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Aanwezig: 
 

Organisatie Naam 
Arsia  Chapon Samuel  
DGZ Denis Volckaert 
FAVV Hans Vandewiele 
AB Register  Yvan Dejaegher 
 Laurien Van Heupen 
VDV Mieke Boone 
Ugent / Amcra Jeroen Dewulf 
FAGG Herlinde Sleurs 
 Gudrun Wyntin 
 Bart Hoet  
FWA Géraldine Boseret 
BB Els Goossens 
Amcra Wannes Vanderhaeghen 
 Fabiana Dal Pozzo 
 Veerle Piessens 
UPV Bill Vandaele  
ABS Peter De Swaef 

 
Verontschuldigd: Ann Truyen (BVK) ; Carlo Bertozzi (AWE) ; Stefan Van Goethem (VDV)  
                         ; Léonard Théron (UPV).  
 
Agenda:  

- Info nieuwe EU Verordening diergeneesmiddelen (luik antibiotica) 
- Wijzigingen (Change Requests) applicatie Sanitel-Med 

Privacy issues data – Overeenkomst met derde partijen  
ESVAC : 8ste rapport (2016) &  Project ‘Stratificatie’ 

- Praktische issues registratie in Sanitel-Med (Service-Desk) 
- Varia: BM methodiek dierenartsen 

http://www.fagg.be/
mailto:Bart.Hoet@fagg.be
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Er worden door het FAGG twee presentaties voorzien: een betreffende de nieuwe 
verordening rond diergeneesmiddelen (antibiotica luik), en een tweede inzake 
wijzigingen van Sanitel–Med en enkele mededelingen en issues vanuit de Service 
Desk.  

Daarnaast wordt door AMCRA WE een korte toelichting en presentatie gegeven in 
verband met de methodiek van Benchmark rapportering voor de dierenarts.  

Deze presentaties worden aan het verslag toegevoegd. 

Bespreking – opmerkingen bij de presentaties 

Nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen 

- Bij de toepassing van de Verordening dienen meerdere Delegating en 
Implementing acts te worden uitgewerkt, waarvoor in de verordening een 
specifieke timing is voorzien Echter, voor sommige is ook geen precieze 
timeline voorzien. Deze uitvoeringsbesluiten en gedelegeerde handelingen 
zorgen voor verdere detaillering of aanvulling op de verordening. Van groot 
belang inzake AB gebruik is de noodzaak aan klinische diagnostiek die de 
behandeling voorafgaat (o.a. Art. 105).  
 

- FAGG maakt een overzicht van de geïmpacteerde bestaande BE wetgeving 
alsook van de planning die moet aangehouden worden om de nieuwe 
Verordening te implementeren.   
 

- Bij de laatste stap in cascade is ook de mogelijkheid voorzien tot invoer vanuit 
Derde Landen. Dit geldt niet voor immunologische producten, reden daartoe is 
de afwezigheid van batch release in EU en daarbij de afwezigheid van de 
garantie van een (permanente) kwaliteit van het diergeneesmiddel. 

Wijzigingen Applicatie Sanitel-Med  

- Toevoeging van het luik “Analyse rapporten”: voor de dierenarts is er ook de 
mogelijkheid om de rapporten van alle contractbedrijven per diertype te 
consulteren.  
[PM – note : er wordt bekeken of voor de dierenarts ook een volledig overzicht 
(lijst) van de contractbedrijven kan bekomen door het blanco laten van het 
beslagnummer – opzoekveld.] 
 
Bij een wijziging van bedrijfsdierenarts (contract) verliest de vorige 
bedrijfsdierenarts online ‘meteen’ alle consult op de rapporten van de klant. 
Vice versa kan de ‘nieuwe’ bedrijfsdierenarts alle rapporten – ook uit het 
verleden – meteen consulteren. Er is evenwel steeds de mogelijkheid 
(gedurende 2 jaar) om de rapporten te downloaden.  
Rapporten voor het typedier ‘pluimvee’ en ‘vleeskalf’ zijn reeds beschikbaar, 
rapporten voor het diertype ‘varken’ komen nog in december 2018 beschikbaar. 
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Dierenarts rapporten (voor één of meerdere diertypes) worden wellicht in 
Q1_2019 gepubliceerd (zie ook presentatie van AMCRA inzake methodiek 
Benchmark rapporten dierenarts).  
 

- Toevoegen van diersoorten/ categorieën in Sanitel-Med voor registratie.  
Vraag naar het nut van registratie op verzamelplaatsen runderen gezien het 
eerder geringe aantal betrokken dieren en de vlugge transit hierbij.  
Voor (melk)geiten en konijnen moet er gedacht worden aan een analyse tot op 
beslagniveau. Op dit moment is er evenwel minder goed zicht op het aantal 
desbetreffende beslagen. Op beide types beslagen is er wellicht een niet 
onbelangrijke consumptie van antibiotica.   
Toevoegen van specifieke categorieën voor rundvee (cvf AB-R indeling) lijkt 
opportuun, niet enkel om de dierenartsen te faciliteren bij registratie maar ook 
voor analyse doeleinden.  
 

- Betreffende de wetswijziging inzake toevoeging ‘validatie door veehouder’ 
wordt bevestigd dat de toepassing van Sanitel-Med voor dit punt nergens 
wijzigt, validatie mogelijkheid en auto validatie principe blijft ongewijzigd.  
 

- ARSIA meldt principiële problemen bij gebruikers van Bigame inzake gedeeld 
eigendom – door dierenarts en veehouder - van Sanitel-Med meldingen 
(behandelingen). Daarnaast zijn er technische issues om die data te capteren 
binnen Bigame. Vooreerst kan het akkoord van beide operatoren niet altijd 
praktisch worden bekomen en anderzijds wordt weinig gebruik gemaakt van 
Bigame om te verplichte registraties uit te voeren. Een niet onbelangrijk 
aandeel van de  notificaties voor Waalse varkens – en pluimveebeslagen 
gebeurt immers via Vlaamse Dierenartsen die via de AB-R applicatie of 
rechtstreeks in Sanitel-Med registreren.  
FAGG beargumenteert het gedeelde eigendomsrecht van veehouder en 
dierenarts inzake meldingen. Het Sanitel-Med platform voorziet daarenboven in 
een overzicht van alle registraties en online worden daar de analyse rapporten 
voor dierenartsen en veehouders gepubliceerd.  
ARSIA zal verder een voorstel uitwerken om het akkoord van beide operatoren, 
dierenarts en veehouder, te lijsten of te registreren. Op basis daarvan wil FAGG 
constructief meewerken aan oplossingen (genre ‘consultatief mandaat’) om 
notificaties dan wel analyse rapporten te transfereren vanuit Sanitel-Med en 
beschikbaar te stellen in Bigame.  
 

- Overzicht antibiotica consumptie (barometer): vraag of er meer duiding moet 
komen inzake de hogere potency van nieuwere ‘kritische’ substanties tov 
‘oudere’ antibiotica zoals tetracyclines. Op basis van gebruik in kg kan 
alternatief gebruik van ‘oudere’ molecules een verkeerde indruk wekken van 
meergebruik. Toch wordt een stijgende trend in het gebruik van niet – kritische 
middelen niet waargenomen. Blijft een feit dat in BE globaal het antibiotica 
gebruikt daalt en significant moet blijven dalen (‘2020 doelstellingen’). Andere 
alternatieven dan antibiotica worden daarbij ook aangewend.    
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Service desk Sanitel-Med 

- De mogelijkheid voor registratie van premix via ‘kg voeder’ & ‘ppm premix’ 
wordt beter geschrapt. Immers, is een niet onbelangrijke bron van fouten.  

Benchmark methodiek dierenartsen (AMCRA WE) 

De BM methodiek wordt kort voorgesteld en besproken (zie presentatie).  
Er moet ook rekening worden gehouden met bijkomende structuren als 
‘Rechtspersonen’ om een adequate benchmark uit te werken voor 
dierenartspraktijken.  
In dit kader wordt gevraagd naar het aantal contracten dat als dierenarts kan 
worden afgesloten als RP/natuurlijk persoon samen.  
[PM-note : dit wordt bepaald in Art. 3 § 1 van het KB van 10 APRIL 2000 
houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. Het 
mag samen de 100 niet overschrijden.]  
 
Technisch moet bekeken hoe annexen aan het BM rapport (o.m. EXCEL grafieken) 
kunnen worden toegevoegd. ‘Gepseudomiseerde’ gegevens zijn daarbij te 
voorzien door FAGG.   
 
De vraag wordt gesteld of ook het resultaat van de benchmark van dierenartsen 
transparant moet zijn naar de veehouders (klanten) toe. Het is niet onlogisch dat 
een veehouder (klant) hier kennis van krijgt. Anderzijds geeft bredere publicatie 
of bekendmaking wellicht risico’s op verkeerde perceptie of evaluatie bij 
onvoldoende nuancering of duiding van deze dierenarts BM resultaten.   

 
Volgende stuurgroep vergadering.  

Zal op een latere datum worden vastgelegd.    


