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1. Aanmelden in Veeportaal 

Surf naar www.dgz.be en klik rechtsboven op ‘MIJN DGZ’. 

 

Vervolgens klik je op de knop ‘START VEEPORTAAL’ 

 

Geef vervolgens je gebruikersnaam en paswoord in en druk op de knop ‘Aanmelden’.  

Gebruikersnaam en paswoord zijn hoofdlettergevoelig.  

 

Eerst kom je op de pagina met berichten (het prikbord). Om op 
de startpagina van Veeportaal te komen, klik je bovenaan op ‘Sanitel.net-PRD’. 

 

2. De bestelling plaatsen 

Op de startpagina klik je op de link ‘Aanmaken bestelling’. 
Op het volgende scherm ’Beheer bestelling’ klik je op de knop ‘Artikel toevoegen’. 
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Een nieuw scherm opent (Beheer bestellijn) waarin je een artikel kunt kiezen. 

 Indien er geen nieuw scherm geopend wordt, kijk dan na of er geen pop-ups geblokkeerd worden. De ‘Handleiding voor 
het aanpassen van de pop-up instellingen’ kan je via volgende link raadplegen: 
https://www.dgz.be/publicaties/handleidingen-veeportaal-pop-up-instellingen. 

Vul in het nieuwe scherm de velden ‘Artikel type’ (materiaal) en ‘Artikel subtype’ (BVD- ear punch) 
zelf aan door de keuzelijstje open te klikken op het driehoekje, rechts van de witte balk. 

 

Geef de hoeveelheid door. 

Vervolgens klik je op de knop Toevoegen, rechts onderaan het scherm Beheer bestellijn. Je hebt nu 
1 artikel toegevoegd aan je bestelling. 

Binnen één bestelling kun je meerdere artikelen bestellen. Hiervoor start je in het scherm Beheer bestelling 
opnieuw bij de stap ‘Artikel toevoegen’. Bijvoorbeeld voor het bestellen van de BVD tang (zie ‘artikel type’ 
materiaal, ‘artikel subtype’ tang TST (BVD oorweefselstaal)  

Klaar met bestellen? Klik dan op de knop Toevoegen rechts onderaan in het scherm Beheer 
bestelling. Het bestellingsnummer wordt automatisch ingevuld en je bestelling is geregistreerd in 
Veeportaal. 

https://www.dgz.be/publicaties/handleidingen-veeportaal-pop-up-instellingen

