiermee kan de NVWA dus dierenartsen zien die bij deze veelgebruikende bedrijven horen.  
 

• Inzage door de NVWA in de VBI van dierenartsen is niet mogelijk, ook niet als veehouders 
deze inzage via hun 1-op-1 wel hebben, die informatie wordt niet gedeeld met bevoegde 
instanties (NVWA). 

 



Bedreigingen en kansen VBI   

• Rode VBI , bedreiging ??  

• Je wordt er mee om de oren geslagen terwijl het buiten jouw schuld is ??  

• Afstotende of aantrekkende werking naar veehouders ?  

• Meer controles ?? Risicogericht toezicht ??  

 

 

• Groene VBI , kans ?  

• Laten zien dat het op andere bedrijven wel kan ? 

• Privileges ?? Minder controles ??  

• Streven naar belonen van goed gedrag 

• Zie ook ontwikkelingen in UDD evaluatie !   



Bedreigingen verbetertraject  

• Angst : nog meer administratie  
 
 
 
 
 

• Nieuwe categorie speenbiggen 
 

• Wat gebeurt er bij de veehouder ?  
• Zijn we met de goede zaken bezig ? 
• Aanzienlijke reductie is reeds bereikt  
• Is het enkel een papieren tijger ?  
• Window dressing ?  
• Toelichten ontwikkelingen in TF ABRES  

 



Kansen verbetertraject  

• Inzicht in je VBI 

• Misschien een bevestiging dat je het goed doet ?  

• Nuttig richting handhavende partij ?  

• Misschien kan dit je aanzetten tot een betere dierenarts worden ?  

• Doel van het kwaliteitssysteem ! 

 

• Idee uit achterban : analyse maken van veelgenoemde oorzaken van rode 
VBI  

• Dat kan dus ook zijn dat bijvoorbeeld de dierenartsen frequent aangeven dat 
hun  adviezen niet opgevolgd (kunnen) worden door bepaalde (financiële) 
omstandigheden 

• leden ondersteunen, format maken ?     

 

 

 

 

 

 



• Rund en kalf : ingangscursus  
 

• Nascholing is tot nu toe nog niet opgenomen in de Geborgde Varkensdierenarts , we 
wilden laagdrempelig starten – wordt tijd ??  
 

• Aanbod  
– Voldoende ? Kwaliteit ? Prijs ? Kip / ei van vraag en aanbod 
– Accreditatie  

 

• We weten dat elke serieuze dierenarts zich reeds naschoolt, echter we moeten het op 
enig moment gaan borgen 
 

• Gedachten van de VGV  
– Aantal punten , vrij te halen naar keuze , 20 in 2 jaar (EU) 
– Specifieke nascholing , bijv. KVP, AVP, PED, ICO over richtlijnen + input verzamelen voor evaluatie, 

SMART BGP maken ?,  online modules ? 

 
• Nascholing in het VBI verbetertraject is tot nu toe naar vrije keuze, wel ge-accrediteerd 

 

Nascholing : bedreiging of kans ?  



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 Geborgde DA ?  

• Verhoogde regeldruk / administratieve last  

• Maar komt dit vanuit de geborgde DA of vanuit wetgeving ??  

 

 

• Is er voldoende informatie naar praktiserende DA , heen en 
terug ?  

• Hoe elkaar bereiken ?  

• Geef input !!  

• Rol van de CvB vertegenwoordigers 



Kansen Geborgde DA 

 

1. We hebben een kwaliteits-systeem wat ons handelen borgt 

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

3. Afbakenen verantwoordelijkheden dierenarts  

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

5. … 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


