tekst: DRS. Jessica Hirsch-van Stek | VeeOnline

Wegwijs op

VeeOnline

Als veehouder bent u dagelijks bezig met diergezondheid.
Daar kunt u VeeOnline goed bij gebruiken. Als u bent
ingelogd en bovenaan de pagina klikt op Registratie, dan
ziet u het onderstaande scherm. Door op het GD-logo of
de link naast het logo te klikken, gaat u direct door naar
de website van de GD. Deze wordt in een nieuw scherm
geopend.

Welkom ‘Uw Naam’

Mijn bedrijf

Registratie

Home

Lab

Contact
Geboortemelding

Oormerkbestelling

Geboorte vrij oormerk

Paspoortbestelling groep

0123456
012345
Uw naam

Aanvoermelding

Melding doen

Aanvoer op verklaringsnummer

Door op ‘Melding doen’ te klikken kunt
u in het groene uitklapmenu aangeven
welke melding u wilt doen.

Opvragen rund

GD Relatienummer

Meldoverzicht

Afvoermelding

Infoproducten I&R

Afvoer groep

Rundgegevens

Slachtmelding

Gezondheidsstatussen

Exportmelding

UBN
Naam
E-mail
Contactgegevens

Melkveebedrijf

DA Praktijk

Doodmelding
Gezondheidsdienst voor Dieren Contactgegevens

Tank

Nederlandse Melkleverancier

Gemiddeld aantal aanwezige runderen laatste jaar
Volwassen Jongvee Totaal
0

0

Er bestaat 1 nog niet verwerkt gepland onderzoek rund voor de komende 100 dagen.

Status en deelname

Bedrijfsbehandelplan

Kip

Door op ‘Opvragen rund’ te klikken kunt u met behulp
van een levensnummer van een rund de dierdetails zien
bestaande uit: geslacht, haarkleur, geboortedatum,
Contactgegevens
levensnummer,
levensnummer van de moeder, nakomelingen, UBN-houder van het rund en, indien van toepassing, gegevens uit het buitenland.

Infoproducten

Geplande onderzoeken

Leptospirose
Leverbot
Maagdarmwormen
Neospora
Paratuberculose
Salmonella
Uiergezondheid
Worminfecties
Bedrijfsbehandelplan

A

details

Attenties

Rund
Kip
Programma of product
BVD
IBR

A

Opvragen Rund

Importmelding

Naam

0

Rund

Export groep

Bedrijfstype
Zuiverlfabriek

A

Doodgeboortemelding

Home

naam@mail.nl

( Uitloggen )

www.gddiergezondheid.nl

Melding doen

Paspoortbestelling

000000

Deelname

Via infoproducten I&R kunt u een
bedrijfsregister bestellen. In het
bedrijfsregister worden alle aan- en
afvoeren van runderen op uw bedrijf
bijgehouden. U kunt zelf de gewenste
Status
periode selecteren.

Rapportage

Gezondheidsstatussen
Via gezondheidsstatussen kunt u kijken naar statussen van bedrijven die in het openbaar register staan*.
Hierbij kunt u zoeken naar statussen op basis van een
UBN of op basis van een levensnummer. Handig als u
bijvoorbeeld een Deelnemer
rund gaat aankopen om te zien of een
bedrijf een gelijke
gezondheidsstatus heeft.
Deelnemer

23-06-2014
25-06-2014

Uw labuitslagen nu in één duidelijk overzicht!
Ga naar Mijn labuitslagen >>
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Privacy

Volg ons op Twitter

* Hiervoor heeft u de betaalde module “Van en Naar de Stal”nodig. De kosten voor deze module zijn € 0,21 per aanwezig dier per jaar (tarief 2014).
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