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1. Beheer risico
Scherm Beheer risico. Om nieuwe risico’s te creëren en bestaande risico’s te beheren (FAVV, DGZ en ARSIA).

De combobox “categorie risicotype” (CRIT) hangt samen met de combobox “Risico” (RIT).
Beperk deze combobox volgens het “Risico”.
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1.1.

Status risico en voorwaarden

Doel: Scherm om mogelijke statussen en mogelijke voorwaarden voor een risico in te stellen.
De mogelijke statussen en voorwaarden kunnen worden gekozen op de pagina Meldingen.

Elk risico heeft soort “Risico (Combobox). Dit wordt gebruikt om risico’s in te delen in categorieën en om te
bepalen op welke diersoorten die risico’s van toepassing zijn.
Elk risico (RI) moet worden getoond op het niveau van het beslag (zie “Opzoeken beslag”) in het tabblad risico,
volgens het bijbehorende diertype dat is vastgelegd op het niveau van het risicotype.
De status (RIST) en de voorwaarden (RIV) van dat risico zijn standaard de optimale risicosituatie : bijvoorbeeld
brucellose : standaard status van het risico=4, standaard voorwaarde van het risico=1.
Die standaardstatus en –voorwaarde kunnen worden veranderd in via meldingen (zie “Risicomelding”.
De risicoplaats kan ook in dit scherm worden gekozen (zie verder voor meer informatie over risicoplaats.
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•

Risiso types
Bestaande risicotypes: Ziekte, Contaminant, Residuen, Hormonen.

•

Risico subtype
Bestaande risicosubtypes: Ziekte : rund, Ziekte : varken, Ziekte : Schaap, geit, hert, Ziekte : Pluimvee-vogel.

•

Categorie risicotype
Elk risico heeft een risicocategorie.
De categorie van een risico beppalt wie de status van deze risico’s moet opvolgen (ARSIA, DGZ of FAVV).
Als de risicocategorie “Niet meer opgevolgd” is wil dat zeggen dat het risico niet meer wordt gevolgd en dat het
risico dan ook niet meer moet worden getoond in het risico tabblad van een beslag of een dier.
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1.2.

Risicoplaats : Voorschriften en begrippen:

Legt voor elk risico vast op welke entiteiten een wijziging van de
gegevens over het risico van invloed zouden zijn.
Er zijn 5 types van risicoplaatsen:
- Inrichting (op alle beslagen)
- Diertype (op alle beslagen van hetzelfde diertype)
- Beslag-Dier (op gekozen beslag en de dieren daarvan)
- Alleen beslag (alleen op beslag)
- Dier (op dier)

1.2.1. Als type risicoplaats = Inrichting
Dan gebeurt de risicomelding voor alle beslagen van elk diertype
dat door het gemelde risico kan worden getroffen en dat actief is in
de inrichting van het in de melding gekozen beslag of dier.
Bijvoorbeeld : Risicomelding voor mond- en klauwzeer RIST=4,
RIV=2 voor rundveebeslag BE12345678-0101 in inrichting
BE12345678
Inrichting BE12345678 heeft nog andere actieve beslagen :
BE12345678-0201 (varkens), BE12345678-0501 (schapen).
-> In dat geval zou de melding van mond- en klauwzeer met
RIST=4 , RIV=2 ook moeten gelden voor beslag BE123456780201 (varkens), BE12345678-0501 (schapen), maar niet voor
een pluimveebeslag als dat in die inrichting zou voorkomen
omdat mond- en klauwzeer geen pluimvee kan treffen.
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1.2.2. Als type risicoplaats = diertype:
Dat gebeurt de risicomelding voor alle beslagen van hetzelfde diertype die actief zijn in de inrichting waarvan het
bij de melding betrokken beslag deel uitmaakt.
Bijvoorbeeld : een inrichting BE12345678 met 2 varkensbeslagen : BE12345678-0201 en BE12345678-0202.
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1.2.3. Als type risicoplaats = Beslag-Dier:
De risicomelding gebeurt voor het beslag en alleen voor het gekozen beslag.
Als de risicomelding gebeurde voor een Dier (Beslag van Dier moet verplicht worden ingevuld) heeft dit gevolgen
voor zowel het gekozen dier als voor het beslag waartoe het behoort.
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1.2.4. Als type risicoplaats = alleen Beslag
De risicomelding gebeurt voor het gekozen beslag, zonder weerslag op de aanwezige dieren.
Risico’s met risicoplaats = alleen beslag (ALBES) worden alleen getoond in het risico tabblad van een
beslag en niet in dat van een rund.
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1.2.5. Als type risicoplaats = Dier:
De risicomelding gebeurt alleen voor het gekozen dier.
Risico’s met risicoplaats = Dier worden alleen getoond in het risico tabblad van een dier en niet in dat van
een beslag.
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2.

Opzoeken risico

Zoekcriteria: risico (RIIT), Risico subtype (onderverdeling), Naam risico (zoeken met wildcard ‘%’),
Categorie risicotype (CRIT). Met knop “Leegmaken” worden zowel ingevulde zoekcriteria als het overzicht
van de zoekresultaten verwijderd en via klikken op de kolom (resultatenlijst) kan worden gesorteerd door
op de titel te klikken.
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3.

Beheer Risicomelding

Risicomelding is een proces waarbij de risicostatus van een dier of een beslag wordt gewijzigd.
Er kan een risicomelding worden gecreëerd voor één enkel dier of voor een beslag.
Als de meldingsstatus bevestigd is, is dat van invloed op de risicostatus van het dier of het beslag.

3.1.

Algemene principes

Algemeen principe: 2 hoofdactoren, alleen weerslag bij Aanvaarde risicomeldingen:
o Operator (Meldende operator): Doorgaans meldt een dierenarts welk risico werd vastgesteld bij
welke inrichting (Beslag of Dier); hij kan een datum invullen, een reden (Herkomst risico) en de
plaats waar het risico werd vastgesteld. Hij kan zelf beslissen wat hij met zijn risicomeldingen doet
en kan ze bewerken of annuleren tot de status = verzonden/commit.
o Behandelende operator: Doorgaans behandelt de bevoegde PCE de risicomeldingen van
dierenartsen uit haar ambtsgebied. De PCE kan een melding bevestigen en een bevestigde status en
bevestigde toestanden kiezen; die statussen en toestanden gelden voor het dier of het beslag zodra
de risicomelding de status bevestigd heeft. De PCE kan een risicomelding ook afkeuren en in dat
geval is er geen weerslag. Alleen een behandelende PCE kan een andere risicostatus toewijzen. De
PCE is in laatste instantie verantwoordelijk voor het afhandelen en beheren van risicomeldingen.
Principe voor Verenigingen en Niet-officiële risico’s:
o Een gebruiker-vereniging zou in staat moeten zijn zelf de risicomelding te behandelen en het zou
mogelijk moeten zijn om de melding zelf te bevestigen. De vereniging treedt dan op als meldend
operator en als behandelend operator. Dat geldt alleen voor risico’s met risicocategorie = Nietofficieel.
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Principe bij Bewegingen:
o

Als een risicostatus of –toestand van een Dier niet optimaal is en van invloed zou zijn op de
risicostatus van het beslag van aankomst zou een automatische risicomelding moeten worden
gecreëerd. Een behandelend operator behandelt die automatische melding en beslist over de
correcte risicostatussen en –toestanden die op het beslag van aankomst moeten worden toegepast.
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3.2.

Risicomelding : startpagina:
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3.3.

Tabblad Archief: zie Handleiding “Archiefmeldingen”

3.4.

Tabblad Commentaar:
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3.5.

Een risicomelding creëren:

Bij een risicomelding zijn de dierenartsen de belangrijkste actoren.
Een dierenarts kan een risico melden. Hij moet daartoe een risicomelding creëren en een risico kiezen.
Dit zijn de belangrijkste velden die een gebruiker die een risico meldt moet invullen:
o De entiteit waarvoor het risico wordt gemeld : een risico kan voor 2 entiteiten worden gemeld :
beslag en dier. De gebruiker moet de entiteit kiezen waarvoor hij een risico wenst te melden. Als hij
de entiteit gekozen heft, kan hij op de knop “risicogegevens ophalen” klikken om de huidige
risicostatussen en –toestanden die voor hem zeer nuttige gegevens zijn, op te halen
o Inrichting: Inrichting (plaats) waar het risico werd vastgesteld.
o Selecteer een risico (met behulp van aankruisvakje vóór het risico). Dat is het risico dat wordt
vermoed.
o Vul de herkomst van het risico in, leg uit hoe het risico werd vastgesteld.
In de aanmaakmodus moet als operator worden ingevuld de gerelateerde operator die is vastgelegd in het
profiel van de ingelogde gebruiker. In de beheermodus kan dit veld niet worden ingevuld en blijft de
aanvrager de operator.
Zodra de risicogegevens zijn opgehaald, verschijnt vóór elke regel een aankruisvakje. De aangekruiste
regels kunnen dan worden bewerkt en worden beschouwd als risicomeldingen en records die naar de
Databank worden verzonden. De niet aangekruiste regels blijven in “alleen lezen” staan.
Residu, Contaminant en Hormoon worden op precies dezelfde manier afgehandeld als Ziekte, met
uitzondering van het feit dat er voorlopig geen toestand is voor die risicotypes.
Archief: Het tabblad “Detail” is bedoeld voor beheerders/verenigingen die de risicomeldingen moeten
beheren en de archiefgegevens moeten invullen.
Risicostatus bevestigen en Toestand bevestigen (NRIM_RSST_CDE_APT, NRIM_RIST_CDE_APT) zijn
bedoeld voor de PCE’s (of de verenigingen in het geval van niet-officiële risico’s).
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Statussen en toestanden zijn beperkt al naargelang van het risicotype. Voor elke regel met een risico of
een melding in de lijst moeten de statussen en toestanden worden beperkt al naargelang van de
omschrijving van het risico.
Risicomelding aangemaakt uit Bezoek:
Als een risicomelding uitgaande van een bezoek wordt gecreëerd, wordt Bezoek ID getoond.
Vestiging, Beslag, Operator worden ingevuld in “alleen lezen”.
Workflow:
De gebruikelijke workflow voor meldingen zal beschikbaar zijn voor de risicomelding.
Pas wanneer een risicomelding de status “bevestigd” heeft, is er een weerslag op de risicogegevens van
het beslag of het dier.
De statussen “geannuleerd”, “bevestigd”, “afgekeurd” zijn definitief en kunnen niet meer worden bewerkt.
In Status “ongeldig” kunnen de velden nog worden bewerkt.
Zodra de melding status “bevestigd” heeft, worden de risicostatussen en –toestanden vervangen door de
gegevens uit de risicomeldingen.
(Er is een weerslag op TRUR en NRIM_RSST_CDE_APT, NRIM_RIST_CDE_APT komt in de plaats van
TRUR_RSST_CDE, TRUR_RIST_CDE).

19

Risicomelding voor diertypes zonder beslag:
Er is voorzien in de bijzondere mogelijkheid om risico’s te melden voor diertypes die geen beslag hebben.
In dat geval moet de gebruiker alleen het diertype en de inrichting selecteren en een veld voor vrije
commentaar. Omdat er geen beslag is werkt de knop “risicogegevens ophalen” niet en heeft de gebruiker
rechtstreeks toegang tot het tabblad commentaar. Dit is vooral bedoeld voor paarden en voor
besmettelijke equine metritis (CEM).
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Risicoknop toevoegen (later):
Niet mogelijk in eerste release.
Kan alleen nuttig zijn bij risicomelding op beslag of om correct een risico bij diertypes zonder beslag te
melden.
Meestal moet de dierenarts alleen de statussen en toestanden van de risico’s aanpassen die voor een
beslag of een dier aanwezig zijn
Het is echter ook mogelijk dat hij een nieuw risico wil toevoegen en een voorgestelde status en
voorgestelde toestand wil ingeven.
Met de knop “toevoegen” zou dan de pagina om een risicotype op te zoeken worden geopend.
De gebruiker zou een risico moeten kunnen kiezen en er zou een nieuwe regel moeten worden toegevoegd
aan de lijst van risicomeldingen.
Op die nieuwe regel zou de status als standaard worden weergegeven in het deel “alleen lezen” waarbij de
risicogegevens op normale wijze worden getoond.
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4.

Tabblad Risico van Dier of Beslag

Wat wordt getoond in het tabblad Risico van het scherm Dier of Beslag:
Voorbeelden:
1ste risicomelding met als meldingsdatum = 19/07/2008
Periode: vanaf 25/09/2008 -T01 in Beslag BE50060010-0101
2de risicomelding met als meldingsdatum = 25/09/2008
Periode: vanaf 25/09/2008 -F41 in Beslag BE50060010-0101

De risicogegevens voor dier of beslag (TURI) zouden moeten worden aangevuld met de gegevens uit de
recentste risicomelding (selecteren op ID).
Datum “vanaf” en datum “tot”: hier moeten de data “vanaf” en “tot” worden ingevuld die zijn geselecteerd
in de risicomelding.
Als de datum “tot” voorbij is, worden opnieuw de standaard risicostatus en -toestand (RI_RIST_DFL,
RI_RIV_DFL) getoond in het tabblad risico van een dier of een beslag.
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5.

WEERSLAG RISICO op BLOKKERINGSSTATUS

Dit zijn de voorschriften die de weerslag van een risico op de blokkeringstatus van een dier of een beslag
bepalen.
Er zijn ook voorschriften vastgelegd in verband met de verplichte en de niet-verplichte data.

D:\Documents a nd
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6.

WEERSLAG van BEWEGINGEN op RISICOSTATUS

Als een rund met een lagere risicostatus in een beslag binnenkomt moet de lagere risicostatus van dat
rund in het beslag worden toegepast op het beslag.
Zie bijlage :

D:\Documents a nd
Se ttings\jz03zn\My D

Als een rund in een beslag met een lagere risicostatus aankomt, moet de risicostatus van dat rund de
lagere risicogegevens van het beslag worden.
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7.

Historiek van het risico

Een overzicht van de risicoveranderingen (zie knop “Volledig overzicht risico”) kan worden getoond in het
scherm “Beheer dier” of “Beheer beslag”: Zie de respectievelijke handleidingen:
Elke verandering van de status of toestand voor elk risico dat geldt voor het beslag of het dier zou moeten
worden ingevoerd en aanleiding geven tot toevoeging van een rij aan het overzicht.
Bijvoorbeeld:
Notif_ID
347897497
766535353
789900990
789900997
789900997

Start Date
23/08/2006
27/09/2006
19/07/2007
25/09/2007
25/09/2007

End Date

24/11/2007
24/04/2008

F
F 43
F 43
F 41
F 41
F 41

B
B41
B42
B42
B42
B42

L
L31
L31
L31
L31
L31

T
T41
T41
T41
T41
T41

BSE
41
41
41
41
41

IBR
I41
I41
I41
I41
I41

BVD
31
31
31
31
31

PTBC
41
41
41
41
41

R
R00
R00
R00
R05
R00

H
H00
H00
H00
H00
H12

C
C00
C00
C00
C00
C00
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