VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

Handleiding
Online Monitor Varken
Gaat u de Online Monitor invullen op VeeOnline? Wij helpen u graag op weg in deze handleiding.

1
2

Stap 1. Inloggen
Ga naar www.veeonline.nl en log in met uw persoonlijke Z login of
u uw praktijklogin voor DAP Contact. Hebt u Viva of Animana? Dan
kunt u ook inloggen via dat systeem.

Stap 2. Melding aanmaken
Ga in de menubalk naar ‘Registratie>Veekijker>Melding voor UBN’.
U krijgt een overzicht van de meldingen die u tot nu toe voor dit
UBN gedaan heeft. In dit scherm kiest u voor ‘Nieuwe melding’.
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Stap 3. Selecteer diercategorieën
Selecteer de diercategorieën die op het UBN aanwezig zijn. De
volgende keer dat u een melding doet staan de categorieën nog
aangevinkt. Zijn er afwijkingen? Vul dan ‘Ja’ in. Het invulscherm
opent.
Op de GD Website staat een richtlijn ‘Afwijkingen en bijzondere
bevindingen’, voor als u twijfelt wanneer u moet melden. Let op: dit
is een richtlijn. Het is belangrijker om de Online Monitor consequent
in te vullen.

4. Klinische signalen invoeren

4

Vul hier de klinische signalen in die u op het bedrijf ziet. Bij
waarschijnlijkheidsdiagnose kunt u aangeven welke diagnose u zou
stellen op basis van uw bevindingen.

5. Afronden melding
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Wilt u dat GD contact met u opneemt naar aanleiding van
de melding? Vermeld dan uw telefoonnummer en eventuele
opmerkingen onderin het scherm. Een dierenarts van de Veekijker
neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Eén keer per maand ontvangt uw praktijk een terugkoppelings
rapportage, waarin uw bevindingen worden gepresenteerd ten
opzichte van de rest van Nederland.

Stap 6. Bezoekverslag opvragen
Van elke melding voor een UBN wordt een bezoekverslag gemaakt,
een overzichtelijk rapport met de bevindingen die u gemeld hebt.
Dit overzicht kunt u indien gewenst meegeven aan uw veehouders.
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Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl/veeonline
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