REFERENCE_NUMBER
DELIVERY_DATE PROVIDER
1234
20/03/2020 N0123

Aflevering op

Dierenarts

STOCK_NUMBER MEDICINE
BE0123123123-0201 1234-02

Producent

Medicijn

Dit is een unieke
code die de
verschaffer dient toe
te kennen aan de
registratie bij gebruik
van Excel-bestanden
en webservices

De dag waarop de
medicatie werd
verschaft. Het
systeem aanvaard
niet dat deze datum
in de toekomst ligt

De dierenarts die De producent waarbij
een medicijn heeft de medicatie werd
verschaft of
verschaft
voorgeschreven.
Zowel DAP,
mengvoederfabrika
nt als apotheker
moeten hier
individuele
dierenarts
registreren

Aanduiding van het
betreffende medicijn
Achterliggend wordt een lijst
met medicijnen bijgehouden
waaraan ook de cti-ext code
per product is toegevoegd.
Enkel de medicijnen die op
de lijst staan kunnen worden
geregistreerd. De lijst is te
raadplegen via de website
www.abregister.be

Deze code dient
steeds ingevuld te
worden. Als een
registratie dient
gewijzigd te worden,
moet er terug
gewerkt worden met
deze code en wordt
de vorige registratie
overschreden
worden met de
gewijzigde registratie

Deze datum moet
dd/mm/jjjj
geformateerd
worden

De dierenarts dient
vermeld te worden
met zijn
ordenummer
inclusief prefix N of
F

Bij gebruik van Excel kan het
medicijn geregistreerd
worden op basis van de ctiext code of de eigen
praktijkcode. In dit laatste
geval dient u het product te
definiëren via "mapping"

Bij gebruik van Excel
wordt enkel de
mogelijkheid
voorzien om te
communiceren op
basis van het
volledige
beslagnummer
(BE01231231230201)

AMOUNT
TARGET_ANIMAL
1 SU1

Afgeleverde
hoeveelheid
Voor DAP en
apothekers: het
aantal verpakkingen
dat werd afgeleverd
Voor
mengvoederfabrikant
en: het aantal kg
gemedicineerd
voormengsel

Elke verschaffer kan
wijzigingen
aanbrengen aan de
registraties die zijn
gedaan, fouten
kunnen op die manier
rechtgezet worden.

USE DOCUMENT_TYPE
TVD

AA

Document type

DOCUMENT_NUMBER
1234

Doeldier

Gebruiksindicatie

Het type dier dat werd
behandeld.
Volgende codes worden
standaard voorzien in het
systeem:
- SU1 = biggen niet
gespeend
- SU2 = biggen gespeend
- SU3 = vleesvarkens
- SU4 = zeugen/beren

De reden waarom de behandeling
werd voorgeschreven, dit veld is
facultatief.
Bij gebruik van Excel of
webservices worden volgende
codes standaard voorzien in het
systeem. Indien gewenst, kunnen
de eigen praktijk-codes ook
worden gebruikt. U hoeft deze dan
enkel te definiëren in de databank
via ‘mapping’.

Het document type dat is
gebruikt bij het verschafte
medicijn.
Bij gebruik van Excel of
webservices worden
volgende codes standaard
voorzien in het systeem.

Dit is het nummer van het gebruikte document.
Per type document is er al dan niet een standaard format
dat gevolgd moet worden bij de nummering:

Documentnummer

Indien gewenst, kunnen
de eigen praktijkcodes
ook worden gebruikt. U
hoeft deze dan enkel te
definiëren via "mapping."

- AA = ademhalings-aandoeningen
- HA = huid-aandoeningen
- SS = spijsverteringsstoornissen
- LMA = locomotorische
aandoeningen
- UA = urogenitale aandoeningen
- ZS = zenuwstoornissen
- AS = algemene
stoornissen/andere

- TVD = Toedienings -en
verschaffingsdocument
- VSP = Voorschrift
- VSF = Voorschrift
gemedicineerd voeder
- EVSF = Elektronisch
voorschrift gemedicineerd
voeder

- Toedienings -en verschaffingsdocument (TVD): geen vaste
nummering, geen vast format
- Voorschrift (VSP) en voorschrift gemedicineerd voeder
(VSF): cijfer 0 of 1 (0 voor Nederlandstaligen en 1 voor
Franstaligen dierenartsen) gevolgd door de ordenummer
van de dierenarts (4 cijfers) gevolgd door 6 units
(volgnummer). Dit is een vast format dat steeds moet
gebruikt worden.
- Elektronisch voorschrift gemedicineerd voeder (EVSF):
zelfde format als bij voorschrift en voorschrift
gemedicineerd voer. Er moet wel nog een ‘E’
weggeschreven worden in het nummer (plaats in het
volgnummer is wettelijk niet nader bepaald en mag dus
eender waar in het volgnummer gezet worden).

