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

- Het Reglement Geborgde Varkensdierenarts (klik HIER)  
- De bilaterale overeenkomst geborgde varkensdierenarts (klik HIER) 
- Het beoordelingsprotocol geborgde varkensdierenarts (klik HIER)   
- Het VBI-verbetertraject geborgde varkensdierenarts (klik HIER)  

Een groot aantal wijzigingen in het reglement Geborgde Varkensdierenarts zijn tekstueel van aard en 
veranderen niets aan de inhoud. Dit heeft met name te maken met het feit dat alle SGD-reglementen 
nu dezelfde opbouw hebben. Wel is een belangrijke aanpassing dat er vanaf nu bij het aangaan van 
de bilaterale overeenkomst zowel het CIBG als het UDN nummer genoteerd moet worden. Indien u 
de bilaterale overeenkomst digitaal opstelt via InfoVarken is dit technisch al ingeregeld. Bij het 
opstellen van het Bedrijfsgezondheidsplan en Bedrijfsbehandelplan zijn nu ook beide nummers 
verplicht. Ook zijn de normvoorschriften die betrekking hebben op het voorschrijven, afleveren en 
toepassen van diergeneesmiddelen (incl. inzet volgens de cascade) aangepast naar de huidige van 
kracht zijnde wetgeving. Dit heeft gevolgen voor de diergeneesmiddelenadministratie en de 
gegevens die u moet kunnen tonen tijdens een audit. Het is belangrijk om tijdig te controleren of de 
noodzakelijke informatie vast wordt gelegd in uw PraktijkManagementSysteem en daarmee dus in de 
bedrijfsdossiers.    
 
 
VBI-toetsing over kalenderjaar 2022 voor Geborgde Varkensdierenartsen 
Het is voor Geborgde Varkensdierenarts belangrijk om inzicht te hebben in de VBI. Maar hoe zit het 
nou precies en waar kan ik als geborgde varkensdierenarts de VBI vinden? Om deze vragen goed te 
kunnen beantwoorden is er een veel gestelde vragenlijst opgesteld (klik HIER). U vindt hier praktische 
informatie over uw inzage en wat u moet doen als de VBI zich in het actiegebied bevindt. De toetsing 
over het kalenderjaar 2022 zal op dezelfde manier plaatsvinden als over 2021. Wel is inmiddels het 
tonen van de VBI in InfoVarken aangepast. Vrij snel na het beschikbaar komen van de VBI Q4 zal u, 
indien u een VBI boven de actiewaarde heeft, worden aangeschreven.   
De actiewaarden in 2022 zijn als volgt: zeugen/biggen 5, gespeende biggen 20, vleesvarkens 5.   
 
Aanpassing van het VBI-verbetertraject geborgde varkensdierenarts  
Op advies van het CvB-varken is er een aanpassing gekomen in het VBI-verbetertraject. Het doel is 
om het VBI-verbetertraject en de inspanningen die een dierenarts moet verrichten passend te laten 
zijn bij de ontwikkelingen in de varkenssector. Het betekent dat een dierenarts na 1 jaar in de 
actiewaarde een verplichte zelfevaluatie uitvoert conform het VBI-verbetertraject en dat als de 
dierenarts in het daaropvolgende jaar in dezelfde diercategorie opnieuw een VBI in de actiewaarde 
heeft zowel een zelfevaluatie als een van de andere elementen uit het VBI-verbetertraject volgt.   
 

https://www.geborgdedierenarts.nl/varkensdierenarts/reglement
https://www.geborgdedierenarts.nl/varkensdierenarts/bilaterale-overeenkomst
https://www.geborgdedierenarts.nl/varkensdierenarts/beoordelingsprotocol
https://www.geborgdedierenarts.nl/varkensdierenarts/veterinaire-benchmark-indicator-(vbi)
https://cdn.i-pulse.nl/geborgdedierenarts/Userfiles/faq-vbi-varken-dec-22.pdf

