VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

Uw actuele overzicht van geplande
onderzoeken
De geplande onderzoeken rund, schaap/geit, pluimvee en
varken staan op VeeOnline. Voor een goed overzicht van alle
openstaande onderzoeken kunt u gebruikmaken van uw
klantenlijst.

Al uw geplande onderzoeken in één overzicht
Op uw homescherm staat een tabel met daarin de geplande
onderzoeken. Als u klikt op het cijfer in deze tabel komt u
in uw klantenlijst. Onder het tabblad staan meerdere
kolommen die u kunt sorteren. Wilt u bijvoorbeeld de UBN’s
weten waarvan als eerste de einddatum verloopt? Klik dan
in de bovenbalk op ‘1e einddatum’. De UBN’s met rood
uitroepteken hebben een herinnering ontvangen om
onderzoek uit te laten voeren. In de kolom ‘Alle’ staan alle
geplande onderzoeken, ook die zijn verlopen. In de kolom
‘Actueel’ staan onderzoeken die voor de komende 100 dagen
gepland staan. U kunt de lijst ook exporteren naar Excel.

Monsternamelijsten
De kolom ‘Op lijst’ bevat aangemaakte monsternamelijsten
die nog niet zijn gebruikt voor digitaal inschrijven. Deze
lijsten kunt u verwijderen. U kunt dan aangeven dat u de
geplande onderzoeken opnieuw wilt gebruiken of negeren.
Onderzoeken die u negeert kunt u nog steeds terugvinden
door op het cijfer in de kolom ‘Alle’ te klikken en vervolgens
het tabblad ‘Geannuleerd’. Een gepland onderzoek is nooit
helemaal verdwenen.

Wie houdt de planning bij
Wist u dat het belangrijk is om goede afspraken met een
veehouder te maken over wie verantwoordelijk is voor het
tijdig uitvoeren van de geplande onderzoeken voor
certificering? Zo voorkomt u dat u onderzoeken niet of te
laat uitvoert.

Staat uw post al uit?
Voor diverse programma’s staat de sticker- en poststroom al
uit. Gedurende het jaar komen er meer programma’s bij
waarvoor wij geen post meer sturen. Per 1-1-2020 zet GD de
post- en stickerstroom voor gepland onderzoek rundvee en
schaap/geit richting de dierenartsenpraktijken uit.

Aangemaakte monsternamelijsten die nog niet digitaal zijn ingeschreven.
Geplande onderzoeken voor de komende honderd dagen, UBN’s met rood uitroepteken
hebben een herinnering ontvangen om onderzoek uit te laten voeren.
Aantal geplande (ook verlopen) onderzoeken.
UBN’s waarvan als eerste de einddatum verloopt, klik hierop om te sorteren op eerste einddatum.

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