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MET ACTUELE INFORMATIE OVER UW DIEREN

Als veehouder bent u dagelijks bezig met diergezondheid. VeeOnline helpt
u daarbij. Op VeeOnline vindt u onder andere uw laboratoriumuitslagen,
geplande (openstaande) onderzoeken, een overzicht van gezondheidsstatussen,
deelnames aan onze programma’s en uw KoeData- en KalfOK-rapportages.
Bovendien betaalt u minder basiskosten als u of uw dierenarts onderzoeken
digitaal inschrijft op VeeOnline.
Uw uitslagen altijd bij de hand met de VeeOnline-app
Met de VeeOnline-app ontvangt u, als u dat wenst, een melding als er nieuwe uitslagen van
labonderzoeken binnen zijn. U kunt via de app altijd en overal uw uitslagen bekijken én uitslagen
eenvoudig filteren op identificatie, referentie, periode of onderzoek. U logt eenmalig in met uw Z login
en opent de app daarna met een door u ingestelde code.

Eenvoudig en snel overzicht in uw labuitslagen op VeeOnline
Binnen het VeeOnline onderdeel ‘Uitslagen’ vindt u met de zoekfilters sneller de uitslagen die u zoekt.
U kunt uitslagen filteren op identificatie, referentie, onderzoek of periode. Kortom: snel een actueel
overzicht van uw resultaten en uitslagen. Klik op ‘Uitslagen’ en maak direct gebruik van de nieuwe
weergave.

Uw bedrijfsstatus
Op VeeOnline vindt u de belangrijkste diergezondheidsinformatie van uw bedrijf. Onder ‘Status en
rapportage’ ziet u altijd aan welke diergezondheidsprogramma’s u deelneemt en wat de actuele
diergezondheidsstatus is. Als u op een status klikt ziet u het verloop van deze status in de tijd. Ook
kunt u hier een bedrijfscertificaat downloaden. Vergelijk bij het aanvoeren van een dier op uw bedrijf
altijd de status van het aanvoerbedrijf met uw eigen bedrijfsstatus. Op VeeOnline kunt u voor rund het
openbaar register raadplegen en uw aan- en afvoerlijsten beheren.

In één oogopslag inzicht in diergezondheid
In de rundveesector worden data en preventief inzicht in de bedrijfssituatie steeds belangrijker.
Daarom ontwikkelen wij voor veehouders die deelnemen aan onze (tankmelk)programma’s op
VeeOnline steeds meer praktische tools, zoals handige dashboards.
Deze dashboards bieden inzicht in de belangrijkste diergezondheidsgegevens op uw bedrijf. U ziet hier
onder andere:
• welke kiemen of mineralen op uw bedrijf aandacht nodig hebben;
• hoe de uitslag zich verhoudt tot vorige uitslagen;
• hoe uw bedrijf scoort ten opzichte van de streefwaarde én andere melkveehouders.
Uw uitslag wordt weergegeven in een meter. Zo ziet u direct welk mineraal of welke mastitiskiem om
aandacht of actie vraagt. Daarmee heeft u belangrijke informatie bij de hand om de juiste beslissingen
te nemen en zo de diergezondheid op uw bedrijf te verbeteren.

Het dashboard uiergezondheid bevat, naast informatie over de gevonden kiemen, een handige
medicijntool, waarmee u direct weet welk antibioticum het meest geschikt is op uw bedrijf.

Rapportages
Op VeeOnline vindt u, naast een uitgebreide toelichting op de uitslagen, de volgende rapportages:
• Rapportage Tankmelk Mineralen
• Bedrijfsantibiogram Mastitis
• Kwartaalrapportage KalfOK-score
• Koedata
• Rapportage Zoönosen
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Geplande onderzoeken en acties

Digitaal Inschrijven BVD Oorbiopten

Op uw homescherm staat een tabel met het aantal
geplande onderzoeken en geplande acties. Onder het
kopje ‘Geplande onderzoeken’ ziet u welke onderzoeken
nog openstaan en, afhankelijk van uw bedrijfsstatus, of
bloedtappen of vaccinatie nodig is. Dit zijn onderzoeken
waarvoor de dierenarts nodig is.

Met BVD Oorbiopten spoort u BVD-dragers zo snel
mogelijk op. Waar de meest gangbare BVD-test in bloed
pas betrouwbaar is als het kalf 1 maand oud is, is een
oorbiopt direct na de geboorte geschikt om te testen op
BVD-virus. Oorbiopten kunt u zelf nemen, in één
handeling met het oormerken. Vervolgens kunt u ze
eenvoudig zelf digitaal inschrijven op VeeOnline.
Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen en
instructievideo’s op
www.gddiergezondheid.nl/hoewerktdigitaalinschrijven.

Onder het kopje ‘Geplande acties’ ziet u of acties van u
als veehouder worden verwacht. Hiervoor hebt u geen
dierenarts nodig. Het cijfer achter ‘Aantal acties’ is het
totale aantal acties, dus zowel uitgevoerde als nieuwe
acties. U kunt onderzoeken bekijken door op het cijfer
te klikken. U ziet dan een overzicht van uw geplande
onderzoeken of acties. Onderzoeken of acties met het
rode uitroepteken zijn urgent. Uw dierenarts kan ook
op VeeOnline zien welke onderzoeken op uw bedrijf
nodig zijn.
Klikt u in een van de tabellen op het cijfer, dan gaat u
rechtstreeks naar het overzicht van uw openstaande
onderzoeken of acties. Wilt u meer weten over een
onderzoek of actie, klik dan op het vergrootglas in de
laatste kolom.

Gratis inloggen
Wist u dat inloggen op VeeOnline gratis is voor
veehouders? Ook de meeste modules zijn gratis.
Heeft u nog geen login, vraag deze eenvoudig aan op
www.veeonline.nl met de knop ‘Login aanvragen’.
U ontvangt uw toegang direct per e-mail.

Hulp op afstand met Teamviewer
Met Teamviewer helpt onze klantenservice u op afstand.
Handig voor vragen op het moment dat u met VeeOnline
bezig bent. Bel hiervoor met 088 20 25 500 (optie 1).
Onze medewerkers helpen u graag!

Sms-service
In een drukbezet leven als veehouder komt het nou
eenmaal weleens voor dat u een bericht van ons over
het hoofd ziet. Daarom sturen wij u een sms als iets écht
even uw aandacht nodig heeft en actie nodig is.
Bijvoorbeeld over het ophalen van sectiemateriaal of
acties in het kader van het BVD-programma. Wilt u
gebruikmaken van de sms-service? Neem dan contact op
met onze klantenservice via 088 20 25 500.

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