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Aanmelden
1. Surf naar www.abregister.be en druk op de knop “inloggen” rechtsboven op de homepagina.

2. Klik op “Login verschaffer”
3. Meldt aan met uw inloggegevens. 1
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Kent u uw wachtwoord niet meer? Volg dan de volgende procedure:
https://abregister.be/swfiles/files/20210714_Beknopte-leidraad-verschaffers-voor-aanvraag-wachtwoord.pdf
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Opmaken bedrijfsgezondheidsplan
1. Om het bedrijfsgezondheidsplan op te maken, klikt u op “varkens” om het varkensportaal te
openen.

2. Ga naar het tabblad “Mijn producenten”, dit zijn de producenten waarvoor u een volmacht
heeft.
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3. Klik op de naam van de producent.
NB: Het icoontje “BGP” betekent dat er nog geen bedrijfsgezondheidsplan werd opgemaakt voor
deze varkensproducent én men binnen de laatste drie maand voor de deadline van 12 maand
sinds het vorige rapport zit. De kleur van het icoontje “BGP” verandert van oranje naar rood
naarmate men dichter bij de deadline van 12 maand sinds het vorige bedrijfsgezondheidsplan
komt.

4. Onder de gegevens van de producent kan u op het tabblad “bedrijfsgezondheidsplan” klikken.
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5. Druk op de groene knop rechts om het bedrijfsgezondheidsplan op te maken.

6. Er wordt vervolgens een nieuw scherm geopend waar u het bedrijfsgezondheidsplan kan
invullen.

4

7. Er zijn 7 parameters die moeten worden geëvalueerd. Meer informatie over hoe elke parameter
moet worden beoordeeld, kan u lezen door te klikken op het info-icoontje bij elke parameter. U
kan ervoor kiezen meteen alle parameters te beoordelen en maatregelen toe te voegen of om
een deel van de parameters te beoordelen (zie verder).
U ziet per parameter de opties “OK” of “verbetering mogelijk of vereist”. Indien de parameter
actie vereist, klikt u op ‘verbetering mogelijk of vereist’.

U krijgt dan automatisch de mogelijkheid om de onderliggende oorza(a)k(en) en de te nemen
maatregelen toe te voegen.
- Onderliggende oorzaak: de oorzaak (of oorzaken) waarom het bedrijf voor deze
parameter niet goed scoort en actie nodig of wenselijk is.
- Maatregel: De acties die zullen genomen worden om de oorzaak te weg te nemen, in te
perken of te voorkomen
- De verantwoordelijke: de varkenshouder, de dierenarts, voeder- of biggenleverancier…
- De termijn: uiterste datum waartegen beoogd wordt de maatregel uit te voeren

8. Per oorzaak kunnen meerdere maatregelen toegevoegd worden. U kan een extra maatregel
toevoegen voor deze oorzaak door op “voeg maatregel toe” te klikken. Er verschijnt vervolgens
een nieuw invulveld. Wanneer alle maatregelen zijn ingegeven, klikt u op opslaan.
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9. Wanneer u de maatregel heeft opgeslagen verschijnt deze in het overzicht, zoals hieronder afgebeeld.
U kan bijkomende oorzaken voor de parameter toevoegen door op “voeg nieuwe oorzaken toe” te klikken.

10. Heeft u alle parameters beoordeeld en de oorzaken en nodige maatregelen ingevoerd, dan kan u het bedrijfsgezondheidsplan definitief doorsturen,
door te klikken op “doorsturen”. U kan ook stelselmatig het bedrijfsgezondheidsplan opbouwen en een deel van de parameters invullen. Klik vervolgens
op “bewaar als draft”. Opgelet: binnen de termijn van 12 maand moet een definitief plan (status “doorgestuurd”) beschikbaar zijn.
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11. In het overzicht worden de maatregelen van het actuele bedrijfsgezondheidsplan opgesomd.
Daaronder kan u de reeds opgemaakte bedrijfsgezondheidsplannen voor deze producent
raadplegen. De “0/1” in dit voorbeeld geeft aan dat er 1 maatregel werd voorzien die nog niet (0)
is uitgevoerd. De status (“doorgestuurd” of “draft”) van het bedrijfsgezondheidsplan is hier ook
zichtbaar. Een volgend bedrijfsgezondheidsplan moet steeds binnen de 12 maand sinds het
vorige plan zijn opgemaakt en de status “doorgestuurd” hebben.

Overzicht en beheer van de maatregelen
Alle maatregelen die in het meest recente bedrijfsgezondheidsplan werden voorzien, worden
samengevat in een overzicht. Dit overzicht is beschikbaar onder het tabblad
“bedrijfsgezondheidsplan” bij elke producent (zie figuur hierboven).
Het biedt zowel de bedrijfsbegeleidende dierenarts(praktijk) als de veehouder een eenvoudig
overzicht van de ingestelde maatregelen. Via dit overzicht kunnen ingestelde maatregelen ook
eenvoudig worden beheerd: er kan via dit overzicht worden aangeduid of een actie reeds uitgevoerd
werd en of dit succesvol was (zie hoofdstuk hieronder).
Onder het overzicht van de ingestelde maatregelen is bovendien ook een overzicht beschikbaar van
de reeds opgemaakte bedrijfsgezondheidsplannen voor die producent.
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Extra maatregelen toevoegen
Wil u een extra maatregel toevoegen voor een bepaald bedrijf dan kan dit op twee manieren:
1. Heeft u voor een bepaalde parameter en onderliggende oorzaak reeds openstaande acties
dan kan u een extra maatregel voor die parameter en oorzaak toevoegen vanuit het
overzicht. Er verschijnt een extra scherm waar u de maatregel kan ingeven. De categorie en
de oorzaak die reeds werden ingegeven, zullen automatisch verschijnen.

2. Wil u een maatregel toevoegen voor een parameter die eerder als “OK” werd aangeduid of
voor een bijkomende onderliggende oorzaak, dan klikt u in het overzicht het
bedrijfsgezondheidsplan zelf open. Vervolgens kan u de beoordeling van de parameters
aanpassen en kan u extra onderliggende oorzaken en maatregelen toevoegen.
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Maatregelen markeren als uitgevoerd
1. In het overzicht kan u aanduiden of een maatregel is uitgevoerd. Dit kan op twee manieren:
- Door het vinkje links aan te vinken
OF
- Door rechts op wijzig te klikken

2. Indien u op “wijzig” klikt, verschijnt het scherm “wijzig maatregel”. Via dit scherm kan u
aangeven:
- Of de maatregel al dan niet werd uitgevoerd;
- Of de maatregel succesvol was (het beoogde resultaat van de maatregel werd
bereikt).
Bij opmaak van een volgend bedrijfsgezondheidsplan wordt gevraagd de maatregelen uit het
vorige plan te evalueren. Indien u hier reeds aangeeft welke maatregelen werden uitgevoerd
en of deze succesvol waren dan wordt dit automatisch overgenomen bij opmaak van het
volgende bedrijfsgezondheidsplan.
3. Indien de maatregel werd uitgevoerd, krijgt u vervolgens de vraag “Was de maatregel
succesvol?”
- Wanneer u daar “JA” aanduidt, is er geen verdere actie meer vereist en kan u de
wijziging opslaan.
- Duidt u “NEEN” aan, dan zal gevraagd worden toe te lichten waarom de maatregel niet
succesvol was. Klik op “maatregel wijzigen” om te bewaren.
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De maatregel was succesvol

De maatregel was niet succesvol

4. Of een maatregel van het bedrijfsgezondheidsplan werd uitgevoerd, kan u zien in het
overzicht van de maatregelen: in het voorbeeld werd de maatregel “verrijkingsmateriaal”
uitgevoerd (vinkje vooraan). Er wordt ook aangegeven of dit succesvol was.

Het bedrijfsgezondheidsplan aanpassen
1. U kan eerdere bedrijfsgezondheidsplannen aanpassen om bv. de beoordeling van
parameters te wijzigen of bijkomende oorzaken of extra maatregelen toe te voegen. Klik in
het overzicht van de bedrijfsgezondheidsplannen op “wijzig” om het plan aan te passen.

2. Het scherm “wijzig bedrijfsgezondheidsplan” verschijnt. U kan vervolgens eenvoudig de
beoordeling van parameters aanpassen, onderliggende oorzaken bij parameters toevoegen
en extra maatregelen opnemen of bijsturen.

10

Opgelet: Wanneer een maatregel succesvol werd uitgevoerd, dan volgt u de procedure zoals
hierboven beschreven. Het is niet de bedoeling om de beoordeling van de parameter te
wijzigen naar “OK”.
3. Als u uw wijzigingen heeft doorgevoerd, klikt u tot slot op opslaan.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de helpdesk:
Technische vragen inzake AB Register
AB Register vzw

Vragen over BePork lastenboek:
Belpork vzw

Koning Albert II-laan 35 bus 52 1030 Brussel
T 02 552 81 19 - helpdesk@abregister.be

Koning Albert II-laan 35 bus 54 1030 Brussel
T 02 552 81 44 – info@belpork.be
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