Inschrijven GVP Melkgeiten register
Diergeneeskundige werkzaamheden op melkgeitenbedrijven mogen sinds januari 2017 alléén nog
uitgevoerd worden door dierenartsen die staan ingeschreven in het GVP melkgeitenregister, en/of
door een geborgde rundveedierenarts. Voor de melkgeitensector bestaat de regeling GVP (Goede
Veterinaire Praktijkuitoefening) Melkgeiten waarbinnen het programma KwaliGeit valt.
Om je aan te melden voor het Register GVP Melkgeiten, heb je een account nodig bij PE-veterinair.
Klik hier om een PE-veterinair account aan te maken.
Na het aanmaken van je account, kun je je inschrijven voor het Register GVP Melkgeiten door te
klikken op inschrijven voor een extra register.

Eisen voor de dierenarts
Deelname aan het GVP Melkgeit is vrijwillig en vereist dat u als GVP-dierenarts of geborgde rundvee
dierenarts rekening houdt met onderstaande punten:
•
•

•

•

Iedere dierenarts van wie de geitenhouder met betrekking tot geiten diensten betrekt, werkt
conform de regeling GVP-code voor melkgeitenhouderij van de KNMvD, is gecertificeerd als
geborgde rundveedierenarts of voldoet aan een aantoonbaar gelijkwaardige regeling.
De geitenhouder heeft een 1 op 1 relatie met een GVP-melkgeitenhouderij geregistreerde
dierenarts (= GVP-dierenarts) of de geborgde rundveedierenarts met betrekking tot diensten
betreffende de geiten. Dit wordt schriftelijke vastgelegd in een ondertekende overeenkomst.
De inhoud van de overeenkomst dient overeen te komen met het model zoals weergegeven
op de website van de Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO).
Diensten zijn (onder andere):
o het stellen van een diagnose
o het behandelen van geiten op het bedrijf
o het toepassen/voorschrijven en/of leveren van UDD, UDA en URA-middelen
o het uitvoeren van veterinaire begeleiding
o het opstellen en jaarlijks evalueren van het bedrijfsbehandelplan
De dierenarts bezoekt het bedrijf minimaal éénmaal per kwartaal. De dierenarts zorgt voor
verslaglegging van alle bezoeken. Een doordruk/kopie/digitaal afschrift is op het bedrijf
aanwezig. De dierenarts maakt gebruik van het hiervoor bestemde formulier, alle verplichte
onderdelen op het formulier worden minimaal meegenomen. De geitenhouder geeft de
dierenarts inzage in alle relevante informatie zodat de dierenarts bovenstaande
werkzaamheden correct kan uitvoeren.

Actuele informatie en/of eventuele tussentijdse wijzigingen kunt u terug vinden op de website van de
Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO).

PE-Veterinair – Dactari: november 2020: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak
gemaakt worden op de inhoud van deze tekst. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid
wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

