September 2018

Betreft: Registratie antimicrobiële dierengeneesmiddelen
Beste IKM-deelnemer,
Beste melkveehouder,

De maatschappelijke bezorgdheid rond geneesmiddelengebruik en antibioticumresistentie is
de laatste jaren sterk toegenomen. Als sector hebben we hierin een belangrijke rol te spelen.
IKM-Vlaanderen heeft in 2018 besloten om aan te sluiten bij AB Register vzw, een online
databank waarin voor elk individueel bedrijf het antibioticagebruik kan worden bijgehouden.
Hierbij sluit de melkveesector aan bij het bestaand systeem van AB-Register waar ook de
pluimvee- en varkenshouders gebruik van maken. Via dit initiatief zal het antibioticagebruik
in de melkveehouderij op grote schaal in kaart gebracht worden en wordt er een basis
gecreëerd voor analyse en adviesverlening.
Het registreren van de gebruikte antibiotica in AB-Register gebeurt door de verschaffer. Dit
is meestal de bedrijfsdierenarts. Melkveehouders dragen wel de verantwoordelijkheid om na
te gaan of de geregistreerde gegevens correct zijn.
Vanaf 1 oktober 2018 is het registreren van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf
verplicht en werd dit mede opgenomen in het IKM-lastenboek. Vanaf deze datum kunnen
veehouders zich registreren in de databank van AB-Register. De bedrijfsgegevens in de
databank van MCC zullen gesynchroniseerd worden met de databank van AB-Register.
Hiervoor zal u éénmalig de toestemming moeten geven op MelkNet (MCC –
www.melknet.mcc-vlaanderen.be – tabblad “Mijn gegevens”). Deze toestemming kan u
vanaf nu al geven zodat de opstart in oktober vlot kan verlopen. Om nadien in te loggen bij
AB-register is het noodzakelijk dat het juiste e-mailadres gekend is in de databank van MCC.
De dierenartsen / verschaffers kunnen zich vanaf 1 september 2018 registreren in de
databank van AB-Register. In juli heeft IKM-Vlaanderen op 9 locaties in Vlaanderen,
infosessies gegeven aan de dierenartsen. Voor meer informatie kan u ook bij uw
bedrijfsdierenarts terecht.

Samengevat - Hoe werkt AB Register ?
1. U geeft éénmalig de toestemming voor uitwisseling bedrijfsgegevens bij MCC
(www.melknet.mcc-vlaanderen.be).
2. U registreert uw melkveebedrijf op www.abregister.be vanaf 1 oktober 2018.
3. Uw dierenarts registreert zich in het AB-Register vanaf 1 september 2018.
4. Vanaf 1 oktober 2018 is uw dierenarts verplicht om antibiotica te registreren in AB-Register.
5. Indien de dieren een antibioticum-behandeling nodig hebben, zal uw dierenarts alle
verschafte en toegediende antibiotica op uw bedrijf registeren in het AB-Register.
6. U controleert op het AB-Register dat alle gegevens correct zijn.
7. Jaarlijks zal u een benchmarkrapport ontvangen over het antibioticagebruik op uw bedrijf.
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Voor bijkomende vragen met betrekking tot IKM-certificering en AB-Register kunt u steeds terecht op
het secretariaat van IKM-Vlaanderen vzw. (ikm@ikm.be). Voor technische vragen in verband de
werking van AB Register kunt u contact opnemen met de helpdesk van AB Register;
AB-Register vzw
02/552.81.19
helpdesk@abregister.be
www.abregister.be
Met vriendelijke groeten,
IKM-Vlaanderen vzw

BIJLAGE:

AB Register:
Instructieformulier voor de eenmalige registratie van een nieuwe deelnemer

1. Ga naar www.melknet.mcc-vlaanderen.be en vink éénmalig de toestemming aan voor
uitwisseling bedrijfsgegevens met AB Register.

2. Surf vanaf 1 oktober naar www.abregister.be en klik op de homepage op:

3. Vul uw inrichtingsnummer (= eerste 8 cijfers van uw beslagnummer) en
‘Wachtwoord aanvragen’. Vervolgens klik op ‘stuur mijn logingegevens’.

Klik op
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4. In uw mailbox ontvangt u nu een link om de opstartprocedure te doorlopen.
(Ter info: Het mailadres dat u heeft opgegeven in Melknet zal hiervoor gebruikt worden)

5. Doorloop de opstartprocedure (éénmalig) door uw bedrijfsgegevens te controleren.
6. U krijgt toegang tot de webapplicatie wanneer u de opstartprocedure succesvol heeft
doorlopen. U ontvangt ter info ook een bevestigingsmail.
7. Indien u een probleem ervaart tijdens deze procedure, aarzel zeker niet om onze helpdesk te
raadplegen op 02 552 81 19 of helpdesk@AB-register.be.

Stappenplan:
Eenvoudig controleren van gegevens door de melkveehouder

Dit is een kort stappenplan dat garandeert dat u als IKM-deelnemer in orde bent met het
antibiotica-monitorprogramma. Een meer uitgebreide leidraad kunt u terugvinden in het
Reglement en kunt u downloaden via de website www.abregister.be (zie downloads voor
producenten).
1. U surft naar https://producent.abregister.be/login
2. U meldt zich aan met uw inrichtingsnummer en wachtwoord
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3. U komt terecht op de startpagina.
(Producenten die enkel melkvee hebben, zullen enkel een knop met een melkveebeslag zien
in hun portaal.)
4. U klikt op de groene knop van uw melkveebeslag en komt op de overzichtspagina.

5. In de groene bovenbalk, klikt u op “Registraties” .
Uw dierenarts is verplicht om al uw registraties in te geven vóór de 7e dag van de volgende
maand.
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6. U verwijdert de datum bij “Aflevering van” en klikt op zoek.
U krijgt nu een overzichtslijst van alle verschafte antibiotica op uw bedrijf.

7.

U klikt op een registratie en controleert of dat de details van de registratie correct zijn.
 Indien u een fout opmerkt, klikt u op “Meld het ons”. U krijgt een bevestigingsmail dat u de
nodige stappen heeft ondernomen en u bent in orde.

Vindt u geen antwoord op uw vraag via bovenstaande instructies of via het Reglement, neem dan contact op
met de helpdesk;
AB Register vzw
Tel: 02 552 81 19 – helpdesk@abregister.be
www.abregister.be
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