Haal meer uit VeeOnline

ALLES OVER UW
BVD-PROGRAMMA IN
VEEONLINE
De overgang van de oude BVD-programma’s naar de nieuwe
BVD-routes betekent ook een overgang van papier naar digitaal. Als wij een e-mailadres van u hebben, ontvangt u over
BVD geen post meer van ons.
Als er voor BVD een onderzoek of actie nodig is op uw bedrijf,
of uw status wijzigt, dan krijgt u per e-mail een attentie. Omdat
we zorgvuldig met uw gegevens omgaan, bevat de e-mail zelf
geen bedrijfsspecifieke informatie. De mail attendeert u er
alleen op om op VeeOnline te gaan kijken. Daar kunt u nadat u
bent ingelogd alle actuele diergezondheidsinformatie van uw
bedrijf bekijken.
Op VeeOnline ziet u concreet welke onderzoeken of acties er op
korte termijn worden verwacht en welke statuswijzigingen hebben plaatsgevonden. Voor behoud van uw BVD-status is het
belangrijk dat u gevraagde onderzoeken of acties altijd tijdig
en volledig uitvoert of uit laat voeren.
Geplande onderzoeken
Op uw VeeOnline-homescherm kunt u onder ‘Geplande onderzoeken’ zien welke onderzoeken er op korte termijn nodig zijn. Klik
op het blauwe cijfer achter ‘Aantal onderzoeken’ of op de tekstuele link om te zien om welke onderzoeken het precies gaat.
Dit zijn onderzoeken waarvoor de dierenarts nodig is, bijvoorbeeld het halfjaarlijks steekproefbloedonderzoek op BVDantistoffen.

Tip van Xander
“Voor de nieuwe BVD-routes ontvangt u
tegenwoordig een e-mail waarin u wordt
gevraagd op VeeOnline te kijken. Daar
kunt u inloggen met uw Z login of, als u
die nog niet heeft, deze direct online
aanmaken. Mijn tip: heeft u nog geen
Z login voor VeeOnline, gebruik dan uw
RVO-inlogcombinatie. VeeOnline koppelt
uw VeeOnline-account dan aan dezelfde Z login.”
Xander Teunissen werkt op de klantcontactadministratie
(KCA) van GD. Heeft u vragen of klachten? U kunt ons elke
werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur bereiken op telefoonnummer 0900-1770 (optie 1).
Een VeeOnline-handleiding voor veehouders vindt u op
www.gddiergezondheid.nl/veeonlinerund

Geplande acties
Onder ‘Geplande acties’ staan acties die van u als veehouder
worden verwacht. Klik ook hier op het blauwe cijfer of de tekstuele link om te zien om welke acties het gaat. Voor deze
acties hebt u geen dierenarts nodig. Denk hierbij aan het
nemen van een oorbiopt bij een pasgeboren kalf of het afvoeren
van een dier. U kunt het oorbiopt zelf digitaal inschrijven op
VeeOnline.

MEER OVER VEEONLINE VINDT U OP
WWW.VEEONLINE.NL
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