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Aflevering op Producent Medicijn Afgeleverde hoeveelheid Doeldier Gebruiksindicatie Dierenarts Document type Documentnummer Hok
Dit is een unieke code die de 
verschaffer dient toe te 
kennen aan de registratie bij 
gebruik van Excel-bestanden

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

De producent waarbij de 
medicatie werd verschaft.

Aanduiding van het betreffende 
medicijn 

Voor  DAP  en  apothekers:  
Het  aantal  verpakkingen  
dat  werd  afgeleverd.
Voor  
mengvoederfabrikanten:  
Het  aantal  kg  
gemedicineerd  

Het type dier dat werd 
behandeld.

De reden waarom de behandeling 
werd voorgeschreven. Dit veld is 
facultatief.

De dierenarts die een 
medicijn heeft verschaft of 
voorgeschreven. Zowel DAP, 
mengvoederfabrikant als 
apotheker moeten hier de 
individuele dierenarts 
registreren.

Het document type dat is gebruikt 
bij het verschafte medicijn.

Dit  is  het  nummer  van  het  gebruikte  
document.

Dit is het hoknummer waar 
het lot werd opgezet, een 
getal tusen 1 en 99 dient 
ingevuld te worden in dit 
veld.

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

Deze datum moet als 
dd/mm/jjjj geformatteerd 
worden bij gebruik van 
Excel

Bij gebruik van Excel wordt 
enkel de mogelijkheid 
voorzien om te 
communiceren o.b.v. het 
volledige beslagnummer. 
Als er een registratie dient 
te gebeuren voor een 
Franse producent, moet 
het Franse 
identificatienummer van 
het beslag (= EDE-nummer) 
ingevuld worden.

Achterliggend  wordt  een  lijst  met  
medicijnen  bijgehouden  waaraan  
ook  de  cti-ext  code  (voor  Belgische  
medicijnen)  of  CIP-code  (voor  
Franse  medicijnen)  per  product  is  
toegevoegd.  Enkel  medicijnen  die  
op  de  lijst  staan  kunnen  worden  
geregistreerd.  De  lijst  is  te  
raadplegen  via  de  website  
www.abregister.be  of  via  het  
verschaffersportaal.

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

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’.

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’.

Bij gebruik Excel en 
webservices: de dierenarts 
dient vermeld te worden met 
zijn ordenummer (inclusief 
prefix N of F)

Bij  gebruik  van  Excel  of  
webservices  worden  volgende  
codes  standaard  voorzien  in  het  
systeem.
- TVD  =  Toedienings  -en  
verschaffingsdocument
- VSP  =  Voorschrift
- VSF  =  Voorschrift  
gemedicineerd  voeder
- EVSF  =  Elektronisch  voorschrift  
gemedicineerd  voeder

Per  type  document  is  er  al  dan  niet  een  
standaard  format  dat  gevolgd  moet  
worden  bij  de  nummering:
- 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).

Bij  gebruik  van  Excel  of  webservices  
kan  het  medicijn  geregistreerd  
worden  op  basis  van  de  cti-ext  
code,  CIP-code  of  de  eigen  
praktijkcode.  In  dit  laatste  geval  
dient  u  het  product  te  definiëren  
via  ‘mapping’.
Het  is  enkel  mogelijk  om  Belgische  
medicijnen  te  registreren  voor  
Belgische  bedrijven  en  Franse  
medicijnen  voor  Franse  bedrijven.

- AV1=  legkippen
- AV2=  braadkippen
- AV3=  ouderdieren  leg
- AV4=  ouderdieren  braad
- AV5=  opfok  ouderdieren  
leg
- AV6=  opfok  ouderdieren  
braad
- AV7=  opfok  leg
- AV8=  kalkoen

- CB =  colibacillosis
- ORT =  ORT  infecties
- CO =  coryza
- VC =  vogelcholera
- VZ =  vlekziekte
- BE =  bacteriële  enteritis
- NUE =  necrotiserende  en  
ulceratieve  enteritis
- EN =  enterococcose
- AN =ander


