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Welkom op

schaap en geit

SG-Online

Vanaf 1 januari 2010 is de elektronische
identificatie en centrale registratie van schapen
en geiten verplicht. Het doel hiervan is om in
het geval van calamiteiten, bijvoorbeeld een
uitbraak van MKZ, dieren eenvoudig te kunnen
traceren.
Figuur 1. De nieuwe startpagina van SG-Online
Registratie in de landelijke databank is verplicht, maar
heeft slechts beperkte mogelijkheden. Daarom heeft de GD
gewerkt aan een uitbreiding van het Individuele DierRegistratie systeem (IDR) zoals de GD al in gebruik had voor
deelnemers aan gezondheidsprogramma’s. Sinds juli 2010
is de vernieuwde versie van IDR, genaamd SG-Online, in
de lucht. Hiermee is het voor u mogelijk om uitgebreide
diergegevens vast te leggen, gezondheidsverklaringen af te
drukken en onder andere Q-koortsvaccinaties te registeren.
Er wordt nog continu gewerkt aan verbeteringen en uitbreiding van de mogelijkheden.

te registreren. Hiermee is de informatie beschikbaar voor
onder andere berekening van fokwaardes bij stamboeken,
deelname aan gezondheidsprogramma’s bij de GD én u
voldoet aan de verplichtingen van EL&I.

Uitwisseling van gegevens
Elk kwartier worden meldingen in SG-Online verstuurd naar
de centrale databank van het ministerie van Economische
zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) (zie figuur 2). En elk
half uur worden de meldingen in de centrale databank ingelezen bij de GD. Vanuit de stamboeken worden gegevens
naar de GD verstuurd als u hiervoor toestemming geeft. U
hoeft meldingen in veel gevallen slechts in één systeem

Uitgebreide
diergegevens worden
indien gewenst door de
veehouder doorgestuurd
naar sG- Online

Uitwisseling van
basisgegevens van
meldingen gedaan
door GD klanten

Registratie van vaccinaties
Ook dit jaar is een deel van de schapen- en geitenhouders
verplicht om te vaccineren tegen Q-koorts. Deze vaccinaties moeten worden geregistreerd. Als de vaccinatie vrijwillig is, geldt dit ook voor de registratie. Vaccinaties van
individuele dieren kunnen eenvoudig worden vastgelegd
in SG-Online (zie figuur 3). Dit geldt overigens ook voor
andere behandelingen en medicijngebruik. De Q-koortsvaccinaties worden automatisch doorgestuurd naar de centrale
databank van EL&I.
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Figuur 3. Vastleggen van een Q-koorts-basisvaccinatie.

Centrale databank eL&I
o Vastleggen
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mutaties en vaccinaties

Figuur 2. Schematisch overzicht van uitwisseling van
meldingen tussen de systemen

Behoorlijke slag gemaakt
De elektronische identificatie en de centrale registratie
tegelijk met de subsidie voor omnummeren heeft de nodige
inspanning en aanpassing van de sector gevraagd. Inmiddels lijken de meeste problemen verholpen en begint
iedereen te wennen aan dit nieuwe systeem.
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