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ALGEMENE ONDERDELEN: 

1. Ga na het inloggen naar het onderdeel “VKI MELDING”: Klik op dit onderdeel 

 
 

2.  Vul het aantal varkens,  de “Geplande vertrekdatum” in en de “overnemer”: 
 

 
 

HANDLEIDING: INGAVE VKI VARKENS IN VEEPORTAAL 
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a. Export derde landen: 

Voldoen de dieren aan export voor derde landen: 

- Klik op de knop  
- Er verschijnt een pop-up met de landen. 
- Vink de landen aan 
- Klik op bijwerken 
- De pop-up verdwijnt 

 
 

- De landen zijn toegevoegd in het vierkant 

 

 

b. Behandelingen van varkens gedurende de laatste twee maand voor het vertrek: 
 

- Vink in het tabblad “behandelingen” aan welk soort geneesmiddel de laatste 2 
maanden zijn toegediend: 

o Ontstekingsremmende,  Antibiotica of Antiparasitaire 
 

- Geef de geneesmiddelen in die in de laatste 2 maanden werden toegediend via 
de knop 
              ‘toevoegen’. U kan het geneesmiddel opzoeken via het icoontje ( ). 
Indien u een niet opgeslagen geneesmiddel wil  opzoeken, dient u in het 
opzoekscherm bij                                                                                   

 het vinkje te verwijderen. 

mailto:info@dgz.be


Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw  
info@dgz.be • 078 05 05 23 • www.dgz.be 

FL_V_004_20200103 Ingave VKI varkens in Veeportaal Pagina 3 van 3 

 

 

c. Geef de onderzoeken in: Tabblad “Onderzoeken”: 
 
- Het risico van uw bedrijf is aangegeven/aangevinkt 
- Geef Salmonella onderzoeken of andere onderzoeken in: Naam/datum/ratio 
- Klik op “Toevoegen” in het midden op de blauwe balk om een nieuwe lijn toe te 

voegen en een behandeling te registreren 
 

 

Klik onderaan rechts om de VKI te registreren op “Toevoegen”: 

 

Indien alles correct geregistreerd is, zal er een meldingsnummer verschijnen. Indien er 
eventuele tekortkomingen zijn, dan zal er geen meldingsnummer ingevuld worden, maar zal 
er een rode balk verschijnen bovenaan het scherm en zal er links onderaan te lezen zijn wat 
de tekortkoming is. Na het oplossen van de tekortkoming, klikt u opnieuw op toevoegen, 
waarna alsnog een meldingsnummer verschijnt. 
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