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Agenda: Release & demo Sanitel-Med
Er wordt een stand van zaken en korte demo gepresenteerd door fagg (Gudrun Wyntin,
medewerker helpdesk Sanitel-Med) naar aanleiding van de release (zie presentatie in
bijlage).
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Bespreking – discussie bij de presentatie
-

Er wordt verduidelijkt dat Sanitel-Med in eerste instantie de voorgeschreven of
afgeleverde hoeveelheid antibiotica voor een diercategorie registreert (= getal
in de teller). Voor de feed back of analyse per beslag of dierenarts dient deze
hoeveelheid te worden genormaliseerd (data in noemer). De breuk vormt dan
de behandelingsincidentie. In de noemer heb je naast de gestandaardiseerde
gewichten van het gemiddeld aantal aanwezige dieren op het beslag (capaciteit
of telling) ook de overschouwde periode (aantal dagen) en de DDD’s (defined
daily doses) per product of substantie nodig. Op die manier is het mogelijk per
diercategorie beslagen te vergelijken en te benchmarken. Je rekent dan niet
met (het aantal) individuele dieren dat in de desbetreffende periode werd
behandeld. Ook ESVAC zal in de toekomst werken op een gelijkaardige manier
(andere DDD’s en aangepaste dieraantallen weliswaar). Daartegenover werkt
BelVet-Sac of huidig ESVAC met een biomassa als noemer: totaal
geproduceerde dan wel aanwezige kilogrammen dier, gesommeerd voor alle
diersoorten op nationaal niveau.

-

Er worden opnieuw vragen gesteld in verband met de mogelijkheid die de
veehouder heeft data te wijzigen vooraleer te accepteren. Er wordt verduidelijkt
dat dit het werk van de dierenarts moet verlichten. Bovendien is de veehouder
de eindverantwoordelijke voor zijn gegevens. Er wordt ook van uit gegaan –
mede omdat ze grotendeels gestoeld zijn op de boekhoudingspakketten en
doorgestuurd via xml – dat het gros van de geregistreerde data correct zal zijn.
Fouten zijn nooit uitgesloten en kunnen in dezelfde notificatie worden
rechtgezet door de veehouder. Ook in het geval de dierenarts niet de
verschaffer is van het product (voorschrift) kan de veehouder wijzigingen
aanbrengen in Sanitel-Med indien de verschaft hoeveelheid afwijkt van wat de
dierenarts had voorgeschreven. Steeds wordt bij wijzigingen door de veehouder
een nieuwe versie van de melding gecreëerd én wordt de dierenarts per email
verwittigd. Dat ook fraude kan gemoeid zijn met wijzigingen is evident niet uit
te sluiten maar is bij controle traceerbaar via de versionering.

-

Sanitel-Med registreert of via het ‘clock’ - systeem acties in Sanitel-Med zijn
uitgevoerd, zoals de auto validatie na het data lock punt (= automatische
validatie van alle data in status ‘ENTER’ en minstens 14 dagen voor een DLP
ingevoerd).

-

Er wordt opgemerkt dat een standaard drop down keuzelijst inzake redenen
van weigering van een melding nuttig kan zijn.

-

Er zijn geen specifieke ‘business rules’ ingesteld om niet logische data uit het
systeem te weren of de operator te verwittigen (bvb onrealistische
hoeveelheden product). Dit moet opgevangen worden door de data quality
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check. Anderzijds zijn de gelijste diercategorieën in Sanitel-Med afgesteld op
het type bedrijf (Sanitary unit kind) in SANITEL (varkens).
-

Er wordt opgemerkt dat de diagnostiek waarvoor afgeleverd/voorgeschreven
een verplicht te registreren gegeven zou moeten zijn. Er wordt verduidelijkt dat
in een eerste fase de data input minimaal werd gehouden om een correcte en
relevante analyse mogelijk te maken. Vanuit het fagg wordt alleszins bevestigd
dat dit een belangrijk gegeven is dat vlug aan de stuurgroep kan worden
voorgelegd om registratie ervan verplichtend te maken. De nodige velden zijn
trouwens aanwezig in Sanitel-Med en kunnen al vrijblijvend worden gebruikt,
de indeling per diersoort inzake diagnostiek is gebaseerd op het AMCRA –
formularium.

-

Er wordt vanuit Belpork bevestigd dat voor klanten van Belpork (AB-R) de
dierenarts (verschaffer) rechtstreeks in AB-R moet registreren en AB-R geen
data wil overhevelen vanuit Sanitel-Med. Anderzijds zal Belpork alles in het
werk stellen opdat de data geëncodeerd in AB-R worden doorgestuurd vanuit
AB-R naar Sanitel-Med.

-

Voor de verspreiding van communicatie naar de veehouders vnl wordt aan de
verschillende sectoren de (logistieke) medewerking gevraagd. Het fagg beschikt
bvb ook niet over lijsten met email adressen van veehouders. Het zou wel
interessant kunnen zijn voor de veehouder de ingave van een emailadres te
voorzien in Sanitel-Med waar info naartoe kan gestuurd.

-

fagg wil onderzoeken of het mogelijk is ipv analyse rapporten (feed back) te
versturen met de post of via email ze in pdf of via een link beschikbaar te
maken in Sanitel-Med zelf. Er wordt echter op gewezen dat dit het risico
verhoogt dat rapporten niet worden gelezen of geconsulteerd indien ze niet
actief naar de dierenarts of veehouder worden gestuurd. Minstens additionele
berichtgeving bij verschijnen van nieuwe rapporten lijkt dus aangewezen.

-

Er wordt door BB gevraagd naar de aard en de frequentie van opmaak van
basisrapporten vanuit Sanitel-Med om ev financiering vanuit FONDS voor
analyses niet in dubbel te voorzien. Alignatie met de huidige rapportering voor
de veehouder in AB-R is eveneens gewenst (= 2 X per jaar over de data van
het afgelopen jaar). Er worden door fagg van de analyse eenheid (cf
aanbesteding) 2 basisrapporten per jaar voor de veehouder en 1 rapport per
jaar voor de dierenarts verlangd. Een eerste gealigneerd rapport met AB-R kan
worden voorzien in juli 2017.

-

FAVV vraagt of de beide systemen (AB-R en Bigame) klaar zullen zijn om data
door te sturen naar Sanitel-Med. ARSIA bevestigt dat de bijkomende Bigame
module klaar zal zijn tegen het verschijnen van het nieuwe KB. Men zal
anderzijds op de beurs van Libramont de nieuwe module demonstreren. Vanuit
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Belpork wordt voorzien dat tegen oktober 2016 (eerste DLP wellicht na
verschijnen KB) data kunnen worden doorgestuurd.
-

Er wordt op gewezen dat beter aan de bedrijfsdierenartsen alle registraties voor
een beslag beschikbaar worden gemaakt dan aan de bedrijfsbegeleidende
dierenarts omdat zeker bij runder - en pluimveebedrijven minder dan de helft
van de veehouders een contract van bedrijfsbegeleiding heeft. Fagg wil dit
zeker meenemen bij een eerstvolgende aanpassing van het systeem, fagg was
sowieso al sterke voorstander om de bedrijfsbegeleidende dierenarts deze data
te verschaffen, gesteund door het KB inzake bedrijfsbegeleiding.

-

Er wordt het FAVV gevraagd of op de eerstvolgende dienstvergaderingen
Sanitel-Med op de agenda kan worden geplaatst. Dit wordt positief beantwoord.

Volgende stuurgroep vergadering:
te bepalen na aanduiding analyse eenheid en discussie benchmark parameters
en distributie rapporten.
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