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INLEIDING 

De veeteeltsector en de overheid organiseren in 2016 een vaccinatiecampagne tegen BTV8. Het Sanitair 

Fonds heeft daartoe d.m.v. een Europese overheidsopdracht een voorraad van 2,1 miljoen doses geïnac-

tiveerd vaccin aangekocht bij de producent CZ Veterinaria SA. 

 

Deze vaccinatiecampagne voorziet in de vrijwillige vaccinatie van runderen en schapen tegen BTV8.  

 

Dit document is bedoeld als een handleiding voor de dierenartsen en de veehouders. 

ALGEMENE REGELS 

De overheid stelt het vaccin kosteloos ter beschikking van de dierenartsen voor toediening op de vee-

houderijen. Ze blijft wel op elk ogenblik eigenaar van het vaccin. 

 

Het vaccin is in principe bestemd voor gebruik bij rundvee en schapen. 

De vaccinatie van andere gevoelige diersoorten als geiten en herten is minder aangewezen. Deze dier-

soorten ontwikkelen geen of zeer weinig symptomen en spelen nauwelijks een rol in de verspreiding van 

het virus. De vaccinatie van vleeskalveren heeft eveneens weinig epidemiologische noch economische 

waarde en wordt daarom evenmin aangeraden.  

 

Runderen, schapen, geiten en herten mogen enkel gevaccineerd worden, indien zij correct geïdentifi-

ceerd zijn en gehouden worden op een geregistreerd veebeslag. 

 

De vaccinatie bij runderen moet door de bedrijfsdierenarts worden uitgevoerd. Bij de andere diersoorten – 

waar geen bedrijfsdierenarts verplicht is – moet de vaccinatie door een erkende dierenarts uitgevoerd 

worden. 

VERDELING VAN HET VACCIN 

Het plaatsen van een bestelling, de goedkeuring door het FAVV en de levering van vaccin zijn schema-

tisch weergegeven op de volgende bladzijde. 

 

Het FAVV doet voor de verdeling van het vaccin naar de dierenartsen een beroep op het normale distri-

butiecircuit voor het verdelen van vergunde diergeneesmiddelen in België.  

 

Een dierenarts kan enkel vaccin bestellen bij een groothandelaar-verdeler die deelneemt aan de vaccina-

tiecampagne. De contactgegevens van de deelnemende groothandelaar-verdelers zijn terug te vinden in 

bijlage 1. 

 

Elke bestelling van vaccin door een dierenarts moet goedgekeurd worden door het FAVV, vooraleer de 

groothandelaar-verdeler het vaccin ook effectief aan de dierenarts mag leveren.  
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OVERZICHTSSCHEMA 

Ik ben veehouder en wens mijn dieren te 

laten vaccineren.

Ik heb nadien een vaccinatieattest nodig 

voor mijn gevaccineerde dieren.

Ik ben veehouder en wens mijn dieren te 

laten vaccineren.

Ik heb nadien geen vaccinatieattest nodig 

voor mijn gevaccineerde dieren.

Ik contacteer mijn dierenarts. Ik contacteer mijn dierenarts.stap 1

stap 2
Mijn dierenarts bestelt de benodigde doses 

bij zijn groothandelaar-verdeler.

Mijn dierenarts bestelt de benodigde doses 

bij zijn groothandelaar-verdeler.

stap 3
De groothandelaar-verdeler vraagt 

goedkeuring voor de levering bij het FAVV.

De groothandelaar-verdeler vraagt 

goedkeuring voor de levering bij het FAVV.

Het FAVV keurt de levering goed. Het FAVV keurt de levering goed.stap 4

De groothandelaar-verdeler levert het 

goedgekeurde aantal doses aan mijn 

dierenarts.

De groothandelaar-verdeler levert het 

goedgekeurde aantal doses aan mijn 

dierenarts.

Mijn dierenarts komt mijn dieren vaccineren.

stap 5

stap 6 Mijn dierenarts komt mijn dieren vaccineren.

stap 7
Mijn dierenarts vult de gebruikelijke 

toedienings- en verschaffingsdocumenten in.

Mijn dierenarts vult de gebruikelijke 

toedienings- en verschaffingsdocumenten in.

Mijn dierenarts stelt een individuele lijst van 

gevaccineerde dieren en de benodigde 

vaccinatieattesten op.
stap 8

Mijn dierenarts rapporteert een overzicht van 

de uitgevoerde vaccinaties aan het FAVV.

Mijn dierenarts rapporteert een overzicht van 

de uitgevoerde vaccinaties aan het FAVV.stap 9

Mijn dierenarts kan nadien op basis van de 

individuele lijst van gevaccineerde dieren nog 

aanvullende vaccinatieattesten opstellen.
stap 10
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BESTELLEN VAN HET VACCIN 

(stap 2 op het schema) 

De dierenarts bestelt vaccin in functie van de aanvragen van de veehouders die hem gecontacteerd heb-

ben. De flacons voor runderen (252 ml of 63 doses van 4 ml) en de flacons voor schapen (100 ml of 50 

doses van 2 ml) zijn identiek qua samenstelling.  

 

Elke bestelling moet gebeuren onder vermelding van zijn geneesmiddelendepotnummer. In alle corres-

pondentie of uitwisseling van gegevens omtrent het bestellen en leveren van vaccin dient de dierenarts 

dit depotnummer als referentienummer te gebruiken. 

 

Dierenartsen, die samenwerken in een praktijk, dienen altijd één en hetzelfde depotnummer te gebruiken 

voor de bestellingen van deze praktijk. Zij moeten tot het einde van de campagne elke wijziging in de 

samenwerking meedelen aan het contactpunt van het FAVV (zie bijlage 7). 

 

De dierenarts maakt voor elke bestelling van vaccin een aparte bestelbon over aan zijn groothandelaar-

verdeler. Deze bestelbon vermeldt ten minste de volgende gegevens: 

- het depotnummer, 

- naam, coördinaten en ordenummer, 

- datum van bestelling, 

- diersoort of –soorten (runderen, schapen of andere herkauwers), 

- per diersoort, het aantal gewenste doses. 

 

De dierenarts bestelt enkel op vraag van de veehouder en probeert het aantal bestellingen zoveel als 

mogelijk te beperken.  

GOEDKEUREN VAN EEN BESTELLING 
(stappen 3 en 4 op het schema) 

Het FAVV verifieert elke bestelling, die het ontvangt van een groothandelaar-verdeler, aan de hand van 

het quotum dat voor het betrokken depotnummer is vastgelegd. Onvolledige bestellingen of bestellingen 

die niet op de afgesproken wijze worden overgemaakt, worden niet behandeld. Het FAVV keurt de bestel-

lingen volledig of partieel goed of kan ze weigeren. Een weigering wordt gemotiveerd. 

 

Het FAVV verstuurt de goedkeuring of de weigering van een bestelling binnen de 3 werkdagen na ont-

vangst terug naar de betrokken groothandelaar-verdeler. 

UITVOEREN VAN DE BESTELLING 
(stap 5 op het schema) 

De groothandelaar-verdeler mag enkel een goedgekeurde bestelling uitvoeren. In geval van weigering 

van een bestelling door het FAVV, informeert hij de dierenarts over de motivering van de weigering. 
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Vanaf het ogenblik dat het vaccin geleverd is, is de dierenarts volledig verantwoordelijk voor het beheer 

ervan. Hij moet er zorg voor dragen dat alle wettelijke bepalingen omtrent het opnemen van het vaccin in 

zijn depotregister strikt gerespecteerd worden. 

 

Het FAVV kan in voorkomend geval een voorraad geleverd, maar nog niet gebruikt vaccin terugeisen van 

de dierenarts. 

TOEDIENEN VAN HET VACCIN 
(stap 6 op het schema) 

Er moet bij de vaccinatie rekening worden gehouden met de volgende richtlijnen en beperkingen: 

- Alle voorschriften van de producent, o.a. op het vlak van de te respecteren minimale leeftijd, het 

tijdstip van vaccinatie, de in acht te nemen tussentijd tussen opeenvolgende vaccinaties, de be-

waring van het vaccin en het respecteren van de koudeketen tot het vaccin wordt toegediend, 

dienen onverkort gerespecteerd te worden. 

- Van zodra een flacon aangeprikt wordt of de koudeketen onderbroken werd, moet het vaccin bin-

nen de 10 uren worden toegediend. De dierenarts moet dus zeker wat betreft de kleinere vee-

houderijen en de hobbyhouders zorgvuldig plannen en groeperen om zijn voorraad zo optimaal 

mogelijk te benutten en niet onnodig doses verloren te laten gaan. Wat dat betreft is het belang-

rijk dat de flacons voor runderen (252 ml of 63 doses van 4 ml) en de flacons voor schapen (100 

ml of 50 doses van 2 ml) identiek zijn qua samenstelling. Een eventueel restvolume in een flacon 

waarmee de dierenarts op een rundveebedrijf gevaccineerd heeft, kan zo bijvoorbeeld gebruikt 

worden op een kleine schapenhouderij op voorwaarde dat de dierenarts rekening houdt met de 

aanbevolen dosis voor deze dieren.  

 

Een dier mag maar gevaccineerd worden, indien het correct geregistreerd en geïdentificeerd is. Een niet 

geïdentificeerd dier moet dus eerst geïdentificeerd worden met officiële oormerken alvorens het mag 

gevaccineerd worden. Ook moet de verantwoordelijke van een niet-geregistreerd beslag zich eerst via 

DGZ of ARSIA in regel stellen, vooraleer de dierenarts de vaccinatie mag uitvoeren. 

 

De coördinaten, waarop de veehouder terecht kan voor de registratie en identificatie, zijn opgenomen in 

bijlage 2. 

REGISTREREN EN RAPPORTEREN VAN DE VACCINATIE 

(stappen 7, 8 en 9 op het schema) 

De dierenarts moet een overzicht van de vaccinaties die hij uitvoert aan het FAVV rapporteren. 

 

Daarnaast moet hij eventueel op vraag van de veehouder de vaccinatiestatus van een individueel dier of 

van een groep dieren attesteren, bv. in geval deze bestemd zijn voor het intracommunautair handelsver-

keer of de export naar derde landen. Dit kan enkel indien op de veehouderij een individuele registratie 

van de gevaccineerde dieren is opgesteld. Op basis hiervan kan de dierenarts op elk ogenblik een vacci-

natieattest opstellen of bij rundvee de vaccinatie op het paspoort attesteren. 
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Registratie van de vaccinaties op de veehouderij 

De dierenarts registreert de vaccinaties op de veehouderij d.m.v. de gebruikelijke toedienings- en ver-

schaffingsdocumenten. 

 

Een individuele registratie van de vaccinaties is enkel nodig wanneer er nadien een attest van vaccinatie 

moet worden opgesteld. In dat geval laat de dierenarts op de veehouderij een gedateerde, gestempelde 

en origineel ondertekende lijst achter die voor elk gevaccineerd dier het oormerknummer en de datum 

van de toegediende vaccinaties vermeldt. 

 

Deze individuele vaccinatielijst moet steeds eenduidig zijn en mag niet op ongeoorloofde wijze kunnen 

worden gewijzigd door andere personen dan de dierenarts. 

Dit betekent bijvoorbeeld dat de dierenarts: 

- elke afzonderlijke pagina van de lijst moet tekenen en stempelen; 

- op elke afzonderlijke pagina voor elke vaccinatiedatum het aantal gevaccineerde dieren moet ver-

melden dat op die pagina voorkomt; 

- elke verbetering die hij aanbrengt moet ondertekenen en afstempelen; 

- moet voorkomen dat vaccinatiedata – bijv. van een tweede vaccinatie – op ongeoorloofde manier 

kunnen worden toegevoegd op de lijst zonder dat de vaccinatie ooit heeft plaatsgevonden; 

- indien er een overzichtslijst van alle op het beslag aanwezige dieren wordt gebruikt, steeds de niet-

gevaccineerde dieren op de lijst moet schrappen (en bijv. niet mag volstaan met het aanvinken van 

enkel de gevaccineerde dieren). 

Rapportering aan het FAVV 

De dierenarts moet alle uitgevoerde vaccinaties meedelen aan het FAVV. Daarmee rechtvaardigt hij het 

gebruik van het kosteloos ter beschikking gestelde vaccin. 

 

De rapportering aan het FAVV is een rapportering op het niveau van het beslag. Er dienen m.a.w. geen 

individuele gegevens van de gevaccineerde dieren te worden overgemaakt. 

 

Deze rapportering moet gebeuren binnen de 2 weken na het uitvoeren van de vaccinatie. Het FAVV kan 

daarbij aanvaarden dat de dierenarts de gegevens groepeert van een vaccinatiebeurt die over verschil-

lende werkdagen gespreid werd. Vaccinaties die meer dan één week uit mekaar liggen, dienen apart te 

worden gerapporteerd. 

 

Bij elke rapportering meldt de dierenarts de volgende gegevens: 

- het beslagnummer van de veehouderij waar hij gevaccineerd heeft; 

- de datum van vaccinatie; 

- per vaccinatiedatum, diersoort en aard van de vaccinatie: 

- de diersoort (rundvee, vleeskalveren, schapen, geiten, herten of andere), 

- het aantal gevaccineerde dieren, 

- het aantal gebruikte doses (met inbegrip dus van de “verloren” dosissen), 

- de aard van de vaccinatie (primovaccinatie 1ste injectie, primovaccinatie 2de injectie of her-

halingsvaccinatie). 
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De dierenarts heeft voor de rapportering de keuze tussen 2 manieren: 

- De dierenarts kan de rapportering uitvoeren via een webapplicatie. Hij kan hierop inloggen d.m.v. 

een eigen login en paswoord, waarna de gevraagde gegevens kunnen geregistreerd worden in 

Sanitel. De webapplicatie biedt ook de gelegenheid de ingegeven gegevens na te kijken of aan te 

passen en rapporten af te drukken. 

Er zijn 2 mogelijkheden: 

- Een Nederlandstalige dierenarts kan via de module meldingen (behandelingsmelding) in 

Veeportaal de registratie van de vaccinatie uitvoeren. Veeportaal is vlot bereikbaar via de 

website van DGZ. De dierenarts die nog geen gebruik maakt van Veeportaal, moet zich 

wenden tot DGZ om een login en paswoord voor de toepassing te bekomen (contactgege-

vens zie bijlage 2). 

- Voor een Franstalige dierenarts is de webapplicatie geïntegreerd in de module CERISE van 

ARSIA en loopt de registratie van de vaccinaties via deze module. De dierenarts, die nog 

geen gebruik maakt van CERISE, moet zich tot ARSIA wenden om een login en paswoord 

voor de toepassing te bekomen (zie bijlage 2). 

Meer details worden gegeven in de handleidingen omtrent deze applicaties, die op de websites van 

DGZ, ARSIA en het FAVV ter beschikking zijn. De registratie via de webapplicatie is volledig koste-

loos. 

- De dierenarts kan de registratie ook door DGZ of ARSIA laten uitvoeren. Hij maakt daartoe aan 

DGZ of ARSIA een volledig ingevulde en gedagtekende papieren versie van het rapport over (zie 

bijlage 5). De gegevens van het rapport worden dan door DGZ of ARSIA in Sanitel geregistreerd.. 

De kosten van deze registratie zullen door DGZ en ARSIA aan de dierenarts worden verrekend 

(tarievenlijst DGZ). 

ATTESTEREN VAN DE VACCINATIESTATUS VAN EEN GEVACCINEERD DIER 
(stap 10 op het schema) 

De dierenarts attesteert op vraag van de veehouder de vaccinatiestatus van een individueel dier of een 

groep dieren. Dergelijk attesteren is enkel belangrijk indien de vaccinatiestatus van een dier gekend moet 

zijn, bijv. om te worden gecertificeerd naar BTV8-vrij gebied wanneer het beslag van herkomst gelegen is 

in een risicogebied voor blauwtong . 

 

Het FAVV aanvaardt voor dergelijke certificering enkel een originele, in onuitwisbare inkt geschreven 

attestatie die de vaccinatiestatus van het dier eenduidig aantoont en die opgesteld is door de dierenarts 

die de vaccinatie heeft uitgevoerd, hetzij door de dierenarts die na aankoop van het dier de informatie 

omtrent de vaccinatie overgenomen heeft op de vaccinatielijst van de nieuwe verantwoordelijke. 

 

Een dierenarts kan de vaccinatiestatus van een individueel dier of een groep dieren als volgt attesteren: 

- door het volledig invullen van een “attest voor het staven van de vaccinatiestatus van een dier” (zie 

het model in bijlage 3) of het opstellen van een geschreven verklaring die dezelfde gegevens be-

vat; 

- door – enkel mogelijk bij rundvee en per dier individueel – het attesteren van de uitgevoerde vacci-

naties op de keerzijde van het runderpaspoort volgens de instructies opgenomen in bijlage 4. 

 

Bij de keuze tussen een individueel attest, een groepsattest of het aanduiden van de vaccinaties op het 

https://prd.sanitel.be/web/PRD_Sanitel_Web/Pages/Signup/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2fweb%2fPRD_Sanitel_Web%2fPages%2fCommon%2fMenuPagePCE.aspx
https://cerise.arsia.be/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=https%3A//cerise.arsia.be/homepage-document-nl/homepage
http://www.dgz.be/tarieven
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runderpaspoort is het belangrijk om met de volgende opmerkingen rekening te houden: 

- Ingeval de attestatie een dier betreft dat bestemd is voor export of voor het intracommunautaire 

handelsverkeer, aanvaardt het FAVV enkel een origineel door de dierenarts ondertekend en ge-

stempeld attest (vaccinatielijst of op de rugzijde van een runderpaspoort). 

- Ingeval de attestatie enkel bedoeld is ter staving van de vaccinatiestatus van een dier, bijvoorbeeld 

voor binnenlands gebruik, los van het intracommunautaire handelsverkeer, kan gewerkt worden 

met een kopie van het attest. 

- Een individueel attest kan een dier blijvend vergezellen, ongeacht of het naderhand al dan niet 

door de koper wordt verder verkocht. 

- Een groepsattest is enkel zinvol indien de groep na het vertrek van het bedrijf samen blijft of enkel 

bestemd is voor de binnenlandse markt (in dat laatste geval kan bijv. een kopie van het attest elk 

van de op het attest vermelde dieren vergezellen). 

- De attestatie op het runderpaspoort wordt door DGZ en ARSIA niet hernomen op het nieuwe pas-

poort dat wordt verstrekt wanneer het dier op naam van de nieuwe verantwoordelijke wordt gezet. 

Wel bestaat in dat geval de mogelijkheid dat de dierenarts van de nieuwe verantwoordelijke de in-

formatie van het oude paspoort overneemt op de vaccinatielijst en nadien op het nieuwe paspoort. 

 

Wanneer een dier na aankoop op naam van de nieuwe verantwoordelijke wordt gezet, dan kan de die-

renarts ter gelegenheid van de aankooponderzoeken, met het oog op het bewaren van de vaccinatiesta-

tus van het dier of het vervolledigen van een onvolledige vaccinatie, de gegevens van een origineel vac-

cinatieattest (geen kopie!) of van een runderpaspoort overnemen op de vaccinatielijst van het beslag. 

Daartoe: 

- neemt hij de vaccinatiegegevens van het dier over op de vaccinatielijst van de koper en verwijst hij 

in de lijst naar het feit dat het hier overgenomen informatie betreft; 

- voegt hij in geval van een (Belgisch) runderpaspoort het VOLLEDIGE oormerknummer (landcode + 

alle cijfers) van het betrokken dier toe op de achterzijde van het paspoort (zie bijlage 4), boven het 

vak “DNA ADN DNA”, waarin de vaccinatiegegevens werden genoteerd (zodat de kopie, die de 

nieuwe verantwoordelijke van het paspoort neemt en die bij de vaccinatielijst moet worden ge-

voegd, duidelijk naar het betrokken dier verwijst). 

- voegt de nieuwe verantwoordelijke van het dier hetzij het originele vaccinatieattest, hetzij een kopie 

van het runderpaspoort toe aan de vaccinatielijst. 

De dierenarts van de koper kan dan naderhand, op basis van de gegevens die hij/zij aldus heeft geregi-

streerd op de vaccinatielijst, zelf een nieuw attest opstellen om de vaccinatiestatus van het dier te beves-

tigen, hetzij de informatie omtrent de vaccinatie hernemen op de achterzijde van het nieuwe runderpas-

poort. 

FARMACOVIGILANTIE 

Zoals gebruikelijk, dient elke dierenarts problemen of bijwerkingen die worden opgemerkt na het toedie-

nen van het vaccin te melden door middel van het gebruikelijke document (zie bijlage 6). 



Vaccinatiecampagne tegen blauwtong serotype 8 -  versie 1  -  24.03.2016 9 

FINANCIËLE ASPECTEN 

De overheid stelt het vaccin kosteloos ter beschikking. Het mag niet door de dierenarts aan de veehouder 

worden aangerekend. De overheid neemt bovendien de leveringskosten door de groothandelaar-verdeler 

aan de dierenarts voor haar rekening. 

 

De overheid komt niet tussen voor wat betreft de vergoeding van de prestaties, die de dierenarts in het 

kader van de vaccinatiecampagne uitvoert, o.a. toedienen van het vaccin, administratie en attestering. 

ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN 

De dierenarts houdt de volgende informatie op een overzichtelijke en chronologisch relevante manier bij 

onder vorm van (een kopie van) documenten of bestanden : 

- bestelbonnen naar de groothandelaar-verdeler, 

- bewijzen van levering door de groothandelaar-verdeler (bijv. leveringsbon), 

- toedienings- en verschaffingsdocumenten voor het vaccin. 

INFORMATIEVERSTREKKING 

Het FAVV heeft een volledig dossier met informatie op haar website geplaatst. De desbetreffende web-

pagina’s zijn terug te vinden onder de webpagina’s omtrent blauwtong, die direct toegankelijk zijn vanaf 

de openingspagina van de site. 

 

Specifieke vragen of klachten omtrent de vaccinatiecampagne kunnen gericht worden aan de betrokken 

PCE van het FAVV, via de gebruikelijke oproepnummers en –kanalen gebruiken. 

Specifieke vragen omtrent een bestelling van vaccin en de bijbehorende validatie kunnen gericht worden 

aan het contactpunt van het FAVV (zie bijlage 7). 
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 BIJLAGEN 

- Bijlage 1: contactgegevens van de deelnemende groothandelaar-verdelers 

- Bijlage 2: contactgegevens van DGZ en ARSIA 

- Bijlage 3: attest voor het staven van de vaccinatiestatus van een dier 

- Bijlage 4: attesteren van de vaccinatiestatus op een runderpaspoort 

- Bijlage 5: rapport van een vaccinatie voor blauwtong 

- Bijlage 6: meldingsdocument voor farmacovigilantie 

- Bijlage 7: contactgegevens van de contactpunten van het FAVV 



  

bijlage 1 
CONTACTGEGEVENS VAN DE DEELNEMENDE GROOTHANDELAAR-
VERDELERS 

groothandelaar-verdeler adres tel fax e-mail 

ADC  
Boechhoutsesteenweg 17 
2540 Hove 

03/4540080 03/4553520 bestelling@adcweb.be  

Alcyon Belux SA  
Rue le Marais 17 
4530 Villers-le-Bouillet 

04/3388439 04/3383479 callcenter@alcyonbelux.be 

Comed 
Onze-Lieve-Vrouwstraat 2 
3730 Hoeselt 

089/510135 089/492952 comed@comed.be 

Crocodile 
Engelse Wandeling 9 
8500 Kortrijk 

056/361011 056/372944 vet@crocodil.com 

Dubavo NV 
Broekstraat 18 
8647 Reninge 

057/400654 057/401033 info@dubavo.be 

Medini 
Legeweg 157-i 
8020 Oostkamp 

050/433442 
050/433443 

050/433440 
050/433445 

jo-
ris.vanschuerbeek@ecuph
ar.com 

Sanofarm cvoa 
Polderstraat 5 
8340 Damme 

050/815932 050/377142 sanofarm@hotmail.com 

Val d'Hony-Verdifarm nv 
Industrieweg 135/1 
3583 Beringen 

NL: 011/450710 
FR: 04/3880188  

NL: 011/423516 
FR: 04/3880189  

order.vet@henryschein.be  

Vetria bvba 
Parkstraat 2 
8730 Beernem 

050/799999 050/799992 info@vetria.eu 

Waaroost nv 
Kortrijksestraat 396-396A 
8020 Oostkamp 

050/278326 050/276904 siska@waaroost.be 

mailto:kvg@adcweb.be
mailto:vet@crocodil.com
mailto:info@dubavo.be
mailto:order.vet@henryschein.be
mailto:siska@waaroost.be


  

bijlage 2 
CONTACTGEGEVENS VAN DGZ en ARSIA 
 

 

DGZ – Dierengezondheidszorg Vlaanderen 

Deinse Horsweg 1 

9031 Drongen 

 

helpdesk: 078 05 05 23 

fax: 078 05 23 23 

e-mail: Helpdesk@dgz.be 

website: www.dgz.be  

U kan contact opnemen via http://www.dgz.be/contact-nemen-met-dgz. 

U vindt meer informatie over de identificatie en registratie van beslagen met kleine herkauwers op 

Identificatie en registratie voor houders van schapen, geiten en herten. 

Toegang Veeportaal aanvragen kan via: http://www.dgz.be/registratie-veeportaal. 

De webapplicatie Veeportaal  

Met vragen in verband met Veeportaal kan u terecht bij de helpdesk. 

 

 

 
ARSIA – Association Régionale de Santé et d’Identification Animales 

Allée des Artisans 2 

5590 Ciney 

www.arsia.be; http://www.arsia.be/?page_id=2402 

 

Voor het aanvragen van een registratie van een nieuw beslag, het melden van een nieuwe diersoort op 

een bestaand beslag of het bestellen van oormerken: 

helpdesk :  083 23 05 15 - keuzemenu 3 

fax :  065 32 88 54 

e-mail :  autocontrole@arsia.be 

 

U vindt meer informatie over de identificatie en registratie van beslagen met kleine herkauwers op 

Identification et enregistrement des OCC 

 

Voor vragen omtrent de webapplicatie en de registratie van vaccinaties: 

helpdesk :  083 23 05 15 - keuzemenu 2 

fax :  065 32 88 54 

e-mail :  helpdesk@arsia.be 

www.arsia.be/cerise

http://www.dgz.be/
http://www.dgz.be/contact-nemen-met-dgz
http://www.dgz.be/identificatie-en-registratie-voor-houders-van-schapen-geiten-en-herten
http://www.dgz.be/registratie-veeportaal
https://prd.sanitel.be/web/PRD_Sanitel_Web/Pages/Signup/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2fweb%2fPRD_Sanitel_Web%2fPages%2fCommon%2fMenuPagePCE.aspx
http://www.arsia.be/
http://www.arsia.be/?page_id=2402
mailto:autocontrole@arsia.be
http://www.arsia.be/?page_id=2629
mailto:helpdesk@arsia.be
http://www.arsia.be/cerise


 

 

 
ATTEST VOOR HET STAVEN VAN DE VACCINATIESTATUS VAN EEN DIER 

 
 

bedrijfsgegevens  gegevens van de dierenarts 

beslagnummer    naam   

verantwoordelijke  ........................................................................................................   adres  ........................................................................................................  

beslagadres  ........................................................................................................     ........................................................................................................  

  ........................................................................................................   ordenummer  ........................................................................................................  

 

identificatie van het 
gevaccineerde dier 

datum 1ste 
vaccinatie 

datum 2de 
vaccinatie 

datum her-
haling 

vaccin 
 

identificatie van het 
gevaccineerde dier 

datum 1ste 
vaccinatie 

datum 2de 
vaccinatie 

datum her-
haling 

vaccin 
 

   
  

BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 
 

  

 

 
 
BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 
 

   
  

BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 
 

  

 

 
 
BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 
 

   
  

BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 
 

  

 

 
 
BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 
 

   
  

BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 
 

  

 

 
 
BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 
 

   
  

BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 
 

  

 

 
 
BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 
 

   
  

BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 
 

  

 

 
 
BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 
 

 
Opmerkingen 

- Alle niet ingevulde velden in de tabel moeten geschrapt worden, in het geval van een handgeschreven exemplaar door het plaatsen van een kruis doorheen het veld, in geval van een 
afgedrukt document door het drukken van meerdere x-en in het veld. 

- In de datum moet de dag steeds in 2 cijfers en de maand steeds in letters, niet in cijfers geschreven worden, bijv. 22 april 16, 22 apr 2016, … 

- Indien dit attest bedoeld is om de vaccinatiestatus te staven van dieren bestemd voor export of voor het intracommunautaire handelsverkeer, dan geldt enkel een origineel gestempeld 
en ondertekend document. Kopieën van documenten die niet door de dierenarts origineel ondertekend en gestempeld worden, worden door het FAVV niet aanvaard.  

 

datum en plaats stempel en handtekening van de dierenarts 

  



 

 

bijlage 4 
ATTESTEREN VAN DE VACCINATIESTATUS OP EEN RUNDERPAS-
POORT 
 

 

Met het oog op het attesteren van de vaccinatiestatus van een rund, kan de dierenarts, als alternatief 

voor het opmaken van een vaccinatieattest, de vaccinaties ook weergeven op de achterzijde van het 

paspoort. 

 

De dierenarts zal daartoe in het vak “DNA ADN DNA” de volgende 4 gegevens schrijven met onuitwisba-

re inkt, hetzij een etiket kleven met dezelfde gegevens: 

- vacc. 1: datum of nihil 

- vacc. 2: datum of nihil 

- hervac: datum of nihil 

- vaccin: naam 

Daarbij dienen in de datums de cijfers in 2 cijfers en de maand in letters geschreven te worden, bijv. 

03 apr 16 of 15 apr 2016, en als vaccinnaam “BLV8”. Indien een vaccinatie niet werd uitgevoerd of de 

informatie niet gekend is, dan wordt “nihil” geschreven 

 

De dierenarts zal dit vak zodanig dateren, stempelen en handtekenen, dat de ingevulde gegevens duide-

lijk leesbaar blijven. In geval de gegevens op een etiket werd genoteerd dat in het voorziene vak wordt 

gekleefd, dan zal de dierenarts zijn stempel en handtekening gedeeltelijk op het etiket plaatsen. 

 

Een voorbeeld van een correct ingevulde attestatie op een runderpaspoort is: 

 

 
 
Ten slotte kan de dierenarts van de nieuwe verantwoordelijke de informatie van het paspoort overnemen 
op de vaccinatielijst door het volledige oormerknummer van dier te noteren op de verso van het paspoort 
boven het vak “DNA ADN DNA” (zie nummer in het groen), zodat de kopie, die de nieuwe verantwoorde-
lijke van het paspoort neemt en die bij de vaccinatielijst moet worden gevoegd, duidelijk naar het dier 
verwijst. 

 

 BLV8 

16 

 
16 



 

 

 
VACCINATIERAPPORT BLAUWTONG 

 
 

BEDRIJFSGEGEVENS 

 

Beslagnummer:  BE … … … … … … … … - … … … … 
 

Beslagadres:   

Diersoort : 
(slechts één  
diersoort aanduiden) 

 runderen   vleeskalveren    

 schapen   geiten   hertachtigen: ……….. 

Verantwoordelijke :   telefoon/GSM:   

 

GEGEVENS DIERENARTS 

Naam :  

Adres :  

Ordenummer :   telefoon/GSM:   

 

VACCINATIEGEGEVENS 

                                                               

datum vaccinatie:  

 

 

 
1ste vaccinatie (1ste injectie van de primovaccinatie):                

gebruikte vaccin aantal dieren aantal doses 

 BLUEVAC BTV8   

 
 
 
2de vaccinatie (2de injectie van de primovaccinatie): 

gebruikte vaccin aantal dieren aantal doses 

 BLUEVAC BTV8   

 
 
 
Herhalingsvaccinatie: 

gebruikte vaccin aantal dieren aantal doses 

 BLUEVAC BTV8   

 
 
 
 
 

datum en plaats stempel en handtekening van de dierenarts 

 
Binnen de 15 dagen zelf registreren in Sanitel of voor registratie opsturen/faxen naar DGZ (betalend) 

DGZ - Dienst gezondheidsadministratie, Hagenbroeksesteenweg 167, 2500 Lier 

fax 03 491 03 52

 

VAK VOORBEHOUDEN AAN DGZ 
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Bijlage 6: EU-formulier melding vermoedelijke bijwerking van diergeneesmiddelen voor 
dierenartsen en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 

Formulier op te sturen naar 

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten  

Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking  

voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

Eurostation blok II 

Victor Hortaplein 40 bus 40; 1060 Brussel 

  Fax n°: 02 524 81 36  

  Tel n°: 02 524 81 26 (NL 02 524 81 24 FR 02 524 83 27) 

E mail:  adversedrugreactions_vet@fagg.be  

Internetadres: http://www.fagg.be 

 

 

VERTROUWELIJK 

Niet invullen! 

Ref. n°: 

      

MELDING MET BETREKKING 

TOT 

NAAM EN ADRES VAN AFZENDER PATIENTEIGENAAR IDENTIFICATIE 

Productveiligheid 
bij dieren 

bij de mens 

Gebrek aan te verwachten 

werkzaamheid    

Residu na wachttermijn 

Milieutoxiciteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dierenarts   Apotheker  Anders  

Ordenummer           

      

      

      

Tel n°:       Fax n°:       

e-mail:       

(houdt rekening met Wet op de per-

soonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van de persoons-

gegevens) 

      
      
      
      

BESLAG nr       

PATIENT(EN) 
 Dier(en)   Mens  (vermeld hieronder enkel leeftijd en geslacht) 

Soort Ras Geslacht Status Leeftijd en oor-

nummer 

Gewicht Reden van behande-

ling/diagnose 

            
Vrouwelijk  

Mannelijk    

Gesteriliseerd  

Drachtig  
                  

GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN IN VERBAND MET DE MELDING EN TOEGEDIEND VÓÓR DE REACTIE 

(bij meer dan drie -ongeveer gelijktijdig - toegepaste middelen gelieve een tweede formulier te gebruiken) 

 
Naam van diergeneesmiddel 

1  2 3  

                  

Farmaceutische vorm en sterkte  

(bijv: 100 mg tablet) 
                  

Nummer van de vergunning voor het in 
de handel brengen 

                  

Lotnummer                   

Toedieningswijze en -plaats                   

Dosis / Frequentie                   

Behandelingsduur /Blootstelling 

Primovaccinatie (1° of 2°) of herhaling 
Startdatum 
Einddatum 

      
      
      

      
      
      

      
      
      

Wie heeft het middel toegepast?  
(dierenarts, eigenaar, andere) 

                  

Is de registratiehouder geïnfor-
meerd?  Ja   Nee    Ja   Nee    Ja   Nee   
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DATUM VAN DE VERMOE-

DELIJKE BIJWERKING 

 

     /     /      

Tijd tussen toepas-

sing en reactie (in 

minuten, uren of dagen) 

 

      

Aantal behandeld       

Aantal met reactie       

Aantal dood       

Duur van de reactie 

in minuten, uren of 

dagen 

 

      

Beschrijving van de ongewenste reactie (Bijwerking bij dieren of reactie bij mens/Gebrek aan te verwachten werk-

zaamheid/Residu na wachttermijn/Milieutoxiciteit) – Aangeven a.u.b.: 

Is de ongewenste reactie behandeld, hoe en waarmee en met welk resultaat? 

 

ANDERE BELANGRIJKE GEGEVENS (Eventueel in bijlage, bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen, sectieverslagen, 

enz.) 

 

 

 

 

(In geval van verdenking van anafylactische shock : cfr. klinische checklist) 

Wat is uw evaluatie inzake het oorzakelijk 
verband tussen het geneesmiddel ........... 
en de reactie 

 Waarschijnlijk   Mogelijks verband   

 Onwaarschijnlijk   

 Geen verband . - andere oorzaak ........... 

 Rechtvaardiging  
 

Autopsie  N° dossier :       Biologische onderzoeken  : ........... 

DGZ  ARSIA  

REACTIE BIJ DE MENS (Indien de melding betrekking heeft op een reactie bij de mens, gelieve onderstaande ge-

gevens ook in te vullen.) 

 

 Contact met een behandeld dier  

 Orale opname  

 Via de huid  

 In het oog  

 Accidentele injectie  vinger  hand  gewricht    anders  

 Andere                         
 

Hoeveelheid/dosis van betreffende diergeneesmiddel:       

Als u niet wilt dat uw naam en adres aan de vergunningsouder wordt bekend gemaakt, mocht verdere informatie nodig 

zijn: hokje aankruisen a.u.b.   

Datum:       Plaats:       Naam en handtekening verzender:       

      

Contactadres (Tel. nummer) (indien afwijkend van gegevens op blz. 1)       
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Ter aanvulling van de melding over ongewenste bijwerking(en) en om meer precieze gegevens te hebben i.v.m. de frequentie en ernst van anafylactische reacties door toediening van een geneesmiddel, vragen wij uw 
medewerking om het onderstaande formulier in te vullen en op te sturen. Omcirkel de velden waarover u gegevens heeft en vul eventueel aan met bijkomende opmerkingen (vb exacte hart en ademhalingsfrequentie, 
precieze localisatie van oedeem, bijkomende behandelingen,…) 

Onderzoek op dier (Sanitel N° …………………….) op  .. / .. / .. om ... h ... & toegediend geneesmiddel ………………………………….op  .. / .. / .. om ... h ...  

Klinische tekens  0-10mn 10-60mn         1-4h >4h  na toediening en dier onder toezicht  ja        nee   tijdens het interval administratie-onderzoek  

Klinisch onderzoek – anafylactische reactie  

Klinische tekens      opmerkingen 

Cardio-vasculair 

Hartfrequentie vertraagd 
55-80 (volwa) 

100-120(kalf) 
versneld   

Ritme regelmatig arythmie    

Capillairen op de sclera 2 2-4 4-6 >6  

Capillaire vullingstijd 

(tandvlees) 
3sec 3-5sec >5sec   

Muilslijmvlies wit roze rood blauw  

Oogslijmvlies wit roze rood blauw  

Ademhaling 

Frequentie vertraagd 
15-35 (volw) 

20-50(kalf) 
versneld   

Dyspnee afwezig inspiratorisch expiratorisch gemengd  

Wederzijdse pulmoniare 

knisperingen 
ja nee    

Schuim op de snuit of in 

de muil 
ja nee    

Gastro-

intestinaal 
 normaal 

koliek 

tympanisme 
diarree ptyalisme  

Huid  normaal pruritis œdeem urticaria  

Gedrag 

 comateus verzwakt normaal onrustig  

  
angstig 

gekreun 
wankel   

Evolutie  
snelle ver-

betering 

trage verbete-

ring 
stabiel verslechtering Dood na :  

Behandeling  adrenaline Cortico’s NSAID Diuretica  
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Meer informatie, over de voorgestelde onderzoeken inzake de symptomatologie vermeld op de vorige bladzijde, is te vinden 

 Op de website http://www.fagg.be/nl/anafylaxie-vet 

 Of via e-mail : adversedrugreactions_vet@afmps-fagg.be 

 

Biologische diagnose 

Gerelateerd aan het onderzoek in het kader van vaccinatie tegen blauwtong (BTV), 

Dient het tryptase en de anti-BTV IgE bij voorkeur te worden bepaald via bloedname in droge en EDTA buizen (BNd+e) 

1 BNd+e binnen de 15min à 6h na shock (dier in shock) 

1 BNd+e ( gevaccineerd controledier zonder klinisch aantoonbare shock) 

 

Stuur beide bloedstalen zo snel mogelijk door naar DGZ / gelieve het oornummer op de proefbuis te vermelden 

 

Overzicht van de behandelingsmogelijkheden 

 Adrenaline: voorkeursbehandeling bij erge anafylactische shock- 

Dosering voor adrenaline aan 1 mg/ml: 

 - ofwel 0.005 tot 0.01 mg/kg langzaam IV toedienen. Dit is maximaal 6 ml voor een rund van 600 kg 

 - ofwel 0.01 tot 0.2 mg/kg SC of IM 

 Corticosteroïden ( in geval van niet-drachtigheid): dexamethasone IV 0.1 – 0.2 mg/kg (eventueel herhalen na 12h) 

 NSAIDs: flunixine-meglumine IV 1.1 tot 2 mg/kg 

 Diuretica: furosemide IV 1 tot 2 mg/kg (eventueel herhalen na 12h) 

 Antihistaminica: promethazine 0.24 tot 0.1 mg/kg (variabele werkzaamheid) 

 Symptomatische behandeling: een infuus van een isotonische oplossing zal het dier eveneens ondersteunen. Het zorgt voor 

een vulling van het vasculaire bed en helpt tegen hypotensie. 

 

http://www.fagg.be/nl/anafylaxie-vet
mailto:adversedrugreactions_vet@afmps-fagg.be


 

 

bijlage 7 
CONTACTGEGEVENS VAN HET CONTACTPUNT VAN HET FAVV 
 

 

 Marc Raemaekers 

 Crisispreventie en -beheer 

 Food Safety Center – 8ste verdieping 

 Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel 

 tel: +32 2 211 82 74 

 fax: +32 2 211 82 70 

 mail: vaccin@favv.be 

 

 

mailto:vaccin@favv.be
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AFKORTINGEN 
 

 

 

- ARSIA: Association régionale de santé et identification animales asbl 

- BTV8:  blauwtongvirus van het serotype 8 

- DGZ:  Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw 

- FAVV: Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 

- PCE:  provinciale controle-eenheid 

 

 


