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Voorwaarden dierenartsenpraktijken en dierenartsen 

Nr. Onderwerp Voorschrift Interpretatie Controle 
door BSM 

Controle door 
VOB-online 

Voorwaarden dierenartsenpraktijk 

D1.1 Algemeen DAP-partner wijst één aanspreekpunt 
aan die fungeert als contactpersoon 
voor de ketenregisseur 

Contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor VOB 
en VOB-gerelateerde vragen en schuift namens de 
DAP-partner aan bij het ketenpartneroverleg.  

Ja Nee 

D1.2 Organisatie DAP-partner neemt minimaal 4x per 
jaar deel aan het overleg van de 
ketenpartneradviesgroep.  

De ketenpartneradviesgroep bespreekt de dagelijkse 
gang van zaken rondom VOB. In deze groep worden de 
voorwaarden voor VOB afgestemd met de 
ketenpartners en een afvaardiging van boeren en kan 
input worden geleverd aan het bestuur met betrekking 
tot de optimalisatie en beleid voor VOB.  

Ja Nee 

D1.3 Algemeen DAP-partner heeft duidelijk vastgelegd 
welke afnemers zijn aangesloten bij 
VOB. De dierenartsenpraktijk heeft 
een werkende procedure waaruit 
blijkt dat VOB-deelnemers voldoen 
aan de VOB-voorwaarden voor 
diergezondheidszorg. 

De deelnemers aan VOB zijn bekend bij de DAP-partner 
en vastgelegd in het klantmanagementsysteem. De 
procedure sluit eventuele bestel- en leverfouten uit.  
 
 
 
 

Ja Nee 

D1.4 Coaching Bedrijfsdierenarts neemt minstens 2x 
per jaar deel aan een Varkens Advies 
Team (VAT) overleg, waarin het 
bedrijf, de technische resultaten, de 
managementscore, DDD en de 
verbeterpunten besproken worden.  

Aanwezig moeten zijn: varkenshouder, 
bedrijfsdierenarts en voervertegenwoordiger. 
Bezoekverslagen zijn aanwezig, hieruit blijkt dat deze 
overleggen een frequentie van 6 maanden hebben. 
 
De varkenshouder is de voorzitter van het VAT-overleg 
en het VAT wordt door de bedrijfsdierenarts of 
voeradviseur schriftelijk vastgelegd. Indien de notulen 
van het VAT onderdeel is van een bezoekverslag van de 
bedrijfsdierenarts of voeradviseur staat er duidelijk 
vermeld dat de bijeenkomst een VAT-overleg was en 
de namen van de aanwezigen.  

Ja Nee 
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D1.5 Monitoring Iedere maand vult de 
bedrijfsdierenarts een periodieke 
VOB-online checklist in per UBN.  

De periodieke VOB-online checklist is beschikbaar in de 
webapplicatie VOB-online. 
Na afloop worden de ingevulde antwoorden verstuurd 
naar de VOB-online database en direct als pdf 
gerapporteerd aan de varkenshouder en de 
bedrijfsdierenarts.  

Nee Ja 

D1.6 Kwaliteit Er wordt 1x per jaar een 
bedrijfsspecifieke managementscore 
uitgevoerd door de bedrijfsdierenarts. 

Het formulier voor de managementscore kan gevonden 
worden in de webapplicatie VOB-online.  
De vorige managementscore is niet ouder dan 365 
dagen + 1 maand en is volledig ingevuld. De resultaten 
worden besproken in het VAT-overleg. 

Nee Ja 

Diergezondheid 

D2.1 Kwaliteit Eventuele toevoegingen van 
diergeneesmiddel(len) aan het 
drinkwater zijn geregistreerd bij het 
CBG.  

Op onderstaande website kan worden gecontroleerd 
op het diergeneesmiddel is geregistreerd bij het CBG 
voor de beoogde toepassing en doeldier: 
https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/  

Ja Nee 

D2.2 Monitoring Bedrijfsdierenarts monitort per 
periode van 4 maanden (trimester) de 
laboratoriumuitslagen van de 
bloedmonsters voor salmonella en 
bespreekt deze met de 
varkenshouder. Indien salmonella 
score 3 in een trimester, wordt er een 
plan van aanpak opgesteld door de 
bedrijfsdierenarts. 

Plan van aanpak heeft als doel de salmonella 
besmettingen op het bedrijf te verlagen. Dit kan 
bijvoorbeeld bestaan uit het bemonsteren van dieren 
op het bedrijf (via mest of bloed) of het toepassen van 
de slofjes methode om te identificeren waar en 
wanneer een besmetting plaatsvindt. 

Ja Nee 

D2.3 Kwaliteit De bedrijfsdierenarts stelt plan van 
aanpak op indien het gemiddelde % 
gezonde dieren bij slacht onder de 
gestelde norm van 80% ligt.  

Gemiddelde % gezonde dieren wordt altijd berekend 
over heel jaar of half jaar. Het plan van aanpak 
beschrijft naast de maatregelen en doelstellingen ook 
een termijn waarbinnen deze doelstelling moeten 
worden bereikt. Plan van aanpak wordt besproken 
tijdens het VAT.  

Ja Nee 

https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/
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D2.4 Kwaliteit  Ieder bedrijfsbezoek wordt de 
ziekenboeg bezocht met als doel een 
controle op het consequent 
euthanaseren van dieren   

Indien het bedrijf geen aparte ziekenboeg heeft, maar 
een apart, afgescheiden hok binnen de afdeling voor 
zieke, zwakke en kreupele/gewonde dieren, wordt 
deze ook bezocht.  
 

Ja Nee 

D2.5 Kwaliteit  De bedrijfsdierenarts gebruikt de 
beslisondersteuner ‘’zorgbehoevende 
varkens’’ om in overleg met 
varkenshouder tot een 
bedrijfsspecifieke invulling te komen 
voor het euthanaseren van ernstig 
gewonde of zieke dieren.  

Deze beslisondersteuner helpt de veehouder om een 
gefundeerde beslissing te maken over het wel of niet 
euthanaseren een varken.  
 
De beslisondersteuner voor varkens ouder dan 2 
maanden is te downloaden op onderstaande website: 
https://www.uu.nl/CenSAS/beslisondersteuners  

Ja Nee 

D2.6 Kwaliteit  Indien er op een VOB-bedrijf biggen 
aangekocht worden van een 
vermeerderaar of biggenopfokbedrijf 
dan wordt er gebruik gemaakt van een 
(digitaal) biggenpaspoort om 
gezondheidsinformatie van biggen te 
communiceren met de ontvanger van 
de biggen. De bedrijfsdierenarts vult 
het biggenpaspoort minimaal 1x per 3 
maanden in en vaker indien er 
tussentijdse wijzigingen zijn.  

Het biggenpaspoort wordt minimaal iedere 3 maanden 
ingevuld door de bedrijfsdierenarts en vaker indien 
nodig. Het biggenpaspoort zal beschikbaar gesteld 
worden in de webapplicatie VOB-online.  
 

Ja Nee 

Diervoeders 

D3.1 Kwaliteit  Dierenartsenpraktijk die diervoeders 
levert c.q. factureert, is GMP+ 
(gelijkwaardig) gecertificeerd met de 
juiste scope. 

Diervoeder = mengvoer, grondstoffen, bijproducten, 
fourage, aanvullende diervoeders incl. toevoegingen 
via het drinkwater. 
GMP+ gelijkwaardig – zie 
https://www.gmpplus.org/nl/collaborations/mutual-
recognition/  

Ja Nee 

https://www.uu.nl/CenSAS/beslisondersteuners
https://www.gmpplus.org/nl/collaborations/mutual-recognition/
https://www.gmpplus.org/nl/collaborations/mutual-recognition/
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D3.2 Kwaliteit  Dierenartsenpraktijk die diervoeders 
levert c.q. factureert, is SecureFeed 
deelnemer. 

Diervoeder = mengvoer, grondstoffen, bijproducten, 
fourage, aanvullende diervoeders incl. toevoegingen 
via het drinkwater. 
https://securefeed.eu/nl/deelnemers/deelnemerslijst  

Ja Nee 

 

https://securefeed.eu/nl/deelnemers/deelnemerslijst

