
Een kadaster van dierenartsen voor dierenartsen! 

Beste dierenarts, 

In overeenstemming met de wens van het beroep heeft Minister Laruelle de aanzet gegeven tot 

het opstellen van een “Kadaster van dierenartsen”. 

De doelstelling van dit kadaster, naast de diensten die het zal leveren aan de praktiserende 

dierenartsen, is de verbetering van het sanitair netwerk op basis van een betere identificatie 

van de activiteiten van de dierenartsen per diersoort en per regio door: 

 een verbetering van de communicatie  inzake gezondheidsinformatie via gerichte

nieuwsberichten (per diersoort + regio);

 een evaluatie van de dekking van het huidige en toekomstige Belgische diergeneeskundig

netwerk voor epidemiologisch toezicht voor de verschillende diersoorten;

 de faculteiten diergeneeskunde, de ordes, de beroepsverenigingen… in staat te stellen om

zich een beeld te vormen van het diergeneeskundig aanbod in België en om hun beleid

hieraan te kunnen aanpassen .

Dit kadaster wil dus een “multifunctioneel instrument” zijn voor de  dierenarts  inzake  het 

Belgisch sanitair netwerk. 

Om dat te bereiken, hebben wij uw hulp 

nodig. 



 

 

Dit kadaster zal worden opgesteld op basis van de gegevens die nu al beschikbaar zijn in Sanitel,  

Om de doelstellingen van het kadaster te kunnen bereiken, hebben we uw hulp nodig. Meer 

concreet wensen we dat u uw huidige gegevens in Sanitel bekijkt en zo nodig bijwerkt om zo 

een vollediger kadaster uit te werken  met alle voordelen vandien voor u.  

 

De gegevens in Sanitel zijn niet openbaar en zullen in kader van studierapporten volledig 

anoniem gebruikt worden. 

 

Concreet: 
 

Om steeds over correcte en geüpdatete informatie te beschikken, vragen wij u op volgende 

manier te werk te gaan:  

1. U beschikt reeds over een login en paswoord voor Veeportaal: 

 Volg de instructies van de handleiding ‘Raadplegen en wijzigen van gegevens in het 

kader van kadaster van dierenartsen’ die u bij dit schrijven vindt of die u terugvindt op 

de website van DGZ (http://www.dgz.be/handleidingen-veeportaal)  

2. U beschikt nog niet over een login en paswoord voor Veeportaal: 

Een login en paswoord kan u gratis aanvragen via de DGZ website (http:// 

www.dgz.be/registratie-veeportaal)  

 

Wanneer u de module aanklikt, kan u uw gegevens  bijwerken. Voor de ontwikkeling van het 

kadaster zijn vooral volgende gegevens van belang : 

- De plaats waar u praktijk houdt. Dit hoeft niet noodzakelijk uw wettelijke verblijfplaats 

te zijn; 

- De diersoortsectoren waarin u actief bent. 

- Het type van activiteiten dat u uitoefent. Bijvoorbeeld: zelfstandige, dierenarts met 

opdracht voor het FAVV (=DMO),  …U kan hier verschillende mogelijkheden 

aanklikken zonder beperking  

- Uw e-mailadressen (officieel en werkadres indien verschillend ) 

Het gaat hier niet om een éénmalige operatie gaat maar achteraf hebt u permanent de 

mogelijkheid  om uw gegevens bij te werken, wanneer u dat zelf wenst. In geval van vragen of 

problemen in verband met het invoeren zelf, staat de Helpdesk van DGZ te uwer beschikking. U 

kunt de helpdesk bereiken op het telefoonnummer 078/05.05.23. 

Alle inlichtingen over het kadaster of de gegevens die men u vraagt aan te passen, kunnen via e-

mail worden verkregen bij apf.vetserv@gezondheid.belgie.be. 
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