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23 december 2022  
Geborgde Rundveedierenarts  
 
In aanvulling op de SGD-nieuwsbrief van december 2022 hier enkele onderwerpen die specifiek voor 
de Geborgde Rundveedierenarts van belang zijn. 
  
  
Wijzigingen regeling Geborgde Rundveedierenarts   
Per 1 januari 2023 zijn er een aantal wijzigingen in de Regeling Geborgde Rundveedierenarts  

- Het Reglement Geborgde Rundveedierenarts (klik HIER)   
- De bilaterale overeenkomst Geborgde Rundveedierenarts – rundveehouder (klik HIER) 
- De bilaterale overeenkomst Geborgde Rundveedierenarts – geitenhouder (klik HIER) 
- Het beoordelingsprotocol incl. de normvoorschriften module geitendierenarts (klik HIER)  

 
Een aantal wijzigingen zijn inhoudelijk en hebben ook effect op hoe de geborgde rundveedierenarts 
volgend jaar geaudit en/of getoetst wordt. De belangrijkste wijzigingen staan hier kort op een rij:  

- Toetsing van VBI 1x per jaar, na afloop kalenderjaar. In het kader van harmonisatie binnen de 
SGD-regelingen is ervoor gekozen om Geborgde Rundveedierenartsen niet eenmaal per 
kwartaal maar eenmaal per jaar te toetsen op de VBI. Deze frequentie van toetsen is nu gelijk 
aan de andere SGD-regelingen. 

- Inhoudelijke toetsing van het Bedrijfsgezondheidsplan. Het normvoorschrift GDVB.02q wordt 
vervangen door GDVB.02r. Dit betekent dat Geborgde Rundveedierenartsen komend jaar 
niet door de certificerende instelling worden aangeschreven om verplicht deel te nemen aan 
een van de opties (terugkomdag2 van IKM, IOD-BGP, insturen BGP) maar dat er een 
steekproef zal plaatsvinden. Dierenartsen die in de steekproef vallen zullen gevraagd worden 
om het Bedrijfsgezondheidsplan aan te leveren voor toetsing. Toetsing vindt plaats op basis 
van de vastgestelde criteria.     

- De overgangsregeling mbt BGP-formats maakt plaats voor een passende tussenoplossing. De 
SGD hanteert nu al geruime tijd de overgangsregeling in afwachting van het uitwisselen van 
gegevens tussen de BGP-tool en KoeKompas. Deze overgangsregeling heeft heel duidelijk 
een tijdelijk karakter. Nu blijkt dat de data uitwisseling meer tijd zal vergen is het passend om 
een goede tussenoplossing te hanteren. De tussenoplossing houdt in dat er gebruik wordt 
gemaakt van de bestaande mogelijkheid om andere BGP-formats te erkennen. Het 
KoeKompas is per 1 januari 2023, bij de omzetting van de overgangsregeling in een 
tussenoplossing, een SGD erkend BGP-format. Dit betekent dat dierenartsen, onder 
voorwaarden, het KoeKompas kunnen laten gelden als BGP-melkvee. De voorwaarden zijn 
dat het KoeKompas voldoet aan de eisen die er in het beoordelingsprotocol gesteld worden 
aan een Bedrijfsgezondheidsplan (GDVB.01a t/m GDVB.02n).     

- Aanpassing bij voorschrijven, afleveren en toepassen van diergeneesmiddelen. Vanwege de 
van kracht zijnde diergeneesmiddelenverordening is de wettelijke verplichte informatie bij 
het voorschrijven, afleveren of toepassen van diergeneesmiddelen uitgebreid. Het is 
belangrijk om tijdig te controleren of de noodzakelijke informatie vast wordt gelegd in uw 
PraktijkManagementSysteem en daarmee dus in de bedrijfsdossiers.    

 
 
 

https://www.geborgdedierenarts.nl/rundveedierenarts/reglement
https://www.geborgdedierenarts.nl/rundveedierenarts/bilaterale-overeenkomst
https://www.geborgdedierenarts.nl/rundveedierenarts/module-geitendierenarts
https://www.geborgdedierenarts.nl/rundveedierenarts/beoordelingsprotocol
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De Officiële Controle  
De uitvoering van de Officiële Controle1 onder Geborgde Rundveedierenartsen gaat steeds beter. Op 
basis van de vragen die zijn binnengekomen bij het SGD-secretariaat blijkt dat het onderwerp steeds 
meer leeft onder Geborgde Rundveedierenartsen en dat veel Geborgde Rundveedierenartsen serieus 
met deze officiële taak aan de slag zijn gegaan. Het SGD-bestuur is zich ervan bewust dat de opstart 
van deze officiële taak voor practici niet altijd gemakkelijk is geweest. Praktische uitdagingen zullen 
gaandeweg in het proces duidelijk worden en stap-voor-stap worden opgelost. Een van de punten 
die naar voren kwam, was de onduidelijkheid onder dierenartsen over de wijze van beoordeling 
tijdens een audit. Mede om die reden zijn de normvoorschriften aangepast. Bij een geborgde 
rundveedierenarts wordt er nu gekeken naar de volgende zaken (normvoorschriften GDVA.03a t/m 
GDVA.04) : 

- Is er een Officiële Controle uitgevoerd op een melkveebedrijf waar de dierenarts de 1-op-1 
mee heeft? 

- Is er tijdig (jaarlijks) een Officiële Controle uitgevoerd op een melkveebedrijf waar de 
dierenarts de 1-op-1 mee heeft?   

- Is er een naam en handtekening aanwezig op het Officiële Controle-formulier?  
 
Bilaterale overeenkomst: digitaal is makkelijk up to date te houden  
In de databank InfoRund is nog een redelijk percentage van de overeenkomsten een gescande 
overeenkomst. Dit is toegestaan. Wel is het handig om bilaterale overeenkomsten te digitaliseren. 
Door het aanmaken van een digitale overeenkomst is het beheer van vervangende dierenartsen 
makkelijk te regelen, maar ook wijzigingen in de overeenkomsten zijn makkelijker te volgen. Dit 
maakt de controle tijdens een audit ook gemakkelijker.     
 
Module Geitendierenarts  
De vrijwillige module geitendierenarts heeft door meerdere oorzaken vertraging opgelopen bij de 
implementatie. Om die reden is er een nieuw tijdspad en aangepast beoordelingsprotocol gemaakt. 
Het betekent dat dierenartsen die op melkgeitenbedrijven komen zich komend jaar moeten 
aanmelden voor de module geitendierenarts. Dit kan middels het mutatieformulier van Kiwa VERIN. 
Dierenartsen kunnen dan de bilaterale overeenkomsten met de geitenhouder opmaken en 
vastleggen in de SGD aangewezen databank InfoGeit. Verder hebben de deelnemende dierenartsen 
het gehele kalenderjaar 2023 om een Officiële Controle uit te voeren. De procedure hiervoor is 
vergelijkbaar met melkrunderen, afwijkend is dat dit formulier in 2023 nog enkel alleen hoeft te 
worden opgeslagen in het bedrijfsdossier en beschikbaar moet worden gesteld aan de geitenhouder.    
 

 
1 De praktiserende dierenarts, die aan de voorwaarde van de controleverordening 2017/625 voldoet is voor 
deze taak aangewezen middels het aanwijzingsbesluit d.d. november 2021. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-46139.html

