VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

Schrijf in 3 stappen uw
monsters in op VeeOnline
Inmiddels schrijven veel praktijken hun monstermateriaal digitaal in op VeeOnline. Paraveterinairen
kunnen ook hier een waardevolle, ondersteunende rol vervullen binnen de praktijk. Dit ‘Driestappenplan’ is
een handige leidraad. De paraveterinair maakt de monsternamelijst aan op VeeOnline, de dierenarts neemt
monsters bij de veehouder en de paraveterinair schrijft deze monsters vervolgens digitaal in op VeeOnline.
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Op VeeOnline kunt u zien welke onder
zoeken bij de veehouder uitgevoerd
moeten worden. Maak een digitale
monsternamelijst aan en geef de
uitgeprinte lijst mee aan de dierenarts.

Neem de geprinte monsternamelijst mee
naar het bedrijfsbezoek. U kunt direct de
monsters nemen. De veehouder hoeft niets
te doen op VeeOnline. Plak vervolgens de
barcodestickers op de monsternamelijst.

De monsters kunnen bij aankomst op de
praktijk direct worden klaargezet voor
de ophaaldienst. Scan de barcodes op de
monsternamelijst en schrijf zo de monsters
digitaal in op VeeOnline.

Tips digitaal inschrijven
Wij helpen u graag meer uit VeeOnline te halen. Hieronder enkele tips.
Algemeen

Meer tips

1.	Snelle route inschrijven naar de monsternamelijst: vul bovenin
de UBN in, ga naar het menu ‘Digitaal inschrijven’ en dan
‘Voorbereiden monsternamenlijst’.
2.	Als u geplande onderzoeken meeneemt naar de monsternamelijst
kunt u de lijst direct printen of monsters digitaal inschrijven.
U hoeft geen dieren meer te selecteren, behalve bij het
doorvoeren van een wijziging. Voor meer informatie klik hier.
3.	Gebruik het tabblad ‘Gepland onderzoek’ op de klantenlijst om
de actuele geplande onderzoeken op volgorde te tonen.
4.	In het veld ‘Toelichting/Anamnese’ kunt u voor eigen gebruik
de reden van inzending invullen. Het veld is niet bestemd voor
opmerkingen naar het lab/GD.
5.	U kunt uw inschrijving nog bewerken of annuleren tot het
moment van ontvangst bij GD. Ga hiervoor naar ‘Inschrijven’
en ‘Raadplegen inschrijvingen’ en klik op het icoontje met het
groene pennetje om de inschrijving te openen.
6.	Op het homescherm van de veehouder kunt u, met een UBN/
GD-relatienummer en bijhorende postcode, vaste adressanten,
integraties of klanten toevoegen. Voor meer informatie klik hier.
7.	Voor het werken met grote stallijsten kunt u het beste Google
Chrome of Firefox als browser gebruiken. Werk niet in meerdere
tabbladen tegelijk op VeeOnline.

Rund
•	Staat een dier niet meer op de stallijst, dan kunt u het dier
opzoeken in het I&R door het volledige levensnummer in te
voeren en te kiezen voor ‘Valideren bij I&R’.
•	Blanco oorbiopten kunt u inschrijven via ‘Nieuwe inschrijving’
onder ‘Weefsel’. Voor meer informatie klik hier.
Schaap/geit
•	Gebruik voor geplande onderzoeken CAE/CL de route ‘Nieuwe
inschrijving.’ Werkt u toch via ‘Geplande onderzoeken’ vergeet dan
niet de juiste verhouding CAE/CL te kiezen.
• Vergeet niet bij een project op het eind de declaratie in te vullen.
•	Wist u dat we een reader schaap geit hebben om in de stal direct
monsters in te schrijven? De reader leest zowel de barcode van de
buis als van het oormerk. U kunt een scanner huren bij GD. Voor
meer informatie klik hier.
Varken
•	Ook voor varken staan uw geplande onderzoeken klaar op
VeeOnline, u hoeft alleen nog de barcode te scannen.
•	U kunt alle monsters van één varkenshouder inschrijven in één
inschrijving, ook gepoold onderzoek. U betaalt dus maar één keer
inschrijfkosten. Voor meer informatie klik hier.
Pluimvee
•	Vaccineert u kalkoenen volgens een 6-weeks schema? Geef
dit dan aan in het veld ‘Toelichting/Anamnese’, zo weet de
Pluimveeplanning of de hoge of de lage titer eis geldt.
•	Via een nieuwe inschrijving kunt u ook groepsmonsters
inschrijven. Gebruik hiervoor de barcodestickers op de rol. Voor
meer informatie klik hier.
•	Monsters invriezen: door bij het inschrijven eenmalig de optie
invriezen te selecteren, wordt het totale groepsmonster (dus al
het ingestuurde materiaal van die groep) ingevroren.

Online VeeOnline-training
Xander en Dennis van onze klantenservice helpen u graag verder en geven online trainingen over alle
aspecten van VeeOnline. Interesse? Meld u dan aan via de website: www.gddiergezondheid.nl/demo.
Heeft u vragen, bel gerust! Telefoonnnummer 0900-1770 (optie 1).

Xander Teunissen

Dennis Voortman

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