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Module: diergeneeskundige praktijk op varkensbedrijven 
 

1. Eisen 
1.1 Contracten (Bedrijfsdierenarts, bedrijfsbegeleiding, “geneesmiddelen”) 
 
Dierenartsenpraktijken die deze module wensen toe te voegen aan de certificatie sluiten 
hiervoor een aparte overeenkomst af met de certificerende instantie. 
 
De DAP sluit een aanvullend contract (naast de wettelijke aspecten van 
dierziektebestrijding en bedrijfsbegeleiding) met varkensbedrijven waarin alle 
aangeboden veterinaire diensten staan opgenomen. 
In de aanvullende contracten staat aangegeven wie er als plaatsvervanger kan optreden. 
Behalve deze dierenartsen mogen enkel andere dierenartsen op het bedrijf actief zijn in 
het kader van wettelijke dierziektebestrijding, specifieke specialisaties of in geval van 
nood. 
 
Bij het beëindigen van een overeenkomst met een varkensbedrijf, vindt een overdracht 
van het bedrijfsdossier plaats aan de door de varkenshouder te melden nieuwe 
dierenarts. De overdracht heeft betrekking op de laatste 12 maanden voor het moment 
van beëindiging en omvat ook de reden van beëindiging; het bedrijfsspecifieke 
gezondheidsplan; het bedrijfsspecifieke behandelplan (indien aanwezig); relevante 
onderzoeksuitslagen en relevante behandelingen. 
 
1.2 Bedrijfsdossier 
Van iedere varkenshouder waarmee een overeenkomst is aangegaan is een dossier op de 
dierenartsenpraktijk aanwezig. 
Dit dossier omvat naast de algemene GVP-eisen: 

- kopie van de overeenkomst; 
- het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan; 
- de verslagen van de jaarlijkse beoordeling daarvan; 
- relevante uitslagen van onderzoeken en analyses; 
- relevante behandelingen; 
- de verslagen van de bezoeken bedrijfsbegeleiding; 
- de actieplannen naar aanleiding van de resultaten in de benchmarking 

antibioticareductie. 
Deze dossiers worden minimaal 5 jaar bewaard. 
 
1.3 Bedrijfsbezoeken 
1.3.1 De dierenarts en de dierenarts(en) die met wederzijdse schriftelijke instemming 
optreden als vervangers zorgen dat alle (periodieke) bezoeken volgens instructie of 
voorschrift worden uitgevoerd en dat de bevindingen worden vastgelegd en ter 
beschikking worden gesteld aan de varkenshouder. 



 

Versie 1.0 
 

Gids voor Goede Veterinaire 
Praktijken 

Module diergeneeskundige praktijk 
op varkensbedrijven 

Pagina 4 van 6 
 

Dierenartsen die op varkensbedrijven diensten verlenen stellen de bevindingen van de 
(periodieke) bezoeken ter beschikking aan de varkenshouder. 
 
1.3.2 (eens dit systeem bestaat in België) Van alle bedrijfsbezoeken voert de dierenarts 
de waargenomen klinische verschijnselen in de door de overheid en/of lastenboeken 
ingerichte Online Monitoring in of een ander gelijkwaardig systeem. 
 
1.4 Bedrijfsgezondheidsplan 
 

Voor ieder varkensbedrijf waarmee een overeenkomst gesloten is wordt één 
bedrijfspecifiek gezondheidsplan opgesteld. 
Dit bedrijfsspecifieke gezondheidsplan bevat naast de algemene zaken (zie GVP-Code 
algemeen) minimaal volgende zaken: 
- de managementmaatregelen (op het gebied van hygiënemaatregelen, huisvesting, 
voeding en aanvoer van varkens) die het komende jaar genomen worden om het 
antibioticagebruik structueel te verlagen en/of om de gezondheid van de varkens 
structureel te verbeteren, inclusief heldere doelstellingen en tijdspad 
- de aandachts- en verbeterpunten naar aanleiding van het voorgaande jaar. 
 
Bij varkenshouders waarvan de dierdagdoseringen het door de overheid en/of 
lastenboeken ingestelde actieniveau overschrijden, wordt een bedrijfsspecifiek 
aanvullend gezondheidsplan opgesteld. 
Hierin is minimaal opgenomen: 
- welke antibiotica verantwoordelijk is/zijn voor de overschrijding van het 

actieniveau en bij welke diercategorie deze zijn ingezet; 
- analyse van de risicofactoren die overschrijding van het actieniveau zouden 

kunnen veroorzaken; 
- formuleren van verbeterpunten en te ondernemen acties waarmee deze 

risicofactoren worden gereduceerd of weggenomen; 
- voor welke (waarschijnlijkheids)diagnose deze antibiotica zijn ingezet. 

 
1.5 AB-register 

1.5.1 Alle toegediende en verschafte antibiotica worden tijdig en volledig in een online 
databank ingegeven. 
 
De te registreren informatie is minimaal: naam, adres en woonplaats varkenshouder, 
lidnummer bij de Orde der dierenartsen van de dierenarts, datum van toediening of 
verschaffing, naam en registratienummer van het geneesmiddel, EAN code, 
hoeveelheid en de leeftijdscategorie van de varkens. 

 
1.6 Opleiding 
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1.6.1 Elke dierenarts volgt minimaal 2-jaarlijks een opleiding rond dierenwelzijn in de 
varkenssector. 
 
1.6.2 In het opleidingsprogramma van de dierenartsen is er doorheen de jaren 
aandacht aan aspecten als: 
- preventie van ziekten/infecties o.a. voeder- en drinkwaterkwaliteit; 
- bevordering van een goed stalklimaat (hygiëne, huisvesting, ventilatie, hygiëne 

drinkwaterleidingen, drinkwaterkwaliteit, ...), bewaring, transport en gebruik van 
vaccins;  

- correct gebruik van ABM, indien noodzakelijk (toedieningswijzen, dosering, 
bewaring, oplosmiddel, adjuvans, farmacokinetiek en –dynamiek, wachttijd, 
mogelijke fouten bij het gebruik van ABM, ...);  

- antibacteriële resistentie: mogelijkheden tot selectie en verspreiding;  
- opstellen van een dierengezondheidsplan (met bedrijfsprotocollen); 
- goede staalname voor laboratoriumonderzoek, transport van stalen naar het 

laboratorium; 
- diagnostiek (bv. bacteriologisch onderzoek, antibiogram).  

 
1.6.3 Wanneer vanuit de overheid, GVP, de varkenssector of specifieke lastenboeken 
bepaalde opleidingen worden opgelegd, verzekert de DAP dat alle 
varkensdierenartsen hieraan deelnemen. 
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2. Reglement 
 

- De module Varken kan enkel toegevoegd worden aan een GVP-certificaat, met 
resultaat minimaal hoger niveau. 

- De auditfrekwentie is dezelfde als deze van de GVP-audit. 
- Tijdsduur voor de module samen met de GVP-audit 

Aantal dierenartsen in DAP Aantal mandagen per audit 
1 – 3 0.1 

4- 10 0.25 

>10 0,5 

  
- Tijdsduur voor een aparte audit op de module (om ze toe te voegen aan een 

bestaand GVP certificaat): 
Aantal dierenartsen in DAP Aantal mandagen per audit 
1 – 3 0.25 

4- 10 0.75 

>10 1 
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