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Opgelet, deze handleiding geldt uitsluitend voor dierenartsen ingeschreven op de Nederlandstalige taalrol van de Orde der Dierenartsen  
(ordenr. beginnend met ‘N’)! 
 

AANMELDEN IN SANITEL: 

• Vul de gebruikersnaam en het paswoord in van DE DIERENARTS WAARVOOR MEN DE 
BESTELLING WIL PLAASTEN 
Opgelet: gebruikersnaam en paswoord zijn hoofdlettergevoelig! 

• Klik op ‘Aanmelden’. 
 

 

STARTPAGINA: 
In de linker onderhoek van het scherm ziet u de gebruikersnaam van de aangemelde 

dierenarts. 

• Klik op ‘Aanmaken bestelling’. 
 
  

HANDLEIDING: EEN BESTELLING PLAATSEN VIA  HET VEEPORTAAL  
VOOR DIERENARTSEN 
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BEHEER BESTELLING: 
 
Operator -nummer, -naam en Ordenummer 

van de aangemelde dierenarts (= Operator) 

zijn automatisch ingevuld. Dit is de dierenarts 

waarvoor men de bestelling zal plaatsen! 

• Klik op ‘Artikel toevoegen’. 
 

 

 

 

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 u via volgende link raadplegen:  
https://www.dgz.be/publicatie/handleiding-pop-instellingen-voor-veeportaal 

 
BEHEER BESTELLIJN: 
 
Categorie ‘Dierenarts’ is automatisch ingevuld. 

• Kies eerst een ‘Artikel type’, dan een ‘Artikel subtype’ 
 

 

  

mailto:info@dgz.be
https://www.dgz.be/publicatie/handleiding-pop-instellingen-voor-veeportaal


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

FL_A_027_20201127 Een bestelling plaatsen via het Veeportaal voor dierenartsen Pagina 3 van 7 

 

Deze artikelen kunnen momenteel als volgt besteld worden: 
• zoals voorheen, d.m.v. de ‘Bestelbon documenten dierenarts’  

(www.dgz.be > Diergeneeskundige Ondersteuning > Formulieren: Dierenarts Algemeen) 

• via het Veeportaal 
 

 
 

Deze artikelen kunnen enkel besteld en geleverd worden via het Veeportaal: 
 

 
 

Alle overige artikelen voor dierenartsen moeten momenteel nog besteld worden zoals voorheen, d.m.v. een ‘Bestelbon Laboratoriummateriaal’  
(www.dgz.be > Diergeneeskundige Ondersteuning > Formulieren: Dierenarts Algemeen) 
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BEHEER BESTELLIJN - TABBLAD ‘INFO’: 
 
 

Voor het ingeven van de detailgegevens van de volgende documenten: 
 

• Vignet validatie T&VD (per nr.) 
• Document voor vervoer in nood geslachte dieren 
• Viermaandelijkse bezoekrapporten varkens 
• Voorschrift gemedicineerd voeder (per nr.) 
• Voorschrift geneesmiddel algemeen (per nr.) 
• Voorschrift geneesmiddel niet-voedselpr. (per nr.) 

 
 
 

Voor het ingeven van de detailgegevens én het bekomen van de volgende documenten: 
 

• BVD certificaat 
• Formulier overzicht gezondheidsstatus rund 

 
 

Opgelet: 
  
Deze documenten kunnen enkel bekomen worden door dierenartsen en veehouders. Een formulier gezondheidsstatus rund kan enkel  
bekomen worden door de veehouder van het beslag waar het betrokken rund zich bevindt en door de bedrijfsdierenarts. 

  

raadpleeg de handleiding 
 

HOE KAN EEN DIERENARTS ZIJNGEPERSONALISEERDE 
DOCUMENTEN BESTELLEN VIA HET VEEPORTAAL? 

 

raadpleeg de handleiding 
 

HOE EEN BVD-CERTIFICAAT en/of EEN GEZONDHEIDSSTATUS RUND 
BEKOMEN VIA HET VEEPORTAAL? 
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BEHEER BESTELLIJN 

 
• Wanneer alle noodzakelijk detailgegevens zijn 

ingevuld klik dan op ‘Toevoegen’. 
 

 

Wanneer er verplichte detailgegevens ontbreken 

verschijnt bovenaan een rode balk ‘Actie mislukt’ en 

onderaan de foutmelding. 

 

 

Wanneer het artikel succesvol wordt  

toegevoegd komt u terug in het scherm  

‘Beheer bestelling’ en wordt de betrokken  

bestellijn toegevoegd. 
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BEHEER BESTELLING 
 

Bestellijnen: 

 

• Wanneer u nog artikels (bestellijnen) wenst toe te 

voegen aan uw bestelling klik dan opnieuw op  
‘Artikel toevoegen’. 
 

• Wanneer u de details van een bestellijn wenst te 

wijzigen, klik dan op het icoon 

(1ste icoon voor de bestellijn) 

• Wanneer u een bestellijn wenst te  

verwijderen, klik dan op het icoon  

(2de icoon voor de bestellijn) 

• Wanneer u de details van een bestellijn wenst te 

bekijken, klik dan op het icoon  

(3de icoon voor de bestellijn) 

 

De bestelling doorsturen: 

• Wanneer u de volledige bestelling effectief wenst door te sturen klik dan op ‘Toevoegen’ 
  

WANNEER U HIER KLIKT, IS  
DE BESTELLING DEFINITIEF! 
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BEHEER BESTELLING 
 

De bestelling is doorgestuurd: 
• Er is een ‘Bestellingsnummer’ toegekend. Noteer 

dit 
nummer (kan later nuttig zijn om opzoekingen te 
doen) 

• De Status van de bestelling en van de bestellijnen is  
‘In behandeling’ 

• Indien genummerde documenten werden besteld, 
zijn 
de nummers aan de bestellijn toegevoegd  
‘Reeks van t/m’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Klik op ‘Afsluiten’ om deze toepassing te verlaten. 
U keert terug naar de startpagina. 
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