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Mapping: eigen codes gebruiken, verwijderen of negeren in AB 

Register 
 

AB Register biedt de mogelijkheid om te werken met de bedrijfseigen codes die verschaffers in hun 

boekhoudpakketten of excels voor grote hoeveelheden registraties hanteren.  

Indien men dus liever andere dan de door AB Register gedefinieerde codes gebruikt om medicijnen, 

doeldieren of gebruiksindicaties aan te duiden, is het mogelijk om die andere codes te laten herkennen 

door AB Register. Voor de omzetting van de bedrijfseigen codes naar het AB Register maakt men dan 

gebruik van “Mapping”.  

  

Mapping in het AB Register 

 

Een verschaffer kan de codes van zijn voorkeur zelf instellen in zijn AB Register verschafferportaal. De 

knop ‘Instellingen’ op de homepagina opent het Mapping-menu. De knoppen ‘Medicijn mapping’, 

‘Doeldier mapping’ en ‘Gebruiksindicatie mapping’ daar laten toe om de  codes die in een 

boekhoudpakket of Excelbestand gehanteerd worden door AB Register te laten herkennen.  

 

       

 

a) Een mapping toevoegen in het AB Register  

 

Om een eigen code toe te voegen klikt men op de groene knop ‘Voeg mapping toe’. Vervolgens kan 

men de code van zijn keuze ingeven en daaronder het doeldier, het medicijn of de gebruiksindicatie 

die men ermee wil aanduiden. Eenmaal bewaard zal AB Register de bedrijfseigen codes in de 

registraties steeds herkennen.   
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b) Een mapping verwijderen uit het AB Register  

 

Een mapping wordt verwijderd door in het overzicht van de doeldier-, medicijn- of 

gebruiksindicatiecodes op het kruisje onder ‘Verwijder’ te klikken (zie afbeelding hieronder). De 

mappingcode wordt meteen verwijderd. Zodra een mapping verwijderd is, zal het verschafferportaal 

deze eigen code niet meer herkennen.  
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Toch een onbekende code gebruikt? 

 

Zonder bijkomende actie zal een registratie door middel van een softwarepakket of Excel waarin een 

onbekende doeldier-, gebruiksindiciatie- of medicijncode gebruikt wordt, niet geregistreerd worden in 

het AB Register. 

In geval van registratie door middel van Excelbestanden verschijnt de waarschuwing dat er onbekende 

codes gebruikt werden meteen in het automatische resultaatrapport van de Excel-registratie: 

“Registratie x is NIET VOLLEDIG geïmporteerd omwille van een openstaande mapping” (zie 

schermafbeelding hieronder). 

 

 

 

Een andere waarschuwing verschijnt meteen op de homepagina van het AB Register 

verschafferportaal: “Er zijn ontbrekende codes geregistreerd. Vul de ontbrekende codes aan.” (zie 

schermafbeelding hieronder). 
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De ontbrekende codes zelf vindt men in het Instellingen-menu. Wanneer men als verschaffer een 

registratie doet en daarbij onbekende codes gebruikt die niet door middel van mapping gedefinieerd 

werden, stelt het systeem voor om de mappings ofwel alsnog toe te voegen, ofwel om deze te 

negeren.  

 

a) Mapping aanvullen en gebruiken  

 

Als men de niet-gedefinieerde code daadwerkelijk wil gaan gebruiken, stelt het systeem voor om het 

bedoelde doeldier, medicijn of gebruiksindicatie aan te duiden. In het scherm ‘Vul ontbrekende 

mappings aan’ kan men het gewenste doeldier, medicijn of gebruiksindicatie aanduiden door middel 

van een keuze- of opzoekmenu. 

Na een klik op ‘Bewaar’ zal het AB Register portaal die eigen code steeds herkennen als de code voor 

het aangeduide doeldier, medicijn of gebruiksindicatie.  

 

 

 

 

 

Pas wanneer de verschaffer een onbekende mapping op deze manier bewaart, zullen de 

doorgestuurde Excel-registraties waarin ze werd gebruikt opgenomen worden in het overzicht van zijn 

registraties.  

 

b) Mapping negeren 

 

Als men de niet-gedefinieerde code niet wil gebruiken, geeft hetzelfde scherm de mogelijkheid om de 

code in de toekomst te negeren door middel van de knop ‘Negeer deze code’. 
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Als de verschaffer een onbekende mapping negeert, zullen de registraties waarin deze werd gebruikt 

niet opgenomen worden in het overzicht van zijn registraties. Deze eigen code zal in het AB Register 

verschafferportaal voortaan niet meer herkend worden. 

In tegenstelling tot de verwijderde codes zal bij een volgend gebruik niet meer voorgesteld worden om 

de ontbrekende mapping aan te vullen; een genegeerde code kan pas opnieuw in gebruik genomen 

worden eenmaal zij volledig verwijderd werd.  

 

 

Nog vragen?  

 

Aarzel niet om contact op te nemen met de AB Register helpdesk: 

AB Register vzw 

Koning Albert II-laan 35 bus 52 

1030 Brussel 

Tel.: 02 808 50 93 

E-mail: helpdesk@abregister.be 

Website: www.abregister.be 
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Bijlage: de vaste codes in het AB Register 

 

Codes doeldieren   Codes gebruiksindicaties   

         
Varkens                 

         
SU1 Niet-gespeende biggen ADSEN Ademhalingsaandoeningen  
SU2 Gespeende biggen  SPIJN Spijsverteringsstoornissen  
SU3 Vleesvarkens  LOCAN Locomotorische aandoeningen  
SU4 Zeugen/ Beren  UROAN Urogenitale aandoeningen  
 

   MAST Mastitis    
  

  ZENTU Zenuwstoornissen   
  

  HUIDN Huidaandoeningen   
  

  OOGPM Oogproblemen   
  

  ALGSA Systemische aandoeningen  
  

  PERBG Peri-operatieve antibact. behandeling 
  

       
Pluimvee                 
  

       
AV1 Legkippen  ADSEN Ademhalingsaandoeningen  
AV2 Braadkippen  SPIJN Spijsverteringsstoornissen  
AV7 Opfok Legkippen  LOCAN Locomotorische aandoeningen  
AV5 Opfok Ouderdieren Leg UROAN Urogenitale aandoeningen  
AV6 Opfok Ouderdieren Braad ZENTU Zenuwstoornissen   
AV3 Ouderdieren Leg  HUIDN Huidaandoeningen   
AV4 Ouderdieren Braad  OOGPM Oogproblemen   
AV8 Kalkoen Hen  ALGSA Systemische aandoeningen  
AV9 Kalkoen Haan  PERBG Peri-operatieve antibact. behandeling 

AV10 Ouderdieren Kalkoen BE Bacteriële enteritis   
AV11 Opfok Ouderdieren Kalkoen CB Colibacillosis   
 

   CO Coryza    
  

  EN Enterococcose   
  

  MP Mycoplasmose   
  

  NUE Necrotiserende en Ulceratieve Enteritis 
  

  ORT ORT Infecties   
  

  VZ Vlekziekte   
  

  VC Vogelcholera   
  

  
  

   
Rund                 
 

   
 

    
BO1 0-3 maanden melkvee ADSEN Ademhalingsaandoeningen  
BO2 3-8 maanden melkvee SPIJN Spijsverteringsstoornissen  
BO3 8-24 maanden melkvee LOCAN Locomotorische aandoeningen  
BO4 24 maanden melkvee UROAN Urogenitale aandoeningen  
BO6 0-3 maanden vleesvee DROE Droogzettherapie   
BO7 3-8 maanden vleesvee MAST Mastitis    
BO8 8-24 maanden  ZENTU Zenuwstoornissen   
BO9 24 maanden vleesvee HUIDN Huidaandoeningen   

    OOGPM Oogproblemen   

    ALGSA Systemische aandoeningen  

    PERBG Peri-operatieve antibact. behandeling 

         
 


