ZO ZIT DAT

Maandelijkse rapportage
Online Monitor
Elke maand ontvangt u op VeeOnline de maandelijkse rapportage van de Online Monitor-gegevens. Hierin kunt u uw bedrijf
onder andere vergelijken met de rest van Nederland. We krijgen hier soms vragen over. We leggen daarom graag stapsgewijs aan u uit hoe u deze rapportage kunt interpreteren.
Om u goed uit te kunnen leggen hoe alles precies in z’n werk
gaat, hebben we een voorbeeldrapportage opgesteld. Deze lichten we hieronder graag toe.
De Online Monitor-overzichten van het eigen varkensbedrijf vindt u terug door in te loggen op VeeOnline
(www.veeonline.nl) en in het menu te klikken op rapportages.
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Heeft u moeite met inloggen? Neem dan contact op met GD via
0900-1770 (optie 2). Onze klantenservice biedt hulp op afstand
en helpt u zo met al uw vragen.
De monitoring van de varkensgezondheid in Nederland
wordt, op verzoek van de sector en het ministerie, uitgevoerd door GD. Het doel is om uitbraken van (nieuwe) dierziekten op te sporen en om zicht te houden op trends en ontwikkelingen. Zo kunnen we bedrijfsschade door dierziekten
beperken, onze afzetposities in binnen- en buitenland behouden,
zorgen voor een goed imago van de sector, maar ook invulling
geven aan onze (politieke) verantwoordelijkheid en risico’s voor
de volksgezondheid beperken.
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Theo Geudeke, dierenarts varken
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Op de kaartjes van het maandelijkse overzicht ziet u
hoe een paar specifieke infectieziekten zich in de afgelopen maand over Nederland hebben verspreid. Zo krijgt u
maandelijks een beeld van de mate van dreiging van de ziekten.
Hoe donkerder de regio is ingekleurd, des te hoger het percentage meldingen van de ziekte door dierenartsen.
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In het persoonlijke overzicht staat in welke diercategorie de afgelopen maand gezondheidsklachten
voor uw bedrijf zijn gemeld door uw dierenarts. Ook ziet u
hier op hoeveel procent van de Nederlandse bedrijven een
soortgelijke klacht is gemeld. Dit geeft u een idee hoe vaak
we het probleem in de praktijk tegenkomen.
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Of de dierenarts een gezondheidsklacht doorgeeft voor de
Online Monitor hangt ook af van de ernst van het probleem.
In overleg met dierenartsen zijn richtlijnen opgesteld die
bepalen wanneer een gezondheidsklacht meldenswaardig is.

Wist u dat uw dierenarts de beschikking
heeft over een interactief dashboard?
Hierop kan hij of zij zien hoeveel
bepaalde gezondheidsproblemen binnen
de praktijk of de regio voorkomen. Vraag
uw dierenarts voor meer informatie!

In veel gevallen noteert de dierenarts ook aan welke
oorzaak hij of zij dacht bij de specifieke klachten. Vaak
betreft het ‘de meest waarschijnlijke oorzaak’.
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In het overzicht van uw bedrijf is weergegeven welke
diercategorieën wel en niet aanwezig zijn op uw bedrijf
en bij welke groep de afgelopen maand wel of geen klachten
zijn gemeld door uw dierenarts.
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De rapportage betreft steeds de voorgaande maand. Aan
het eind van elke kalendermaand worden alle gegevens
verwerkt en op VeeOnline geplaatst.
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Op de tweede pagina van het overzicht staan alle diercategorieën en groepen klachten in diagrammen weergegeven. Hier vindt u de informatie over het afgelopen jaar. De diagrammen worden alleen ingevuld als in het afgelopen jaar van ten
minste negen bedrijfsbezoeken gegevens zijn verwerkt. Bij dit
voorbeeldbedrijf is te zien dat er door het jaar heen bij 90 procent van de dierenartsbezoeken sprake was van ademhalingsklachten bij de gespeende biggen. Landelijk werd door het jaar heen
bij 14 procent van de bezoeken melding gemaakt van ademhalingsklachten bij gespeende biggen. Ademhalingsklachten zijn
bij de biggen dus een serieus punt van aandacht voor dit bedrijf.
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Heeft u na het lezen van deze uitleg nog vragen over de rapportage? Neem dan contact op met onze klantenservice via 09001770. We helpen u graag verder!
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