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Woord vooraf

In deze notitie staan de eerste schetsen over mogelijke uitwisseling van veterinaire
informatie tussen dierenartsenpraktijken, zoals deze op 1 mei '06 door jullie als
veterinairen in de workshop naar voren zijn gebracht en bediscussieerd 1 .
Afgesproken is dat jullie de ideeën eerst bespreken binnen de eigen praktijk om na te
gaan hoe de collega's er over denken, waarna, bij voldoende draagvlak, in de 2e
workshop een en ander verder kan worden aangescherpt. Wij hopen dat de schetsen
en steekwoorden in deze notitie die interne afstemming kunnen ondersteunen.

Het is duidelijk dat deze eerste schetsen alleen kunnen leiden tot een reëel systeem,
indien (een aantal) dierenartsenpraktijken daarin samen een trekkende rol willen
vervullen. Naast inhoudelijke discussie is een belangrijke vraag bij de afstemming
met de collega's dus ook of deze eerste ideeën veelbelovend genoeg zijn om er als
dierenartsenpraktijk tijd en energie in te willen steken!

Namens de WUR-projectgroep monitoring diergezondheid,
Martien Bokma (ASG)
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Deelnemers workshop: Chris Schouten (Aadal), Rick Janssen (Someren), Frans van Dongen (De Heikant),
Bram Bos, Nico Bondt, Martien Bokma (ASG), Peter Roeland (tekenaar). Arend Piebes (Coevorden) was
verhinderd.
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 Directe betrokkenheid deelnemers cruciaal voor draagvlak
 Dap's houden zelf touwtjes in handen over:
o wat wordt ingevoerd,
o hoe wordt geanalyseerd en door wie,
o hoe wordt teruggekoppeld en naar wie
 Waar zinvol aansluiten bij collectief belang sector/overheid
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 Inzicht in trends van symptomen/aandoeningen:
o zien anderen deze rare verschijnselen ook?
o steken bekende aandoeningen weer de kop op?
 met als aanvullende informatie:
o geografisch beeld (via postcodes)
o diercategorie: zeugen, biggen, vleesvarkens
o leeftijd
 voorlopig grote stap te ver, maar in toekomst wel interessant:
o inzicht in risicofactoren
o effectiviteit van behandelingen
F
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 Ook hier inzicht gewenst in trends van symptomen en aandoeningen
 'wat het niet is' kan ook interessant zijn Æ echter: risico waslijsten en
scheef beeld Æ bepaalde onderzoeken worden weinig gedaan
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 Invoer moet makkelijk gaan Æ gebruikersvriendelijk!
 Niet alles invoeren, alleen afwijkingen
 Hou het beperkt, klein beginnen
 Invoer koppelen aan regelmatige standaardactiviteit dap
 Data geografisch zo gespreid mogelijk
 Kwaliteitseisen aan dap-invoer + controlemogelijkheid
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Zeugen:
o bekende en onbekende aandoeningen: eventuele
diagnostiek én symptomen doorgeven
Vleesvarkens:
o bekende aandoeningen: alleen diagnostiek doorgeven
o onbekende aandoeningen: symptomen en eventuele
diagnostiek doorgeven
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 Invoer van veterinaire data exclusief door dierenartsen
 De deelnemende dap's hebben invloed op wat en hoe
analyseren; touwtjes in eigen handen houden!
 Extra interpretatie van data door dap's Æ alleen voor
deelnemers beschikbaar
 Gegevens niet herleidbaar naar bepaalde dap (wel
kwaliteitscontrole mogelijk)
 Goede balans tussen benodigde inzet en opgeleverde output
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 Trends bekende aandoeningen weergeven in grafieken en figuren op
website (90 % van de output)
 Onbekende aandoeningen: handige output voor bedenken Æ
eventueel extra alarmering via mail of telefoon bij opvallende zaken
 Naast standaardfiguren ook mogelijkheid tot extra eigen analyse
 Globale standaardtrends voor meerdere personen beschikbaar;
gedetailleerder data en aanvullende analyses alleen voor deelnemers

9

