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Inleiding 
Deze handleiding geeft weer hoe u behandelingen van antibiotica kunt vastleggen bij de dieren.
Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor 
DAT. De schermen in deze handleiding kunnen afwijken van de schermen die u in TESonline ziet staan. Dit 
komt omdat er regelmatig verbeteringen worden doorgevoerd in het programma.
 
Het volgende staat hier onder beschreven:

1. Antibiotica voorraad registreren.
2. Antibiotica behandeling registreren bij een 
3. Antibiotica behandeling registreren bij een 

 
 

1. Antibiotica voorraad registreren
U kunt in TESonline het antibiotica gebruik registreren. 
Met name als u de VKI (VoedselKeten
in TESonline. 
 
Als eerste moet u antibiotica (dus ook ontwormingsmidddelen
lijst halen en deze toevoegen aan uw eigen TESonline. Als u dus nieuw
voorkomt in uw TESonline voorraad dan moet u deze altijd uit de algemene lijst halen en toevoegen. VSM 
zorgt voor het up-to-date houden van de algemene lijst. Mocht een middel niet voorkomen in de algemene 
lijst, geef dit dan door aan uw contactpersoon of 
Om antibiotica uit de algemene lijst te halen en toe t
onderstaand scherm op “Medicijnen”.
 

 
Vervolgens komt  u in onderstaand scherm.

• Vul de eerste letters van de antibiotica
vergrootglas. 

• De antibiotica verschijnt in het scherm. Klik op de naam van 
antibiotica niet verschijnt dan zal 
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behandelingen van antibiotica kunt vastleggen bij de dieren.
u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor 

. De schermen in deze handleiding kunnen afwijken van de schermen die u in TESonline ziet staan. Dit 
komt omdat er regelmatig verbeteringen worden doorgevoerd in het programma. 

Het volgende staat hier onder beschreven: 
raad registreren. 

behandeling registreren bij een individueel dier 
Antibiotica behandeling registreren bij een groep dieren 

voorraad registreren 
gebruik registreren. DIT IS NIET VERPLICHT. 

etenInformatie) wilt melden via TESonline is het raadzaam dit wel te doen 

(dus ook ontwormingsmidddelen) die u regelmatig gebruikt uit een algemene 
lijst halen en deze toevoegen aan uw eigen TESonline. Als u dus nieuwe antibiotica gebruikt welke no

voorraad dan moet u deze altijd uit de algemene lijst halen en toevoegen. VSM 
date houden van de algemene lijst. Mocht een middel niet voorkomen in de algemene 

lijst, geef dit dan door aan uw contactpersoon of DAT. 
uit de algemene lijst te halen en toe te voegen aan uw eigen TESonline 

onderstaand scherm op “Medicijnen”. 

Vervolgens komt  u in onderstaand scherm. 
antibiotica in of het NL-nummer van de antibiotica. Klik daarna op het 

verschijnt in het scherm. Klik op de naam van de antibiotica. Als de naam van 
verschijnt dan zal de antibiotica wellicht nog niet voorkomen in de algemene lijst.
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. Klik daarna op het 

. Als de naam van de 
wellicht nog niet voorkomen in de algemene lijst. 
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Als u op de naam van de antibiotica 
• Klik op de linker groene pijl om de 

meerdere antibiotica toevoegen aan uw voorraad. Het makkelijkste is het als u alle 
ook de ontwormingsmiddelen) die u jaarlijks gebruikt in een keer in uw eigen voorraad zet.

• Als alle antibiotica zijn toegevoegd dan klikt u op de knop “Afsluiten”.
 

 
 
2. Antibiotica behandeling registreren bij een 
Om een antibiotica behandeling te registreren bij een individueel schaap gaat u via “Dierkaart” bij het tab
“Produktie” naar het betreffende dier. 

• Klik dan op “Nieuw”. 
• Klik daarna op “Behandeling”.
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 heeft geklikt dan komt u in onderstaand scherm.

op de linker groene pijl om de antibiotica toe te voegen aan uw eigen TESonline 
toevoegen aan uw voorraad. Het makkelijkste is het als u alle 

e ontwormingsmiddelen) die u jaarlijks gebruikt in een keer in uw eigen voorraad zet.
zijn toegevoegd dan klikt u op de knop “Afsluiten”. 

behandeling registreren bij een individueel dier 
te registreren bij een individueel schaap gaat u via “Dierkaart” bij het tab

“Produktie” naar het betreffende dier.  

Klik daarna op “Behandeling”. 
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heeft geklikt dan komt u in onderstaand scherm. 
e voegen aan uw eigen TESonline voorraad. U kunt 

toevoegen aan uw voorraad. Het makkelijkste is het als u alle antibiotica (dus 
e ontwormingsmiddelen) die u jaarlijks gebruikt in een keer in uw eigen voorraad zet. 

 

te registreren bij een individueel schaap gaat u via “Dierkaart” bij het tabblad 
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Vervolgens komt u in onderstaand scherm.
• Klik op de knop “Zonder plan”.

 

 
Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht.

• Klik op de zoek-knop bij de naam “medicijn” (zie onderstaand scherm).
• Kies vervolgens een antibiotica

 

 
Vervolgens kunt u de volgende handelin

• Pas eventueel de behandeldatum aan.
• Pas eventueel de hoeveelheid 
• Het einde van de wachttermijn wordt automatisch ingevuld. 
• Klik als alles is ingevuld op de knop “Opslaan”. De behandelin
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Vervolgens komt u in onderstaand scherm. 

Klik op de knop “Zonder plan”. 

Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht. 
knop bij de naam “medicijn” (zie onderstaand scherm). 

antibiotica uit de voorraad door op de naam van de antibiotica

Vervolgens kunt u de volgende handelingen uitvoeren in onderstaand scherm. 
Pas eventueel de behandeldatum aan. 
Pas eventueel de hoeveelheid antibiotica, interval, etc. aan. 
Het einde van de wachttermijn wordt automatisch ingevuld.  
Klik als alles is ingevuld op de knop “Opslaan”. De behandeling is nu geregistreerd.
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antibiotica te klikken. 

 

g is nu geregistreerd. 
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Na het opslaan ziet u in onderstaand scherm, bij de oranje regel, dat het dier een behandeling heeft gehad. 
U kunt in dit scherm de behandeling ook wijzigen of verwijderen.
 

 
 
3. Antibiotica behandeling registreren bij een 
 
Om een antibiotica behandeling te registreren bij een 

• Klik op “Groepsinvoer”. 
• Klik daarna op “Behandelingen”.

 

 
Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht.

• Klik als eerste op de knop “Medicijn”.
• Kies daarna een antibiotica uit uw voorraad (zie scherm).
• Pas eventueel de gegevens aan zoals interval, hoeveelheid, etc.
• Als alles is ingevuld klikt u op de knop “O.K.”.
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Na het opslaan ziet u in onderstaand scherm, bij de oranje regel, dat het dier een behandeling heeft gehad. 
U kunt in dit scherm de behandeling ook wijzigen of verwijderen. 

behandeling registreren bij een groep dieren 

behandeling te registreren bij een groep dieren gaat u naar de startpagina.

Klik daarna op “Behandelingen”. 

Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht. 
Klik als eerste op de knop “Medicijn”. 

uit uw voorraad (zie scherm). 
Pas eventueel de gegevens aan zoals interval, hoeveelheid, etc. 
Als alles is ingevuld klikt u op de knop “O.K.”. 
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Na het opslaan ziet u in onderstaand scherm, bij de oranje regel, dat het dier een behandeling heeft gehad. 

 

dieren gaat u naar de startpagina. 
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Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht.

• Pas eventueel de behandeldatum 
• Kies ALTIJD een ziektecode. Indien er geen passende code bij staat dan kiest u in de lijst voor 

“overig”. 
• Klik als laatste op de knop “Kies dieren”.

 

 
Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht.

• Kies de gewenste dieren uit de stallijst door op 
per dier duren. De geselecteerde dieren verschijnen aan de rechterkant van het scherm.

• Als u de dieren geselecteerd heeft dan klikt u op de k
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Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht. 
Pas eventueel de behandeldatum aan. 

een ziektecode. Indien er geen passende code bij staat dan kiest u in de lijst voor 

Klik als laatste op de knop “Kies dieren”. 

Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht. 
Kies de gewenste dieren uit de stallijst door op de diernummers te klikken. Dit kan enkele seconden 
per dier duren. De geselecteerde dieren verschijnen aan de rechterkant van het scherm.
Als u de dieren geselecteerd heeft dan klikt u op de knop ”Afsluiten”. 
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een ziektecode. Indien er geen passende code bij staat dan kiest u in de lijst voor 

 

de diernummers te klikken. Dit kan enkele seconden 
per dier duren. De geselecteerde dieren verschijnen aan de rechterkant van het scherm. 
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Vervolgens komt u terug in onderstaand sche

• Klik als eerste op de refresh-knop (deze knop vindt u naast de knop “Kies dieren”). U ziet dan het 
aantal geselecteerde dieren veranderen.

• Klik daarna op de knop “Invoeren”.
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Vervolgens komt u terug in onderstaand scherm. 
knop (deze knop vindt u naast de knop “Kies dieren”). U ziet dan het 

aantal geselecteerde dieren veranderen. 
Klik daarna op de knop “Invoeren”. 
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knop (deze knop vindt u naast de knop “Kies dieren”). U ziet dan het 
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Vervolgens komt u in onderstaand scherm.
• Klik op “OK”. 

 

 
Vervolgens komt u in onderstand scherm.

• Als de balk 100% gevuld is dan zijn alle gegevens goed opgeslagen.
• Klik om af te sluiten op de knop “Afsluiten”.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niets uit deze opgave mag worden gepubliceerd of gereproduceerd, 
in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de auteur
auteur: F. Palmen 
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Vervolgens komt u in onderstaand scherm. 

Vervolgens komt u in onderstand scherm. 
Als de balk 100% gevuld is dan zijn alle gegevens goed opgeslagen. 
Klik om af te sluiten op de knop “Afsluiten”. 

Niets uit deze opgave mag worden gepubliceerd of gereproduceerd,  
zonder toestemming van de auteur. 
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