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nieuw
bgP
in veeonline
Het is nu nog gemakkelijker om samen met
uw dierenarts een nieuw BGP in VeeOnline te
maken. De BGP-module in het online programma
van de GD is vernieuwd en daardoor gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en informatiever.
Sinds de invoering van de PPV-verordening ‘registratie en
verantwoording antibioticagebruik’ wordt van dierenartsen en rundveehouders met vijf of meer dieren verwacht
dat zij jaarlijks een bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en
bedrijfsbehandelplan (BBP) opstellen, evalueren en bijstellen voor het nieuwe jaar. De vernieuwde BGP-module
in VeeOnline ondersteunt daarbij en maakt het nog makkelijker om aan de verordening te voldoen.

handig evalueren
Een van de verbeteringen in de nieuwe BGP-module is dat
bij de aanmaak van een nieuw plan het oude plan automatisch wordt getoond, direct naast het nieuwe plan. Handig
bij het evalueren. Bovendien is tijdens het invullen bij elk
onderdeel ruimte voor het benoemen van aandachtspunten, die aan het eind keurig op een rij worden gezet. Ook
kunt u er nu voor kiezen om de landelijke streefwaarden
over te nemen en zijn de dierdagdoseringen automatisch
in te lezen vanuit MediRund. Met uw digitale handtekening maakt u het plan direct helemaal af.

de gd ondersteunt
veehouders
met hun BGP en BBP in
VeeOnline. In november
2012 zijn een aantal
belangrijke verbeteringen
in het BGP doorgevoerd.
We zetten de belangrijkste
ontwikkelingen op een rij:

al 11.000 plannen in veeonline
Tot nu toe hebben ruim 11.000 rundveehouders samen
met hun dierenarts een BGP en/of BBP in VeeOnline aangemaakt. Behalve hun BGP en BBP vinden zij hier ook hun
diergezondheidsstatussen, laboratoriumuitslagen en te
onderzoeken dieren. De stallijst is eenvoudig te raadplegen; handig bij het selecteren van dieren voor onderzoek.
Met internet en een eigen login zijn de plannen overal
beschikbaar en gemakkelijk terug te vinden.

gratis inloggen
Inloggen op VeeOnline is gratis, evenals de meeste modules.
Waarom? Omdat de GD veehouders en dierenartsen wil ontzorgen, haar dienstverlening wil versnellen en minder post
wil versturen. Met VeeOnline slaan we drie vliegen in één
klap. Om in te loggen gaat u naar www.veeonline.nl. Login
vergeten of nog geen login? Via de linkjes onder het inlogscherm zijn eenvoudig nieuwe of vergeten logingegevens
aan te vragen. U ontvangt deze binnen een minuut per
e-mail, wel zo makkelijk. Nog geen plannen in VeeOnline?
Informeer bij uw dierenarts naar de mogelijkheden.

Met het nieuwe bgP kunt u
samen met uw dierenarts:
• Gemakkelijk uw BGP evalueren en vernieuwen;
• Landelijke streefwaarden overnemen of uw eigen waarden kiezen;
• Uw oude plan naast het nieuwe zien;
• Bij elk onderdeel aandachtspunten noteren;
• Dierdagdosering automatisch inlezen
(via machtiging MediRund).

en wegens succes herhaald:
•
•
•
•

Dieraantallen en statussen automatisch ingevuld;
Printoptie voor stalkaarten;
BGP-app voor aanmaken een BGP zonder internet;
Plannen inzichtelijk en erkend door controlerende
instanties;
• Plannen digitaal te ondertekenen.

veeonline gaat verder
• Naast bedrijfsgezondheidsplannen biedt VeeOnline steeds meer
informatie over diergezondheid:
- Statussen en deelnames
- Labuitslagen
- Attenties gepland onderzoek
- Tankmelkrapportages
- Stallijsten en dieraantallen
- Registratie blauwtongvaccinatie
• Verwacht in 2013 zijn:
- Vernieuwd BBP
- Lab uitgebreid
- Vaccinatiemodule
- BGP Varken
Met VeeOnline werken wij samen
met u aan diergezondheid.
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