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Agenda: Kick off meeting Sanitel – Med (Bouw en IPS).
Presentatie ontwikkeling en stand van zaken Sanitel_Med.
Hp en FAGG geven een stand van zaken in verband met de verdere opzet en planning van
Sanitel-Med. De presentatie is bijgevoegd.
Er had op 30 juni ll. een overleg hp – fagg plaats in verband met de technische aspecten rond het
doorsturen van lijsten (diergeneesmiddelen) van fagg naar Sanitel-Med. Uit deze standaardlijst
worden de verpakkingen antibiotica gekozen door de dierenarts.
Opmerkingen / discussie:
De meeste opmerkingen en vragen betreffen voornamelijk de bredere organisatie en de data
analyse component met de voorziene feed back.
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1|3

fagg

-

Vraag naar de rapporten die door het systeem zullen worden gegenereerd. Verduidelijking
dat
in een later stadium naast de standaard rapporten (overzichten
afleveringen/voorschriften per bedrijf en dierenarts) ev kan geopteerd worden om meer
gesofisticeerde rapporten door de dierenarts zelf te laten aanmaken.

-

De bredere organisatie wordt in vraag gesteld (samenwerking met en integratie van data uit
externe databanken van DCS). Samenwerking wordt in die zin geïnterpreteerd en mogelijk
dat via webservices vanuit externe databanken data kunnen worden overgemaakt aan
Sanitel-Med. Er is hierbij niet geopteerd om te werken via Excel (csv of andere), enkel xml.

-

Kan technisch ook voor melkvee vanaf 1 januari 2016 met datacollectie worden gestart ?
Dit is mogelijk, er wordt voor alle diersoorten gewerkt met 1 ingavescherm. De bedoeling is
alsnog eerder gefaseerd van start te gaan met registratie van aflevering antibiotica aan
varkens, vleeskuikens en kalveren. Er moet dringend nader worden geanalyseerd welke de
huidige rapportagemogelijkheden zijn met de aanwezige (capaciteits)data in Sanitel voor
de verschillende diercategorieën. Er is een concordantietabel voorzien tussen de gewenste
Sanitel-Med diercategorieën (gestoeld op ESVAC aanbevelingen) en aanwezige
bedrijfsdata in Sanitel.

-

Vraag aan FAVV of een vergelijking mogelijk is inzake geregistreerde capaciteitsdata in de
mestbank en anderzijds Sanitel. De mestbank verwerkt (middelt) maandelijkse bezettingen
die een maal per jaar doorgestuurd worden voor de verschillende categorieën op
varkensbedrijven, wellicht is dit ook het geval voor pluimveebedrijven. Indien verschillen
worden geconstateerd – niet ondenkbeeldig – is er de wedervraag vanuit FAVV wat precies
daarvan de gevolgen kunnen zijn voor het DCS. De voorkeur databank voor de
gegevenswerking is evident Sanitel.

-

UPV geeft aan dat zij geen vragende partij zijn voor een centraal door de overheid beheerd
DCS maar dat zoveel als mogelijk vanuit bestaande of te ontwikkelen applicaties (BIGAME)
de nodige data voor Sanitel-Med moeten kunnen worden geëxtraheerd.

-

BB licht toe dat op relatief korte termijn de ontwikkelde toepassing voor varkens (AB
Register) zal worden uitgebreid naar pluimvee (vleeskippen) en melkvee/vleesvee,
respectievelijk voor eind 2015 en 2016. Echter, er is effectief nog geen start genomen met
de registratie. Verder wordt betreurd dat in de huidige ontwikkeling van Sanitel-Med nog
steeds zeer weinig inzicht kan worden gegeven in de mogelijke rapportage of feed back
naar dierenarts of veehouder. De BB stelt zich vragen naar de meerwaarde van SanitelMed ten opzichte van het AB-register.

-

VDV geeft aan dat er geen voorkeur is aan wie of wat er gerapporteerd wordt. Zij betreuren
dat de dierenartsen hun tijd en energie moeten steken in het rapporteren van het ABgebruik maar dat het AB-register geen feedback geeft aan de bedrijfsdierenartsen en hoopt
in
de
toekomst
meer
info
te
krijgen
vanuit
Sanitel-Med.
Er wordt bevestigd dat de dierenarts binnen Sanitel-Med een overzicht zal krijgen van de
antibiotica aflevering per bedrijf, de bedrijfsdierenarts tevens een overzicht van alle gebruik.

-

Vraag of het centrale DCS Sanitel-Med eerder een ‘macro’ overzicht zal genereren versus
een verfijnde op het individuele bedrijf afgestemde collecte door diverse sectoren (AB
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register – BIGAME). Met de kennis van de diverse databanken en rapporten lijken beide
systemen toch wel vergelijkbare doelstellingen te hebben met de betrachting van
individuele rapportering (veehouders - dierenartsen) en de plaatsing van veehouders
tussen vergelijkbare bedrijven of systemen. Voor het kabinet Borsus zou een oplijsting van
de doelstellingen van de systemen en beter inzicht in de capaciteitsdata waarmee
benchmarking zal worden uitgevoerd, beter toelaten mogelijke synergieën / integratie van
systemen te beoordelen. Bekeken moet worden of bijkomende aanpassingen van het KB I
& R (Sanitel) op termijn nodig zijn om over de nodige, accurate gegevens te beschikken.
Binnen Sanitel wordt huidig gewerkt aan de registratie van pluimveebedrijven.
-

Resultaten (benchmarking) dienen voor kabinet Borsus niet noodzakelijk te stoelen op
dezelfde berekening maar moeten zeker coherent zijn met elkaar.

Verdere planning:
Op 10/08/2015 zal op basis van de ontwikkelde webservices binnen Sanitel-Med een toelichting
worden verstrekt aan software ontwikkelaars voor dierenartspraktijken. Derde partijen die
eveneens als data providers kunnen fungeren via xml (Belpork, Bemefa, BVK) en ARSIA/DGZ
zullen tevens worden uitgenodigd.
Volgende vergadering van de Stuurgroep Sanitel-Med: 8 september 2015.
In de 2e helft van november 2015 zou een overleg plaats vinden in verband met de gebruikers
test fase. Er wordt gevraagd naar dierenartspraktijken of derde partijen (data providers) die hier
willen aan meewerken.
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