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ALGEMENE ONDERDELEN:
1. Ga na het inloggen naar het onderdeel “VKI MELDING”: Klik op dit onderdeel

2. Vul de “Geplande vertrekdatum” in en de “overnemer”:

De rest van uw persoonlijke gegevens zijn automatisch ingevuld.
3. Was er onlangs op het bedrijf:
a. Uitzonderlijke sterfte
b. Uitzonderlijke ziekte
c. Uitzonderlijke ziekte of sterfte door zenuwsymptomen
Antwoord: ja of neen
Indien ja: Wat is de oorzaak?
4. Waren er onlangs onderzoeken: ja/neen
a. Indien ja: Ga naar het tabblad “Onderzoeken” dat te voorschijn komt bij klikken op “ja”
en waar U de gegevens kan intypen

5. Ga naar het tabblad “Dieren” en geef de oormerken van de runderen in:
A. Ga naar het tabblad “Dieren” en klik op “Zoeken” of scan de paspoorten in het vierkant.
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SCAN

ZOEKEN

B. Na het klikken op “Zoeken” verschijnt er een pop-up/nieuw scherm. Daar klikt U beneden
op zoeken en krijgt U de lijst van alle runderen op inventaris:

C. “Vink” de runderen aan verbonden aan de registratie van de VKI en klik op “OK”:

6. Ga vervolgens naar het tabblad “Behandeling”:
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A. Hoe geef ik een behandeling in? Klik op “Toevoegen” in het midden (niet onderaan):

B. Er komt een regel te voorschijn om een medicament in te geven:
Klik op het vergrootglas om het geneesmiddel te zoeken.

C. Er opent zich een pop-up/nieuw scherm:
- Geef de eerste letter van het geneesmiddel.
- Klik op zoeken
- Ga naar het juiste geneesmiddel
- Klik op de “V” voor de lijn
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Bij aangevinkt:
Enkel favorieten zijn te zien!!!
3

2

Om te zoeken:
Klik in het hokje zodat de “V” verdwijnt.

D. Na het klikken op de “V” zal het pop-up scherm verdwijnen en is het medicament toegevoegd
onder “Behandeling”.
- Geef nu de begindatum van de behandeling in
- Geef de einddatum eventueel in als het gedurende een periode toegediend werd
- Geef de wachttijd in

Geef de andere medicamenten op dezelfde wijze verder in (vanaf 6A).
7. Indien U er onderzoeken waren voor de dieren, kiest U op het eerst tabblad voor onderzoeken
“ja”. Het tabblad “ONDERZOEKEN” wordt dan toegevoegd.
a. Vul de naam van het onderzoek in
b. Vul de datum in van het onderzoek
c. Geef het analyseresultaat in

8. Indien alle gegevens ingegeven zijn, klikken we onderaan op “Toevoegen” met als actie
“Registreren”:
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9. Eventuele tekortkomingen worden gemeld via een rode balk bovenaan en meer details zijn
onderaan zichtbaar:

Opzoeken overnemer:
-Klik op het vergrootglas, zoek op naam en klik op
de “V” voor de lijn
OF
-Geef in het vakje naast “Overnemer” onmiddellijk
zijn Sanitelnummer in en klik op de “V” na het vakje

Zoeken via het vergrootglas:
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10. Zijn alle tekortkomingen aangevuld, klik dan onderaan rechts op “Toevoegen” om de VKI te
registreren:
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11. Uw VKI krijgt nu een meldingsnummer, meldingsdatum en als status “gesplitst” of
“Aangevraagd:
a. Gesplitst: Er zijn meerdere runderen: De hoofd-VKI wordt gesplitst in aparte VKI per
rund met elk hun nummer. Om dit apart nummer terug te vinden: zie opzoeken van
VKI-meldingen
b. Aangevraagd: Status voor 1 rund of voor een groep dieren verschillend van runderen
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Onderdelen van de VKI specifiek voor een diersoort
A. VARKENS:
a. Export derde landen:
Voldoen de dieren aan export voor derde landen:
- Klik op de knop “beheer”
- Er verschijnt een pop-up met de landen.
- Vink de landen aan
- Klik op bijwerken
- De pop-up verdwijnt
- De landen zijn toegevoegd in het vierkant

b. Behandelingen van varkens gedurende de laatste twee maand voor het vertrek:
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-

Vink aan welk soort medicamenten zijn toegediend:
o Ontstekingsremmende of Antibiotica of Antiparasitaire
Geef de medicamenten in (zie onderdeel 6 hiervoor)

c. Geef de onderzoeken in: Tabblad “Onderzoeken”:
-

Het risico van uw bedrijf is aangegeven/aangevinkt
Geef Salmonella onderzoeken of andere onderzoeken in: Naam/datum/ratio
Klik op “Toevoegen” in het midden op de blauwe balk om een nieuwe lijn toe te voegen en
een behandeling te registreren

Klik onderaan rechts om de VKI te registreren op “Toevoegen”:
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B. PLUIMVEE:
a. Onderdelen op het scherm “Algemeen” specifiek voor pluimvee:

1. Hoeveel dieren zijn er te slachten?
2. Wat is de geplande vertrekdatum naar het slachthuis?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Geef het hoknummer in
Geef het uniek lotnummer in
Vink aan of er een geldig Belplume-certificaat is
Wat is het totale sterftepercentage?
Hoeveel dieren waren er bij aanvang opzet?
Wanneer was de opzetdatum
Is de dichtheid groter dan 33kg/m²?
Zijn er onderzoeken geweest (Salmonella, …)?

b. Salmonella-analyse: Bij pluimvee geven we minimaal de analyses voor Salmonella:
-

Type onderzoek: Salmonella
Datum analyse
Referentienummer analyse
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Toevoegen van
een extra lijn met
onderzoeken

c. Registreren van behandelingen voor pluimvee:

1. Behandelingen toegevoegd aan de voeding
o Zoek het geneesmiddel met het vergrootglas
o Geef de data in
o Wat is de wachttijd?
o Wat is de naam van de voederleverancier?
o Wat is de naam van deze van de enkelvoudige grondstoffen?
2. Behandelingen van het pluimvee los van de voeding
3. Vaccinaties van het pluimvee
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Het terug opzoeken van een VKI/melding

Klik op “Opzoeken melding”:

-

Geef het type aan
Geef de datum in
Geef eventueel het oormerk in van het rund

-

Klik onderaan op zoeken

-

De VKI’s komen te voorschijn

-

Zie hoger in verband met de status “gesplitst” en “aangevraagd”

of
-

Klik op het gele mapje voor de lijn (pop-up komt te voorschijn)
Klik op de “V” voor de lijn (Het scherm verandert in de VKI)
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VKI aanpassen na het opzoeken (toevoegen vergeten gegevens, dieren, verwijderen gegevens, …)
-

Klik op de “EDIT” (televisiescherm) knop en alles wordt aanpasbaar

EDIT-KNOP
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Het afdrukken van een VKI
Klik na het registreren op de knop “RAPPORT”
Kies eventueel eerst NL of FR.

De VKI verschijnt in PDF-formaat en kan afgedrukt worden:
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Het aanmaken van een kopie voor een nieuwe groep dieren
Het kan nuttig zijn om een kopie te maken van een VKI omdat bepaalde gegevens dezelfde zijn.
Klik hiervoor op de knop “Aanmaken kopie” en vul de gegevens verder aan (vanaf onderdeel 2) voor
deze NIEUWE VKI.
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Opzoeken VKI voor DMO/SLACHTHUIZEN/HANDELAARS/VERVOERDERS/VEEHOUDERS
Zie opzoeken melding: hoger (onderdeel “opzoeken melding”)
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Aanmaken VKI voor HANDELAARS en VERVOERDERS
Zelfde procedure als de veehouders.
A. Maak een volledig nieuwe VKI aan
Of
B. Zoek een bestaande VKI op en gebruik de knop “Aanmaken Kopie” waarna U de resterende
gegevens aanvult (of aanpast) en op registeren/toevoegen klikt.
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Slachthuizen: Slachtaangiftes en VKI
A. Voor runderen: De slachtaangifte wordt aangemaakt en automatisch worden de VKI’s
gekoppeld voor runderen waarvoor er een VKI aanwezig is.
B. Indien er een papieren VKI opgestuurd werd, ontvinkt U het hokje “Papieren VKI”.
C. Om te controleren of er al dan niet een elektronische VKI is, werkt U best als volgt:
-

U klikt op “registreren slachtaangifte”
U klikt op “Import VKI notification”/”Invoeren VKI”
U zoekt de VKI op en klikt op de VKI voor de juiste VKI-lijn
Automatisch worden de meeste gegevens ingevuld
De ontbrekende gegevens vult U verder aan
Dit systeem kan voor al diersoorten gebruikt worden

Ga naar “Registratie slachtaangifte”
Klik op “Import VKI”

IMPORT VKI

Zoek de juiste VKI en klik op de “V” voor de lijn

Type: Voedselketeninformatie
Klik op de “V”
voor de juiste lijn

Status: Aangevraagd
Geef de periode in en de diergegevens

Daarna worden automatisch de meeste gegevens ingevuld.
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Voeg het lot toe.
Het lot is nu toegevoegd en de VKI gekoppeld.

We klikken op het gele mapje voor het lot.
Een pop-up scherm komt te voorschijn.
We gaan naar het tabblad “VKI-meldingen”.
We zien dat de VKI gekoppeld is.
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De slachtaangifte kan verder afgewerkt worden door het slachthuis en de DMO.
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