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TER INFO: Verplichte administratie bij vaccinatie in het kader van de officiële bestrijding van I.B.R.
1. HET VACCINATIEREGISTER OP HET BESLAG
Alle vaccinaties uitgevoerd in het kader van de officiële bestrijding van I.B.R. (behalen/behouden van het I2-statuut) dienen binnen de 7
dagen na toediening vermeld te worden in een vaccinatieregister. Dit register moet minimaal de volgende informatie bevatten:






beslaggegevens (beslagnummer, beslagadres en naam en adres van de verantwoordelijke veehouder);
het Sanitel-identificatienummer van elk gevaccineerd dier;
de datum van vaccinatie van elk dier;
de naam van het gebruikte vaccin en het nummer van het toedienings- en verschaffingsdocument;
de identiteit en handtekening van de persoon die de vaccinaties heeft uitgevoerd, ofwel de (plaatsvervangende) bedrijfsdierenarts,
ofwel de verantwoordelijke veehouder (bedrijfsbegeleiding);

Het vaccinatieregister kan schriftelijk of op een geïnformatiseerde wijze bijgehouden worden. De veehouder dient het ten minste 5 jaar te
bewaren op de hoofdlocatie van het beslag en het kan ten allen tijde worden opgevraagd door DGZ (Vlaamse beslagen).
De verantwoordelijke veehouder, de bedrijfsdierenarts en de plaatsvervangende bedrijfsdierenarts kunnen via Veeportaal een blanco
exemplaar van een ‘Vaccinatieregister Runderen’ opvragen en afdrukken. Het betreft een rapport met de actuele gegevens van de
(administratief) aanwezige dieren.
2. HET VACCINATIERAPPORT OF DE ‘BEHANDELINGSMELDING IBR VACCINATIE’ DOOR DE BEDRIJFSDIERENARTS
De bedrijfsdierenarts dient alle uitgevoerde vaccinaties binnen één maand te melden aan DGZ-Vlaanderen (Vlaamse beslagen). Bij deze
melding moeten minstens de volgende gegevens geregistreerd worden:







aantal 1ste toedieningen van primo-vaccinaties van geboren kalveren en naam van het vaccin;
aantal 2de toedieningen van primo-vaccinaties van geboren kalveren en naam van het vaccin;
aantal toedieningen van hervaccinaties en naam van het vaccin;
aantal 1ste toedieningen van primo-vaccinaties van aangekochte dieren en naam van het vaccin
aantal 2de toedieningen van aankoopvaccinaties van aangekochte dieren en naam van het vaccin
de identiteit van de persoon die de vaccinaties heeft uitgevoerd

De bedrijfsdierenarts kan deze melding zelf registreren op Veeportaal of hij/zij kan een schriftelijke melding ter registratie overmaken aan
DGZ.
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AANMELDEN IN VEEPORTAAL (https://prd.sanitel.be)
Vul uw gebruikersnaam en paswoord in en klik op ‘Aanmelden’ (hoofdlettergevoelig!).

STARTPAGINA:
Op de startpagina kiest u voor ‘Overzicht rapporten’ in de groep ‘Algemene Taken’

OVERZICHT RAPPORTEN:
1. In de lijst ‘Rapport categorieën’ kiest u voor ‘Register runderen’
2. Onder ‘Beschikbare rapporten’ klikt u vervolgens op het blauwe
vinkje bij ‘Vaccinatieregister runderen’ (Nummer RPT725).
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3. Onder ‘Selectiecriteria’ worden twee nieuwe velden getoond:
Beslag:
 Indien u veehouder bent wordt uw beslagnummer hier
automatisch ingevuld.
 Indien u dierenarts bent vult u hier het beslagnummer zelf
in.
Sorteervolgorde:
uit de lijst kiest u de gewenste volgorde voor de werknummers
4.
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Vervolgens klikt u op de knop ‘Afdruk’ om het rapport af te drukken, of op de knop ‘Bekijken’ indien u het resultaat wenst te bekijken.
Indien u koos voor ‘Bekijken’, opent een nieuw scherm met de mogelijkheid om het document alsnog af te drukken via de knop ‘Afdruk’ of
om het scherm te verlaten via de knop ‘Afsluiten’.
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