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

- Het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts (klik HIER) 
- De bilaterale overeenkomst, ook wel de  Overeenkomt kalverhouder, kalvereigenaar en 

geborgde vleeskalverdierenarts (klik HIER) 
- Het beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts (klik HIER) 
- Model Bedrijfsgezondheidsplan Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf (klik HIER)  

In de kalversector is er goede afstemming geweest tussen kwaliteitsregeling Vitaal Kalf en de regeling 
Geborgde Vleeskalverdierenarts. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de overeenkomst en in het 
model Bedrijfsgezondheidsplan. Per 1 januari 2023 gaan de wijzigingen in. Dit betekent o.a. dat bij 
het aangaan van nieuwe overeenkomsten de nieuwe model overeenkomst gebruikt moet worden.  
Indien u de bilaterale overeenkomst digitaal opstelt via InfoKalf is dit technisch al ingeregeld. 
Het Model bedrijfsgezondheidsplan is aangepast mede naar aanleiding van de uitkomsten van KSF-2 
onderzoek (kritische succes factoren). Daaruit blijkt dat het zeer belangrijk is om het gesprek aan te 
gaan over de doelstelling van het bedrijf en hoe de direct betrokkenen dit zien. Dit leidt tot een 
duidelijke gezamenlijke doelstelling die leeft bij de betrokkenen en een passend plan van aanpak met 
uiteindelijk een positief gevolg voor het antibioticumgebruik.  
Belangrijke wijzigingen in het beoordelingsprotocol zijn de aanpassing van de normvoorschriften met 
betrekking tot het voorschrijven, afleveren en toepassen van diergeneesmiddelen. Dit sluit nu aan bij 
de wettelijke verplichtingen zoals nu gelden en omschreven staan in de 
diergeneesmiddelenverordening. 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 Vleeskalverdierenartsen   
Na afloop van het kalenderjaar 2022 wordt de VBI (Veterinaire bechmark indicator) getoetst bij de 
Geborgde Vleeskalverdierenartsen. Op sectoraal niveau wordt gezamenlijk met de SDa gekeken naar 
de definities, diercategorieën en rekensystematiek van de dierdagdoseringen (DDD). De DDD heeft 
effect op uiteindelijke VBI van dierenartsen. Door discussie over de DDD heeft de implementatie van 
de nieuwe VBI-systematiek bij vleeskalverdierenartsen vertraging opgelopen. Het is belangrijk om 
gezamenlijk met de sector en SDa duidelijkheid te hebben over de systematiek zodat dit eenduidig 
geïmplementeerd kan worden bij de VBI. Aangezien dit nu nog niet gereed is wordt er nu binnen de 
regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts gewerkt met een tussenoplossing. Dierenartsen worden na 
afloop van 2022 op de volgende wijze getoetst: 

- Qua DDD wordt aangesloten bij de berekeningssystematiek van de sector.  
- Voor de VBI worden de afkapwaarde gebruikt zoals de SDa deze heeft vastgesteld. 

https://www.geborgdedierenarts.nl/vleeskalverdierenarts/beoordelingsprotocol
https://www.geborgdedierenarts.nl/vleeskalverdierenarts/bilaterale-overeenkomst
https://www.geborgdedierenarts.nl/vleeskalverdierenarts/beoordelingsprotocol
https://www.geborgdedierenarts.nl/vleeskalverdierenarts/minimumeisen-bgp--bbp
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- De VBI wordt gepresenteerd in de ‘oude systematiek’, getal van 0-1.   
Indien u als dierenarts een VBI in het actiegebied heeft wordt u aangeschreven om deel te nemen 
aan het VBI-verbetertraject. Het VBI-verbetertraject voor de Geborgde Vleeskvalverdierenarts houdt 
in dat u verplicht een zelfevaluatie uitvoert om inzicht te krijgen in uw eigen voorschrijfpatroon. 
Welke bedrijven en (technische) omstandigheden zijn verantwoordelijk voor de te hoge VBI/DDD?  
 

https://cdn.i-pulse.nl/geborgdedierenarts/Userfiles/211207-vbi-verbetertraject-vleeskalf.pdf

