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Makkelijker werken
met VeeOnline

Jessica van Stek en Frans Jansen werken dagelijks aan de verdere ontwikkeling van VeeOnline

“We hebben de afgelopen maanden een enorme slag gemaakt. Veehouders kunnen steeds sneller en eenvoudiger
bij hun gegevens; de papierstroom wordt kleiner, het overzicht en gemak groter. Een verademing, voor iedereen.”
Aan het woord is Frans Jansen, manager infoproducten rund bij de GD. Hij is bijzonder goed te spreken over de
nieuwe mogelijkheden van VeeOnline. Het online programma wordt steeds verder uitgebreid. ‘We haken op het
punt van de informatievoorziening weer aan bij de wensen van onze klanten.’
Sinds de lancering eind vorig jaar hebben
meer dan 10.000 veehouders een account
aangemaakt in het vernieuwde VeeOnline.
Dat het nu voor zowel melk- als vleesveehouders mogelijk is om via de dierenarts
in het programma een bedrijfgezondheidsplan (BGP) en een bedrijfsbehandelplan
(BBP) aan te maken en te ondertekenen,
is voor velen aanleiding geweest om in
te stappen. “Nu het in het kader van de
nieuwe antibioticaverordening verplicht is
een BGP en een BBP te maken, zien veel
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dierenartsen en veehouders VeeOnline als
een ideaal instrument om dit digitaal en
snel te doen,” aldus Jansen. “Een groot
voordeel is dat de plannen altijd online
beschikbaar zijn.
Zowel de veehouder als de dierenarts
kan het BGP en het BBP te allen tijde en
overal raadplegen.”

Vertrouwde modules blijven
Behalve de nieuwe module waarin het BGP
en BBP kunnen worden aangemaakt, biedt

het vernieuwde VeeOnline natuurlijk ook de
vertrouwde informatie in een nieuw jasje.
Zo is in het programma nog steeds een
overzicht terug te vinden van uw stallijst
en actuele gezondheidsstatussen, kunnen
eenvoudig gezondheidsverklaringen worden
aangemaakt en VKI en I&R meldingen
worden gedaan. In het openbaar register
kunnen gezondheidsstatussen snel geraadpleegd worden. “Handig wanneer je een
dier aankoopt van een ander bedrijf; als je
bijvoorbeeld zelf een BVD-vrij certificaat

Het ‘homescherm’ voor de veehouder

hebt, is het wel zo verstandig om alleen
dieren van bedrijven aan te voeren die dit
certificaat ook hebben.”

Minder papier
Omdat gezondheidsstatussen en gezondheidsverklaringen actueel beschikbaar zijn
in VeeOnline, is de GD per 1 juli gestopt met
het per post versturen van de bedrijfscertificaten. Jessica van Stek, die sinds eind vorig
jaar in dienst is bij de GD als marktmanager
e-commerce, ziet de introductie van het
vernieuwde VeeOnline als hét moment om van
heel veel ‘papieren rompslomp’ (en dus post)
af te komen. “De afgelopen jaren verstuurde
de GD bij elke wijziging van een gezondheidsstatus automatisch een bedrijfscertificaat per
post. In verband met de afgifte van Eigen
Verklaringen (EV) hebben veehouders immers
altijd een actueel overzicht nodig. Omdat
we de poststroom willen verminderen en alle
informatie online beschikbaar is, hebben we
besloten dit per post versturen niet meer
standaard te doen. Eventueel is het nog wel
mogelijk om het bedrijfscertificaat telefonisch aan te vragen via het bekende Voice
Response Systeem.

Labuitslagen en tankmelkrapportages online
Onder het motto ‘meer efficiëntie en overzicht, minder papier’ zullen rond de verschijning van deze GD Herkauwer ook de labuitslagen en tankmelkrapportages via VeeOnline
beschikbaar zijn/komen voor veehouder en
dierenarts. Van Stek: “Overzichtelijk gepresenteerd in dier- en bedrijfsoverzichten.”
Ook de berichten rondom ‘gepland onderzoek’

Hier vult u samen met uw dierenarts het BGP in

worden op VeeOnline aangeboden. “Als een
koe onderzocht moet worden, bijvoorbeeld in
het kader van een certificeringsprogramma,
kunnen we dat tegenwoordig natuurlijk op
veel snellere en meer efficiënte manier melden dan met een lading brieven.”
In het kader van alle veranderingen is het
wel van groot belang dat de GD de juiste
e-mailadressen en 06-nummers van veehouders heeft. “Dit om veehouders eenvoudig te
kunnen attenderen op openstaande acties of
nieuwe rapportages. We zullen er de komende
tijd werk van maken om de juiste gegevens,
voor zover we deze nog niet hebben, binnen
te krijgen.”

Vaccinatiemodule
Naast de genoemde nieuwe mogelijkheden
zal in het najaar ook een vaccinatiemodule
geïntegreerd worden in VeeOnline. “Er was
al een module blauwtongvaccinatie, waarin
geënte runderen worden vastgelegd. Dit
najaar wordt het ook mogelijk BVD-, IBR-,
pinkengriep-, kalverdiarree-, ringschurften longworm-vaccinaties in VeeOnline te
registreren,” vertelt Van Stek. “Veehouders
die hier gebruik van willen maken, kunnen
dit aangeven bij hun dierenarts. Groot
voordeel is dat je precies kunt bijhouden
welk dier welke vaccinatie wanneer heeft
gehad. Bovendien krijg je automatisch een
oproep wanneer een dier weer geënt moet
worden, handig toch?!”

Gemak dient de mens
VeeOnline is dus volop in ontwikkeling.
Jansen: “VeeOnline groeit langzaam maar
zeker uit tot een zeer handig, overzichtelijk

en transparant instrument voor diergezondheid. Het is een ideaal middel om een
compleet gezondheidsdossier op te bouwen
waar veehouder en dierenarts samen veel
aan kunnen hebben. Groot voordeel is ook
dat niet alleen de huidige status, maar ook
de ontwikkelingen over een langere periode
gemonitord kunnen worden; je bouwt als
het ware samen een archief op. Indien
gewenst kan de veehouder instellen dat
naast zijn dierenarts ook de zuivelafnemer
en Qlip meekijken zodat zij automatisch
de gewenste gegevens –ten behoeve van
bijvoorbeeld de kwaliteitssystemen- kunnen inzien. Hiervoor hoef je dan geen extra
handelingen meer te verrichten. Gemak
dient de mens.”

Nog niet op VeeOnline?
U kunt zich eenvoudig aanmelden voor
VeeOnline via www.veeonline.nl. Een
aantal modules is gratis. Zo heeft u voor
het bekijken/ondertekenen van uw BGP/
BBP geen abonnement nodig en kunt
u ook uw gezondheidsstatussen gratis
bekijken.
Maakt u gebruik van de managementsystemen Comru, UNIFORM-Agri of Ruma,
dan kunt u, dankzij een handige koppeling van VeeOnline met uw eigen managementsysteem, eenvoudig uw BGP/
BBP en gezondheidsstatussen inzien.
Kijk voor meer informatie op
www.veeonline.nl of bel 0900-1770.
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