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Module: gelijkwaardigheid geborgd dierenarts varken 
 

1. Eisen 
 
Dierenartsen kunnen zich gelijkwaardig laten verklaren aan Geborgd Dierenarts Varken 
Nederland indien ze voldoen aan volgende eisen. 
 
1.1 Praktijk en contracten 

- De dierenarts is werkzaam in een GVP-gecertificeerde praktijk (hoger niveau 
minimaal), met inclusief de module diergeneeskundige praktijk op varkensbedrijven; 

- De dierenarts gaat een één-op-één contract aan met de betrokken varkenshouders 
o in dit contract zijn minimaal de eisen opgenomen van bijlage 1 

‘Standaardovereenkomst varkenshouder dierenarts’ 
o de DAP maakt aan de certificerende instantie een lijst over van 

varkensbedrijven waarmee een dergelijk contract werd afgesloten. 
- Alle andere dierenartsen die op deze bedrijven aktief zijn, zijn eveneens geborgd. 

 
1.2 Bedrijfsdossier: 
Het bedrijfsdossier omvat ook  

- het bedrijfsbehandelplan 
- de verslagen van de jaarlijkse beoordeling daarvan. 

 
1.3 Bedrijfsgezondheidsplan: 
In de bedrijfsgezondheidsplannen wordt ook opgenomen: 

- de naam en handtekening van de verantwoordelijke en de dierenarts 
- een onderbouwing voor het op voorraad hebben van 2e keuze geneesmiddelen  
- welke aanvullende maatregelen genomen worden om uitbraak van de aandoeningen 

waarvoor 2e keuze geneesmiddelen worden ingezet te bestrijden en herhaling te 
voorkomen. 

De resultaten van de periodieke bedrijfsbegeleiding worden meegenomen in de jaarlijkse 
evaluatie van het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan (waaronder de relevante data, 
bevindingen en actiepunten). Deze bedrijfsbegeleiding vindt ten minste eenmaal per maand 
plaats. 
Het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan wordt ten minste jaarlijks geëvalueerd en geüpdatet. 

 
1.4 Bedrijfsbehandelplan: 
Voor ieder varkensbedrijf waarmee een overeenkomst gesloten is wordt één bedrijfsspecifiek 
behandelplan opgesteld. 
Dit bedrijfsspecifieke behandelplan bevat minimaal volgende zaken: 

- naam van de varkenshouder en van de betrokken dierenarts;  
- het beslagnummer van het bedrijf, het Orde-nummer van de dierenarts en de datum 

van het opstellen van de plannen; 
- de meest voorkomende aandoening(en) en ziekte(n) en de voorgestelde behandeling, 

inclusief het aantal behandelingen en de producten of middelen. Volstaan kan worden 
met de werkzame stof, mits dan in een addendum een lijst met te gebruiken 

http://www.stable-to-table.com/GVP/Documenten/GVP_varken_geborgd_overeenkomst_DA_varkenshouder_v1.docx
http://www.stable-to-table.com/GVP/Documenten/GVP_varken_geborgd_overeenkomst_DA_varkenshouder_v1.docx
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diergeneesmiddelen, incl. merknaam, wachttijd, dosering en behandelduur wordt 
opgenomen; 

- afspraken opgenomen over de wijze waarop klinische diagnose wordt gesteld, over 
sectie van dieren en over het inzetten van (bacteriologische) onderzoeken en/of 
gevoeligheidstesten; 

- gegevens inzake de diergeneesmiddelen (bewaartermijn en bewaarklimaat, 
doseringen, therapietrouw, aanprikdatum, houdbaarheid en vervaldata) en 
hulpmiddelen (injectiemateriaal, handschoenen, mondkapjes e.d.) worden 
vastgelegd.  

- Alle op het bedrijf toegepaste vaccinatieschema's; 
Het bedrijfsspecifieke behandelplan is gebaseerd op de meest recente uitgave van AMCRA, 
algemeen en varken. 
In het bedrijfsbehandelplan kan de dierenarts maximaal drie aandoeningen bepalen waarvoor 
de veehouder 2e keuzemiddelen op voorraad heeft. Voorwaarde is dat dit in het 
bedrijfsgezondheidsplan wordt onderbouwd en dat wordt genoemd welke aanvullende 
maatregelen worden genomen om de uitbraak van de aandoening te bestrijden en herhaling 
te voorkomen.  
Het bedrijfsspecifieke behandelplan horende bij het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan 
wordt jaarlijks geëvalueerd en geüpdatet. 

 
1.5 Registratie van gebruikte geneesmiddelen:  
Alle toegediende en verschafte geneesmiddelen worden tijdig en volledig in een online 
databank ingegeven (vanaf dit wordt opgelegd door overheden en/of lastenboeken). 
 
1.6 Reductie van het antibioticumgebruik 
De benchmarkgegevens voor het reduceren van antibioticagebruik worden omgezet naar 
en/of beoordeeld volgens de werkwijze gehanteerd binnen de Nederlandse overheid en/of 
lastenboeken. 
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2. Reglement 
- Een certificaat Geborgde Varkensdierenarts kan uitsluitend worden afgegeven door de 

certificerende instantie aan een geborgde varkensdierenarts waaraan de status 1 is 
toegekend. 

- Per dierenarts waarvoor een dergelijk certificaat wordt aangevraagd, wordt de 
auditduur met 1,5u verhoogd. 

- Een certificaat Geborgde Varkensdierenarts wordt per dierenarts afgegeven voor een 
periode van één of twee jaar. Wanneer 3 of minder minor-tekortkomingen en geen 
major-tekortkomingen worden geconstateerd, wordt een certificaat afgegeven voor 
een periode van twee jaar. Anders wordt een certificaat afgegeven voor de periode 
van één jaar. Deze periode gaat in op de dag van het certificatiebesluit naar aanleiding 
van de erkenningscontrole. Vervolgens dient voor deze certificatiereferentiedatum 
opnieuw een reguliere controle te zijn uitgevoerd.  

- Een certificerende instantie kan in uitzonderlijke situaties bij bedrijven met een status 
1 hiervan afwijken door op eigen verantwoordelijkheid een tijdelijk certificaat af te 
geven met een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden. De reden van afgifte van 
een dergelijk verlengingscertificaat dient inclusief argumenten in het dossier van de 
betreffende dierenarts te worden vastgelegd. Indien tussentijdse audits en 
beoordelingen leiden tot status 4 of 5 dan trekt de certificerende instelling het 
certificaat tussentijds in.  

- Indien de geldigheid van het certificaat verstrijkt in de periode die de dierenarts krijgt 
om corrigerende maatregelen te nemen, behoudt de dierenarts de registratie in het 
register zolang de dierenarts over status 1, 2 of 3 beschikt. Zodra een positief 
certificatiebesluit is genomen voor de herstelaudit, dan wordt het certificaat verlengd 
vanaf de oorspronkelijke erkenningsdatum.  
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Beoordelingsprotocol: 
 
Om deze beoordeling mogelijk te maken, wordt per dierenarts beoordeeld op basis van het 
beoordelingsprotocol waar alle relevante eisen onder mekaar zijn weergegeven. 
 

- Types non-conformiteiten met gevolgen: 

Minor  

De gesignaleerde tekortkoming vormt geen directe bedreiging voor de 
gehanteerde systeemdoelstelling. 
Consequentie: Om herstel aan te tonen dient de dierenarts binnen 6 weken de 
nodige maatregelen te treffen.  

Major  

De gesignaleerde tekortkoming vormt op korte termijn een bedreiging voor de 
gehanteerde systeemdoelstellingen.  

Consequentie: de tekortkoming moet middels een herstelaudit worden hersteld.  

Schorsing  

De gesignaleerde tekortkoming vormt per direct een bedreiging voor de 
gehanteerde systeemdoelstellingen. 
Consequentie: de geborgde varkensdierenarts wordt voor de duur van maximaal 
3 maanden geschorst voor deelname aan het Reglement en doorgehaald en/of 
verwijderd uit het register Geborgde Varkensdierenarts.  

Uitsluiting  

De gesignaleerde tekortkoming vormt per direct een bedreiging voor de 
gehanteerde systeemdoelstellingen. 
Consequentie: de dierenarts wordt voor de duur van 6 maanden uitgesloten voor 
deelname aan het Reglement en verwijderd uit het register Geborgde 
Varkensdierenarts.  

 
  

http://www.stable-to-table.com/GVP/Documenten/GVP_geborgd_varken_beoordelingsprotocol.xlsx
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Beslissingsprotocol 
 

Bevindingen Gevolg Status Te nemen maatregelen 

Auditbevindingen 
conform Reglement.  

Opname in het 
register en 
certificaat.  

1 Niet van toepassing.  

Maximaal 4 minors en 
geen majors.  

Geen opname 
in register bij 
ingangsaudit.  

2 

 

Om herstel aan te tonen dient de 
varkensdierenarts binnen 6 weken de nodige 
maatregelen te treffen.  

Minimaal 1 en 
maximaal 5 majors 
en/of niet herstelde 
tekortkomingen uit 
status 2.  

Geen opname 
in register bij 
ingangsaudit.  

3 

 

De dierenarts dient binnen 6 weken herstel 
aan te tonen middels een herstelaudit 
(administratieve aanvulling of controle op de 
praktijk of varkenshouderij(-en)). In orde 
status 1, niet in orde status 4.  

Meer dan 5 majors 
en/of niet herstelde 
tekortkomingen uit 
status 3 en/of 
weigering (gedeelte) 
audit en/of geen tijdige 
betaling.  

Geen opname 
in register.  

4 

De dierenarts wordt voor de duur van 
maximaal 3 maanden geschorst voor 
deelname aan het Reglement en verwijderd 
en/of doorgehaald uit het register, totdat 
herstel wordt aangetoond. De schorsing 
vangt aan op het moment dat geen herstel uit 
status 3 is aangetoond en/of meer dan 5 
majors zijn geconstateerd en/of de audit 
geweigerd is en/of geen tijdige betaling heeft 
plaatsgevonden. Herstel dient middels een 
herstelaudit (administratieve aanvulling of 
controle op de praktijk of varkenshouderij(-
en)) te worden aangetoond.  

Geen herstel van 
tekortkomingen uit 
status 4.  

Geen opname 
in register.  

5 

De dierenarts wordt uitgesloten van 
deelname aan het Reglement en verwijderd 
uit het register voor 6 maanden vanaf de 
datum van schorsing. De overeenkomst 
tussen de dierenarts en de certificerende 
instelling wordt beëindigd. Na de periode van 
uitsluiting kan de dierenarts zich opnieuw 
aanmelden bij de certificerende instelling.  
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