VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

Haal meer uit VeeOnline

GD LOOPT VOOROP IN DIERGEZONDHEID
MET ALTIJD ACTUELE INFORMATIE OP VEEONLINE

Voordelen
•	Monsters van alle diersoorten
direct digitaal inschrijven
•	Volledig papierloos werken
•	Actuele informatie overal
beschikbaar:
- de juiste onderzoeken met
bijbehorende informatie
- alles voor één UBN per
diersoort combineren in
één inschrijving
•	Lagere basiskosten voor klant
•	Efficiënte, complete
inschrijving

GD loopt voorop in diergezondheid en maakt informatie voor u en uw klanten
inzichtelijk op VeeOnline. Met actuele, digitale informatie willen wij bijdragen
aan een efficiënte en klantgerichte bedrijfsvoering.
Klantenoverzicht
Hebt u vaste UBN’s in uw bedrijfsbegeleiding, dan kunt u in VeeOnline in een paar eenvoudige stappen
een klantenlijst aanmaken met alleen deze UBN’s erin (mijn profiel). Met een simpele klik op een
UBN ziet u de gezondheidsstatussen, geplande onderzoeken en laboratoriumuitslagen. In uw klanten
overzicht staan aanvullende tabbladen met specifieke gegevens van al uw klanten. De tabbladen geven
inzicht in deelnames (BGP, BBP en GD-programma’s), statussen en dieraantallen van uw veehouders.
Heel handig bij de bedrijfsbegeleiding en het plannen van afspraken.

Geplande onderzoeken
Via de tabel met attenties voor de verschillende diersoorten ziet u in één overzicht bij welke veehouders
onderzoeken nodig zijn voor certificering of monitoring. Vanuit hier kunt u direct digitaal inschrijven.

Laboratoriumuitslagen en rapportages
U vindt alle laboratoriumuitslagen op VeeOnline, handig in één overzicht. Zodra ons laboratorium
een uitslag heeft afgerond, is deze direct online beschikbaar. U kunt individuele KalfOK- en KoeDatarapportages en de uitslag van het Zoönosen Keurmerk inzien van uw veehouders. Daarnaast kunt u
labuitslagen van de programma’s Leverbot, Mineralencheck, Neospora, Uiergezondheid, Worminfecties
Tankmelk en Bedrijfsantibiogram Mastitis raadplegen.

BGP en BBP rundvee en varkens
Met deze module kunt u een BGP of BBP aanmaken voor uw rundvee- en varkenshouders. Eerder
aangemaakte plannen op VeeOnline staan naast de nieuwe plannen voor een goede evaluatie. Ook kunt
u uw eigen logo op de plannen plaatsen. Het BBP bevat een medicijnlijst waar u gebruik van kunt
maken. VeeOnline stuurt automatisch een e-mail naar de veehouder voor de digitale handtekening zodra
een plan is afgerond en een herinnering een maand van te voren om nieuwe plannen aan te maken.

Digitaal inschrijven

Brucella monitoringsonderzoek

U kunt voor Rund, Paard, Pluimvee, Varken, Schaap en Geit gebruik
maken van digitaal inschrijven met VeeOnline. Zo heeft u altijd een
actueel overzicht van de onderzoeken met bijbehorende informatie
(materiaal, prijs, doorlooptijd) bij de hand.

Brucella abortus
Sinds 1 augustus 1999 heeft Nederland de officiële vrijstatus voor
Brucella abortus. Controle op deze vrijstatus vindt al jaren plaats
door het verplicht tappen van ‘verwerpersbloedjes’ bij dieren die
hebben verworpen. Het Brucellose verwerpersonderzoek kunt u
volledig digitaal inschrijven en het declaratieformulier invullen.
De programma’s van uw veehouder staan vooraf ingevuld.

Wat kunt u inschrijven
Naast bloed kunt u ook materialen zoals spoelsels, biopten, melk
en mest digitaal inschrijven met de voorgestickerde buizen of losse
barcodestickers. U ontvangt de barcodestickers bij het startbezoek
van digitaal inschrijven of u bestelt de stickers in de GD webshop.
Combineer meerdere materialen in één inschrijving, zo betaalt de
veehouder slechts eenmaal de basiskosten. U kunt ook poolmonsters
inschrijven en direct de pool aangeven waar het monster bijhoort.
VeeOnline berekent het aantal pools en de hoeveelheid monsters
per pool.
Voor rundvee staan alle stallijsten op VeeOnline, voor schapen en
geiten alleen de stallijsten waarvoor de veehouder VeeOnline een
machtiging heeft gegeven. Als pluimveehouders de verplaatsingen
van kippen correct melden bij Avined, dan verwerken wij dit tot
de juiste koppels en deze zijn dan ook meteen beschikbaar in
VeeOnline. Zo kunt u dus eenvoudig de monsters aan een koppel
toewijzen. Ook hebben pluimveehouders in VeeOnline direct toegang
tot hun eigen Antibiotica Benchmark Pluimvee en de Centrale
Registratie Pluimvee.

Reader schaap en geit
Monsters van schapen en geiten kunt u direct in de stal digitaal
inschrijven met een reader. U opent Veeonline op de reader, scant de
dieren via het digitale oornummer en het monster via de barcode.
U kunt de reader met SIM-kaart huren voor een startbedrag van
25 euro en een vergoeding van 17,50 euro per week of kopen
ook voor 1.795 euro (excl. btw). Als u later besluit de reader te
kopen, dan brengt GD de al betaalde huur op het aanschafbedrag in
mindering. Wilt u hier ook gebruik van maken? Neem contact op met
GD via 0900-1770, optie 3.

Brucella melitensis
Nederland is officieel vrij van Brucella melitensis. Controle vindt plaats
door het verplicht tappen van bloed bij geselecteerde bedrijven. De
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt een wille
keurige selectie uit alle bedrijven met schapen en geiten op basis
van de centrale I&R-database. Per bedrijf worden dertien dieren ouder
dan 6 maanden onderzocht. Ook de monsters voor de monitoring
van Brucella melitensis kunt u volledig digitaal inschrijven en het
declaratieformulier invullen.

Online Monitor Varken
De Online Monitor in de varkenssector bestaat sinds 1 juli 2015 en
heeft sinds 1 januari 2017 een verplicht karakter. Dierenartsen
registreren op VeeOnline (tool Veekijker) tijdens bedrijfsbezoeken of
sprake is van klinische verschijnselen en zo ja, welke verschijnselen
en wat de meest waarschijnlijke diagnose is. Door zowel de aan- als
afwezigheid van klinische verschijnselen te registreren kunnen verschil
len tussen regio’s en trends in de tijd beter gemonitord worden.

Periodiek onderzoek varken
U kunt bloedonderzoek op salmonella, Klassieke Varkenspest, SVD
en de ziekte van Aujeszky digitaal inschrijven en het gehele proces
tot de uitslagen volgen via VeeOnline. U voegt andere onderzoeken
gemakkelijk toe, u en de veehouder ontvangen automatisch bericht
voor het nemen van monsters én wanneer een onderzoek niet is
gelukt. Als de varkenshouder geen abonnement kiest, dan krijgt
u vanuit GD geen herinnering meer voor het insturen van het
bloedonderzoek.
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Vaccinatiemodule rundvee
In de vaccinatiemodule registreert u met de stallijst eenvoudig de vaccinaties voor IBR, BVD, blauwtong
en pinkengriep. Op het startscherm staat een actueel overzicht van de door u vastgelegde vaccinaties.
Bij het registreren van een vaccinatie selecteert u via de stallijst een enkel dier of de hele lijst.
Vervolgens selecteert u het vaccin uit de keuzelijst en koppelt in een paar stappen de vaccinaties aan
de juiste dieren. U kunt ook een datum opgeven voor de volgende vaccinatie en aangeven wanneer u
deze vaccinatiedatum op VeeOnline wilt zien in uw klantenlijst. En wanneer het zichtbaar moet zijn op
het startscherm van uw veehouder.

VeeOnline-demonstratie met Teamviewer
Onze afdeling Klantcontact helpt u graag verder met VeeOnline of meld u via www.gddiergezondheid.nl/
demo aan voor de wekelijkse VeeOnline-demonstratie met Teamviewer. Deze vindt elke woensdag plaats.
Teamviewer is een ondersteunend programma waarmee wij alleen kunnen meekijken en aanwijzingen
kunnen geven; wij kunnen niet in uw bestanden en nemen ook niet de computer over. Zo kunnen wij u
nog beter helpen. Neem contact op met onze afdeling klantcontact via 0900-1770 voor het installeren
van Teamviewer.

Meer weten?
Wilt u meer weten over digitaal inschrijven? Ga naar www.gddiergezondheid.nl/veeonline, bel 0900-1770
of maak vrijblijvend een afspraak voor een demonstratie op uw praktijk. Als u zich aanmeldt ontvangt u
een startpakket. Hierin zit:
• scanner(s)
• gegevens leverancier scanner
• handleiding scanner
• doosje extra stickers voor monstername
• handleiding digitaal inschrijven
• factsheet digitaal inschrijven

Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl/veeonline
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