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1. Wat is de VBI? 

De VBI staat voor Veterinaire Benchmark Indicator. Deze indicator beschrijft het voorschrijfpatroon 

van antibiotica van een varkensdierenarts voor een specifieke diercategorie, namelijk voor 

zeugen/zuigende biggen, voor gespeende biggen en voor vleesvarkens. Per diercategorie zijn door de 

SDA maximale waardes (actiewaardes) vastgesteld. Indien u binnen meerdere diercategorieën 

werkzaam bent, ontvangt u ook meerdere benchmarkwaardes: voor elke diercategorie één. 

2. Hoe wordt de VBI berekend? 

De nieuwe VBI wordt berekend op basis van dierdagdoseringen, vergelijkbaar met de systematiek bij 

varkenshouderijbedrijven. Het belangrijkste verschil is dat structureel hooggebruikers niet worden 

meegenomen in de berekening van de VBI voor dierenartsen. Voor een uitleg over structureel 

hooggebruikers verwijzen we u graag naar antwoord op vraag 3. 

De nieuwe VBI wordt berekend als de som van de behandelbare kilogrammen die zijn 

voorgeschreven gedurende een jaar door een specifieke dierenarts op alle bedrijven waarmee deze 

dierenarts een één-op-één relatie heeft, gedeeld door het gemiddeld aantal kilogrammen dier dat op 

alle bedrijven aanwezig is waarmee de dierenarts een één-op-één relatie heeft. De uitkomst van deze 

berekening is het aantal dagen dat een gemiddeld dier is behandeld met antibiotica door de 

betreffende dierenarts. De VBI is een gewogen maat, dwz het antibioticumgebruik op grote bedrijven 

telt zwaarder mee in de berekening dan het gebruik op kleine bedrijven. Grote bedrijven hebben dus 

een sterkere invloed op de nieuwe VBI van een dierenarts. De VBI geeft het absolute 

voorschrijfgedrag per dierenarts weer en geeft inzicht in verschillen in voorschrijfpatroon tussen 

dierenartsen. 

VBI’s worden cumulatief berekend en getoond na afloop van kwartaal 2, 3 en 4. Het is een cumulatief 

getal, dwz de VBI loopt verder op naar mate het kalenderjaar vordert. Toetsing vindt één keer per 

jaar plaats na afloop van het kalenderjaar. 

U kunt meer informatie over de SDa berekeningssystematiek vinden op de website van SDa. Een 

voorbeeldberekening kunt u hier eveneens terugvinden. 

 

3. Wat is een structureel hooggebruiker? 

Structureel hooggebruikers zijn bedrijven die in twee achtereenvolgende jaren met het 

antibioticumgebruik boven de SDa benchmarkwaarde uitkomen voor de betreffende diercategorie. 

Structureel hoog gebruikende bedrijven worden niet meegenomen in de nieuwe VBI-berekening. 

Volgens afspraak wordt er door de sectoren in nauwe afstemming met de dierenartsen voor deze 

bedrijven specifiek beleid ontwikkeld om het gebruik te verlagen. Hierbij is de dierenarts betrokken 

en is ook de rol van de dierenarts in het structureel hoog gebruik onderwerp van gesprek. 

4. Wie berekent de VBI? 

Na afloop van het kalenderjaar wordt de VBI voor geborgde varkensdierenartsen berekend door de 

SDa. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkiwaverin.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dcbdf5440a1a03ec196b1199d2%26id%3D3e24377a30%26e%3Dfcbafea2fa&data=05%7C01%7Cgeralda.hop%40kiwacmr.nl%7C4e9ec3637b9446ff62b008da6414b276%7C52d58be569b4421b836eb92dbe0b067d%7C0%7C0%7C637932337292725155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l3sAGMGRSFF8pAZMUywv7HnNJZVxmXvhv68Dj3LJ%2FR4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkiwaverin.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dcbdf5440a1a03ec196b1199d2%26id%3Dc0d63a4644%26e%3Dfcbafea2fa&data=05%7C01%7Cgeralda.hop%40kiwacmr.nl%7C4e9ec3637b9446ff62b008da6414b276%7C52d58be569b4421b836eb92dbe0b067d%7C0%7C0%7C637932337292725155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8LfvxG3UMPYfg%2F8%2BSMWuwGNTKYscCAs5Hd%2FGRR8Tk0Y%3D&reserved=0


 

5. Waar kan ik mijn VBI vinden? 

De VBI is zichtbaar in InfoVarken onder het kopje ‘Benchmark  nieuw’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt hier het jaar selecteren en vindt hier per kwartaal uw VBI voor de drie diercategorieën: 

 

 

 

 

 

Onder het kopje ‘Aantal Bedrijven’ ziet u het aantal bedrijven dat door de SDa meegenomen is in de 

berekening van uw VBI. Als u op het vergrootglas of de downloadknop in de laatste kolom klikt, krijgt 

u respectievelijk een PDF-bestand of Excel-bestand van uw 1-op-1 relaties die hun 

diergeneesmiddelen registreren via InfoVarken en ziet u specifiek voor deze bedrijven met welke 

gegevens de VBI berekend is. Gegevens van uw 1-op-1 relaties die hun diergeneesmiddelen via 

DGBase registreren, zijn niet bekend bij Kiwa VERIN en worden niet getoond in het PDF-bestand of 

het Excel-bestand in de benchmark in InfoVarken. 

 

Uw VBI is ook zichtbaar op uw dashboard op de DGB-website, onder het kopje IKB Nederland en 

vervolgens onder de knop Uw VBI. 



 

 

 

Door het vervolgens aanvinken van de optie “DDDAvet” ziet u uw Landelijke DDDAvet (=VBI)  

vermeld staan.  

De weergegeven lijst bedrijven “Geregistreerde één op één relaties”, omvat alleen de bedrijven die 

hun diergeneesmiddelen registreren via DGBase. 

 

Wat zijn de VBI-actiewaardes? 

De nieuwe VBI-systematiek gebruikt dezelfde benchmarkwaarden voor het actiegebied als de 

benchmarkwaarden die voor de varkenshouderijbedrijven gehanteerd worden.  

De VBI-actiewaardes voor 2022 zijn door de SDA voor zeugen/zuigende biggen vastgesteld op 5, voor 

gespeende biggen op 20 en voor vleesvarkens op 5.  

 

6. Wie bepaalt de VBI-actiewaardes? 

Het SDa-expertpanel stelt voor bedrijven een benchmarkwaarde vast per diercategorie. Deze 

benchmarkwaarde geldt ook voor dierenartsen. 

 

7. Wat gebeurt er als mijn VBI boven de actiewaarde zit? 

Wanneer u meer antibiotica voorschrijft dan gewenst, koppelt de Certificerende Instantie (Kiwa 

VERIN) die audits uitvoert voor de regeling Geborgde Varkensdierenarts dat aan u terug.  

Indien de VBI zich boven de actiewaarde bevindt, wordt u aangeschreven om deel te nemen aan het 

zgn. VBI-verbetertraject. Dit betekent dat u ten minste een zelfevaluatie uitvoert en daarin 

reflecteert op het eigen voorschrijfpatroon. Naast de verplichte zelfevaluatie mag u aanvullende 

onderdelen uit het verbetertraject volgen. 



Het VBI-verbetertraject is terug te vinden op de SGD-website middels deze link.  

 

8. Wie kan mijn VBI inzien? 

Uw VBI kunt u zelf inzien en kan worden ingezien door Certificerende Instantie (Kiwa VERIN) van de 

regeling Geborgde Varkensdierenarts. De SDa berekent de VBI op basis van geanonimiseerde 

(versleutelde) gegevens. Zowel de SDa als Kiwa VERIN geven uw VBI niet door aan de NVWA.  

 

 

https://www.geborgdedierenarts.nl/varkensdierenarts/veterinaire-benchmark-indicator-(vbi)

