
Hoe registreer ik een 
Q-koortsvaccinatie?

Diergegevens

Door op de button Selecteren dieren te 
klikken, gaat u direct naar uw stallijst en 
kunt u de dieren aanvinken die  
gevaccineerd zijn.

Vlaggegevens

De datum staat standaard op vandaag. Deze 
datum kunt u aanpassen om de werkelijke 
vaccinatiedatum op te geven. Kies de 
diersoort en de vlagsoort (vaccinatie).
U kunt kiezen welke vaccinatie van 
toepassing is:
• de 1e basis vaccinatie 
• de 2e basisvaccinatie 
•  de herhalingsvaccinatie voor jaargang 
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Het definitieve scherm is nog niet beschikbaar. Het uiterlijk kan iets afwijken.



Melding herstellen

Heeft u een fout gemaakt bij de registratie 
van de vaccinatie en staat het dier nog op 
uw bedrijf?  Dan kunt u de melding 
(Vlagmelding) intrekken en deze opnieuw 
doen. Intrekken van de melding doet u via 
de menukeuze Herstellen en intrekken 
melding.
Staat het dier niet meer op uw bedrijf? Dan 
kan het zijn dat de volgende houder u vraagt 
de melding in te trekken. Alleen de houder 
die de melding heeft geregistreerd kan deze 
weer intrekken. De houder die het dier op 
dat moment op zijn stallijst heeft staan, kan 
dan een nieuwe melding doen.

Meldtermijn

U registreert de vaccinatie binnen 7 dagen 
na de vaccinatiedatum. U kunt dit pas vanaf 
1 april 2010 doen. Vaccinaties tussen 1 
januari en 1 april registreert u vóór 14 april 
2010.

Registratie bekijken

U kunt op ieder moment via Mijn dossier 
uw I&R-gegevens inzien. Ook de registratie 
van de Q-koortvaccinatie. Dit doet u bij de 
menukeuze Raadplegen Meldingen > 
Vlagmelding. Of via de menukeuze 
Raadplegen dieren. 
Ook andere houders kunnen in Mijn dossier 
zien of het dier is gevaccineerd tegen 
Q-koorts. Via de menukeuze Bestellingen en 
aanvragen kunnen zij online de Dierstatus 
opvragen. Op de Dierstatus staan alle 
gegevens van een dier, ook de vaccinaties 
tegen Q-koorts. Uw eigen gegevens staan in 
verband met uw privacy niet op de 
Dierstatus.

Vaccin en kosten

U kunt het vaccin gebruiken bij geiten en 
schapen vanaf drie maanden oud. 
Laat uw dieren vaccineren voordat u ze laat 
dekken. Drachtige dieren mogen niet 
gevaccineerd worden.
Zijn de dieren nog niet eerder gevaccineerd? 
Dan krijgen ze twee keer een vaccin, met 
daartussen een periode van drie weken. Zijn 
de dieren vorig jaar al gevaccineerd? Dan is 
één keer vaccineren nu genoeg.

De overheid betaalt het vaccin, zowel bij 
verplichte als bij vrijwillige vaccinatie. De 
dierenartskosten betaalt u zelf.

Verplicht om te registreren?

Moet u uw dieren verplicht vaccineren?  
Dan bent u ook verplicht de vaccinaties te 
melden aan I&R. Dat kan alleen voor de 
dieren die op uw stallijst staan. Bent u niet 
verplicht om uw dieren te vaccineren, dan 
mag u de vaccinatie registreren in I&R, het 
hoeft niet per se. Vaccinaties van vóór 2010 
worden niet geregistreerd.

Waar registreren?

De vaccinatie registreert u in de I&R centrale 
databank in Mijn dossier op  
www.minlnv.nl/loket. Kies na inloggen voor 
Opgeven en aanvragen > Identificatie en 
registratie > I&R dieren > Meldingen > 
Diervlagmelding. Op de achterkant van deze 
folder staat een schermvoorbeeld.

Registreren in I&R centrale databank

Bepaalde schapen en geiten moeten in 
verband met de Q-koorts voor 1 januari 2011 
zijn gevaccineerd. Dieren op een melkleve-
rend bedrijf of een opfokbedrijf voor 
melkproductie, moeten voor 1 juni 2010 al 
zijn gevaccineerd. In de I&R centrale 
databank registreren houders welke dieren 
een vaccinatie hebben gehad. In deze folder 
leest u hoe u dit kunt doen.

Voor welke dieren verplicht?

•  Geiten en schapen die bedoeld zijn voor 
de melkproductie (ook bedrijven met 
minder dan 50 schapen of geiten) 

•  Geiten en schapen op opfokbedrijven die 
bedoeld zijn voor de melkproductie 

• Rondtrekkende kuddes 
•  Geiten en schapen die in natuurgebieden 

worden gehouden
•  Geiten- en schapen op bedrijven met een 

publieksfunctie: 
 •  kinderboerderijen 
 • zorgboerderijen 
 • dierentuinen 
 •  bedrijven die lammetjesaaidagen 

organiseren 
U mag zelf weten of u ook andere schapen 
en geiten wilt laten vaccineren.
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