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Voorbereiding van een audit 

 

Q:  

Wat moet ik allemaal voorbereiden voor een audit van de Geborgde Rundveedierenarts? 

 

A:   

Checklist 

De ingangsaudit:  

� Staan u en uw collega's geregistreerd in het Diergeneeskunderegister van het CIBG 

(www.diergeneeskunderegister.nl)?  

� Staan u en al uw collega's ingeschreven als voorlopig geborgde rundveedierenarts bij het 

Kwaliteitsregister Dierenartsen (KD; http://www.knmvd.nl/kwaliteit)?   

� Hebben u en al uw collega's een contract met VERIN? En is dat ook aanwezig op de praktijk?  

� U registreert de door u gevolgde nascholing voor de geborgde rundveedierenarts? Dit kan 

door beschikbare certificaten/diploma’s van de gevolgde nascholing te bewaren of te 

registreren via het KD. 

 

De één-op-één overeenkomst: 

� De één-op-één overeenkomsten dierenarts - veehouder zijn aanwezig op de praktijk, met 

(een kopie/digitale scan van) beide handtekeningen of in de vorm van een digitale 

handtekening.  Deze overeenkomsten dienen geregistreerd te staan in Inforund. Dit kan door 

de ondertekende overeenkomsten in te scannen en te uploaden of door een overeenkomst 

digitaal aan te maken in Inforund. 

U vindt de overeenkomst hier: 

(http://www.geborgdedierenarts.nl/rundveedierenarts/bilaterale-overeenkomst)  

Wanneer de overeenkomst digitaal aangemaakt wordt in Inforund staat de overeenkomst 

hier al klaar om ingevuld te worden. 

� Er is een overzicht op de praktijk aanwezig van welke dierenartsen welke UBN’s begeleiden 

(dus welke dierenartsen de één-op-één overeenkomst hebben). Dit kan ook het overzicht zijn 

uit Inforund wanneer alle één-op-één overeenkomsten geregistreerd staan. 

 

Bij vervanging van geborgde rundveedierenartsen: 

� Binnen uw praktijk: zorg dat er op de praktijk een verklaring aanwezig is (een voorbeeld van 

een dergelijke verklaring treft u onder “Bilaterale overeenkomst” in het menu op de website 

www.geborgdedierenarts.nl / Rundvee) waarop de namen en handtekeningen van alle 

geborgde rundveedierenartsen staan die als vervanger of spoeddierenarts optreden. U kunt 

op de overeenkomsten met de veehouder onder het kopje 'vervangende geborgde 

dierenartsen' verwijzen naar  alle geborgde rundveedierenartsen werkzaam in de praktijk (bij 

wijzigingen in het personeel hoeft u dan niet alle overeenkomsten met de veehouder aan te 

passen, tenzij de vaste (één-op-één dierenarts) wijzigt. U dient wel de verklaring op de 

praktijk up to date te houden). 

Indien u de overeenkomsten digitaal heeft  geregistreerd in InfoRund, is een 

vervangingsdocument niet nodig omdat hier de wijzigingen in de vervangende en 

spoeddierenartsen geregistreerd kunnen worden  

� Buiten uw praktijk: zorg voor een verklaring waarbij alle vervangende geborgde 

rundveedierenartsen met wederzijdse toestemming de verklaring ondertekend hebben (zie 

voorbeeld). 
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Het is ook voldoende wanneer de dierenartsen die als vervanger op de overeenkomst staan 

de automatisch gegenereerde e-mail uit Inforund beantwoorden met de bevestiging dat hij 

akkoord is met het optreden als vervangende dierenarts. 

 

De bedrijfsgezondheidsplannen (BGP) en de bedrijfsbehandelplannen (BBP) van uw gecontracteerde 

veehouders: 

� Moeten voldoen aan de minimumeisen die zijn opgesteld in de Verordening van het 

Productschap, deze kunt u hier zien: 

http://www.geborgdedierenarts.nl/rundveedierenarts/verordening-en-besluit  

� Deze zijn ook aanwezig op praktijk. Ze bevatten een (kopie van/digitale scan van) 

handtekening van zowel u als de veehouder waarmee u de één-op-één overeenkomst heeft. 

 

Diergeneesmiddelen:  

� Voor informatie over toedieningswijze, doseringen en bewaarcondities van de 

diergeneesmiddelen mag u verwijzen naar de officiële bijsluiters. 

� De diergeneesmiddelen dienen geregistreerd te worden in Medirund door de dierenarts die 

de diergeneesmiddelen heeft toegepast of voorgeschreven. 

� U dient binnen 14 dagen uw voorgeschreven en afgeleverde diergeneesmiddelen (alle 

diergeneesmiddelen, dus niet alleen antibiotica) aan te leveren aan de centrale databank. 

� Tijdens de audit dient er toegang te zijn tot Medirund, zodat de auditor hierin inzage heeft. 

� Let er op dat het medicijnetiket van alle afgeleverde diergeneesmiddelen het woord 

dierenarts bevat (wettelijke verplichting): 

 

� de naam van de dierenarts bevat (dit mag niet de naam van de praktijk zijn); 

� het praktijkadres; 

� de datum van afleveren. 




