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Elektronische BGP tool
Welkom op de pagina van de Elektronische BGP tool voor dierenartsen die
melkveebedrijven begeleiden. Deze tool wordt beschikbaar gesteld door de
SGD, en is op dit moment in de laatste ontwikkelingsfase.

Stichting Geborgde Dierartsen (SGD)
BGP tool
De Stichting Geborgde Dierenarts is verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit van
veterinair handelen op veebedrijven waaronder melkveebedrijven. De regeling geborgde
rundveedierenarts geeft hier invulling aan.
Met het besluit van de Minister voor Medische Zorg hebben SGD dierenartsen
sinds december 2019 een gedelegeerde controlerende taak (overeenkomstig artikelen
30 en 31 van de Officiële Controle Verordening 2017/625). Deze betreft een
onafhankelijke procescontrole van het melkproces door de SGD dierenarts met
het doel op een bekwame, onafhankelijke en toetsbare wijze invulling te
de uitvoeringsverordening en hygiëneverordening Rauwe Melk
geven
aan
(Uitvoeringsverordening 2019/627, Hygiëneverordening 853/2004).

Hoofdaandachtspunt is hier het mandaat, dat alleen melk van gezonde dieren mag worden
geleverd, en dat er op het bedrijf te allen tijden maatregelen genomen kunnen worden, om
de melk te onthouden van niet-gezonde dieren, of van dieren met het risico van
ongewenst contaminatie van de melk (denk hier vooral aan het naleven van wachttijden).
Op basis van de in december 2019 door het ministerieel besluit gewijzigde situatie lijkt het
nodig om zowel de regeling als de Minimumeisen van het BGP op onderdelen aan te
passen.

Wat is de BGP tool?
Een digitale BGP tool die zowel als mobiele
applicatie en als online tool te gebruiken is.

Hoe werkt het?
Het is een analyse van het bedrijf en verbindt de
wettelijke verplichtingen met de adviserende taak
van de dierenarts.

Voor wie is de tool?
Alle aangesloten geborgde rundveedierenartsen
die diensten leveren op melkveebedrijven

Waarom is het handig?
Makkelijk toegankelijk voor dierenartsen en
veehouders en toetsbaar in de borgingsystematiek
van de SGD en de toezichthoudende overheid.

Waarom is een BGP tool nodig?
Het uitvoeren van een BGP is een wettelijke verplichting voor veehouder en de dierenarts die een 1-1 relatie hebben gesloten (Wet
dieren o.a. besluit houders van dieren art 1.28 en besluit diergeneeskundigen art 5.9). Het BGP is een integraal instrument dat zowel de
(wettelijke aanbevolen) adviserende taken en ook die volgens de officiële controle verordening (OCR) aan de dierenarts gedelegeerde
officiële taken omvat.
De BGP tool geeft invulling aan de minimale eisen van het Kader Model BGP melkveebedrijven dat door SGD is vastgesteld.
Doelstellingen van de BGP Tool:
• Ondersteunen van rundveedierenartsen om te voldoen aan alle wettelijk eisen
• Een moderne tool die gemakkelijk in gebruik is en een efficiënte documentatie van de bevindingen mogelijk maakt
• Een gestandaardiseerd format, van de verzamelde gegevens en bevindingen waardoor de controle en toetsing door de
Certificerende instelling (CI) transparant en makkelijk kan worden uitgevoerd

Elektronische BGP tool: applicatie
Voor gebruik op het bedrijf door dierenartsen in verband met het BGP.

Log In

Overzicht Bedrijven
✓ Bekijk een lijst van alle bedrijven
✓ Bekijk het meest recente BGP rapport
✓ Selecteer een bedrijf om a new BGP
formulier aan te maken

BGP Formulier
✓ Verzamel BGP informatie over het
huidige bedrijf

Rapportage & Analyse
✓ Vergelijk waarden met vorige BGP
✓ Evalueer en formuleeer
doelstellingen

Tekenen & Exporteren
✓ Digitale dierenarts/
veehouder handtekeningen
✓ Exporteer naar PDF

BGP Formulier

Verzamel BGP informatie over het huidige bedrijf

Administratieve
Gegevens

Bedrijfsstatus
Infectieziekten

Bedrijfsanalyse

Proces Controle ‘melk
van gezonde dieren’

BGP Tool FAQ’s
Wat zijn de eisen van BGP?
De minimumeisen zijn vastgelegd in Kader model BGP
melkveebedrijven.
Hoe worden de data, die in de BGP tool worden gebruikt,
verkregen?
De BGP melkvee tool maakt gebruik van externe gegevens van
bijvoorbeeld RVO en Medirund.
Wat gebeurt er met de data?
De data in de BGP tool zijn van de dierenarts en veehouder
die het BGP samen opstellen. Er wordt geen informatie aan
derden verstrekt. De toezichthoudende instanties (hier
NVWA/COKZ) kunnen wel een verzoek doen tot inzage van
informatie in het kader van hun taken.
Moet ik mijn veehouders informeren?
De BGP tool is een vrijwillig digitaal middel en ondersteunt
zowel dierenarts als veehouder bij het invulling geven aan de
wettelijke verplichtingen rondom het BGP en in het verlengde
het bedrijfsbehandelplan (BBP).
Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de Elektronische
BGP tool?
De SGD stelt de BGP tool beschikbaar aan alle aangesloten
geborgde dierenartsen. Daar zijn op dit moment geen kosten
aan verbonden.

Beschikbaar Juli 2020
De SGD BGP Tool zal vanaf juli 2020 als
pilot uitgerold worden.

Contact Opnemen
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