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Wat u vooraf zeker moet weten:
Sinds 5 januari 2012 is ieder rundveebeslag in België verplicht om een IBR-gezondheidsstatus I2, I2D, I3 of I4 te hebben:
I2 (vaccinatie verplicht): Alle runderen van het beslag worden overeenkomstig het vaccinatieprotocol gevaccineerd. Er is een verplichte
vaccinatieregistratie.
I2D (vaccinatie derogatie): Runderen die niet seronegatief zijn voor het wildvirus worden overeenkomstig het vaccinatieprotocol
gevaccineerd. I2D kan slechts eenmalig toegekend worden en is beperkt in de tijd, het is een mogelijk overgangstatuut naar I3 of I4.
I3 (vrij van IBR, vaccinatie toegelaten): Alle runderen van het beslag zijn seronegatief voor het wildvirus. Vaccinatie is toegelaten, niet
verplicht.
I4 (officieel vrij van IBR, vaccinatie verboden): Alle runderen van het beslag zijn seronegatief voor het wildvirus én het vaccinvirus.
Vaccinatie is verboden.
Beslagen die niet meer voldoen aan de voorwaarden voor een I2(D)-, I3- of I4- statuut vervallen naar een I1-statuut. Runderen van een I1-beslag
mogen niet op de weide en mogen niet in de handel gebracht worden (tenzij rechtstreeks naar het slachthuis). I1-beslagen dienen zonder uitstel
hypergeïmmuniseerd te worden (volledige primo- en herhalingsvaccinatie) om zo snel mogelijk minstens weer een I2-statuut te behalen.

De verplichte administratie bij vaccinatie op I2(D)-beslagen:
Het vaccinatieregister van de veehouder:
De veehouder dient een vaccinatieregister bij te houden op het beslag. Iedere vaccinatie moet binnen de week ingeschreven worden
door de toediener van het vaccin. Het register moet minstens de volgende informatie bevatten:
o Beslaggegevens: beslagnummer, beslagadres en naam en adres van de verantwoordelijke veehouder;
o Per vaccinatie:
- identificatie van het dier (volledig werknummer),
- datum van de toediening,
- naam van het vaccin,
- nummer van het toedienings- en verschaffingsdocument en
- de identiteit en handtekening van de toediener (dit kan de bedrijfsdierenarts of de plaatsvervanger of, in geval van
bedrijfsbegeleiding, de verantwoordelijke veehouder zelf).
De vaccinatiemelding door de bedrijfsdierenarts (‘Behandelingsmelding IBR vaccinatie’ in veeportaal):
Op verzoek van de veehouder maakt de bedrijfsdierenarts minstens om de 7 maanden een overzicht van alle vaccinaties die
ingeschreven zijn in het vaccinatieregister sinds de vorige vaccinatiemelding en registreert dit in Veeportaal. Dit gebeurt het best telkens
onmiddellijk na het uitvoeren van de halfjaarlijkse bedrijfsvaccinatie. Afhankelijk van de bedrijfssituatie zijn eventueel meldingen van
tussentijdse primovaccinaties noodzakelijk.
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IBR-vaccinatiemelding(en) opzoeken in Veeportaal:
Meldt u aan in Veeportaal (https://prd.sanitel.be). Opgelet, uw gebruikersnaam en paswoord zijn hoofdlettergevoelig. U kan een
vaccinatiemelding opzoeken en bekijken (zie punt 1.) of u kan een rapport opvragen van de vaccinatiemeldingen in een bepaald tijdsinterval (zie
punt 2.).

1. Een vaccinatiemelding opzoeken en bekijken:
1.1. Zoeken op meldingsnummer:
-

Ga naar de Startpagina (hoofdmenu) en kies in het menu Opzoeken meldingen voor ‘Opzoeken melding’.
Vul het meldingsnummer in.
Klik rechts onderaan op de knop ‘Zoeken’.

BEXXXXXXXX-0101

De gevraagde melding wordt getoond. Klik op het gele mapje vooraan de lijn om de melding te openen.

Handleiding: Hoe kan ik nagaan welke vaccinatiemeldingen voor mijn beslag in veeportaal staan?
blz. 3 van 4 LEVSC20130115 versie 1

1.2. Zoeken in een tijdsinterval:
-

-

Ga naar de Startpagina (hoofdmenu) en kies in het menu Opzoeken meldingen voor ‘Opzoeken melding’.
Kies Type melding ‘Behandeling’.
Vul één van de gewenste tijdsintervallen in:
Datum vanaf … Tot … . Het betreft de tellingsdatum = Einddatum behandelingsinterval). of
Aangemaakt van … Tot … . Het betreft de datum van de registratie in Veeportaal.
Klik rechts onderaan op de knop ‘Zoeken’.

BEXXXXXXXX-0101

Alle meldingen die voldoen aan deze zoekcriteria worden getoond. Klik op het gele mapje vooraan de lijn om een melding te openen.
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2. Een rapport opvragen van alle vaccinatiemeldingen van uw beslag in een bepaald tijdsinterval.
-

Ga naar de Startpagina (hoofdmenu) en kies in het menu Algemene taken voor ‘Overzicht rapporten’.
Kies in het lijstje Rapport Categorieën voor ‘Behandeling’.
Kies vervolgens in de lijst van Beschikbare rapporten voor ‘Overzicht IBR vaccinatie’.
Vul de gewenste Datum vanaf en Datum t/m in. Het betreft de datum van registratie van de meldingen.
Klik op de knop ‘Bekijken’ (of ‘Afdruk’).

Het gevraagd rapport wordt getoond.

BEXXXXXXXX-0101

