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Inleiding 
De VKI kunt u melden via www.InfoSchaap.nl
de VKI melden via TESonline. Dit is
 
Let op: Als u dieren wilt melden bij de VKI doe dit dan v
 
Als u ervoor kiest om de VKI te melden via TESonline dan moet u een aantal dingen vooraf regelen.
 
• Meld u aan bij www.InfoSchaap.nl
• Bij het aanmelden bij InfoSchaap moet u meestal een nieuw wachtwoord kiezen.                         

Dit NIEUWE wachtwoord en de code moet u straks ook invoeren in TESonline.
• Bij het aanmelden bij InfoSchaap moet u eerst de factuur betalen alvorens het VKI
• Bij InfoSchaap vraagt men u of u InfoSchaap wilt machtigen om de stallijst van de I&R te gebruiken en 

om afvoermeldingen te doen. Deze machtigingen 
• Pas als voornoemde is geregeld dan kunt u de VKI melden middels TESonline.
• Als u met TESonline de eerste keer

even of dit bij InfoSchaap is aangekomen. Hiervoor gaat u naar 
VKI-Overzicht. 

 
Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met 
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. Instellingen wijzigen 
2. VKI melden 
3. Raadplegen Wachttijden en VKI

 
 

1. Instellingen wijzigen 
Om VKI meldingen te kunnen uitvoeren
code en wachtwoord invullen die u heeft gebruikt bij InfoSchaap.
Om het wachtwoord in te vullen ga in onderstaand scherm naar “Instellingen” en klik op
“Algemene instellingen”. 
 

 
Vervolgens komt u in onderstaand scherm.

- Vul de code en het wachtwoord in welke u gekregen heeft van het PVE voor het melden van de 
VKI via “InfoSchaap”. 

- Klik daarna op de knop “O.K.”
- Klik als laatste op “Afsluiten”.

 

TESonline handleiding  

VKI 

www.InfoSchaap.nl of middels het invullen van een papierendocument. Ook kunt u 
Dit is niet verplicht. U bent vrij in uw keuze.  

u dieren wilt melden bij de VKI doe dit dan vόόrdat u de dieren afvoert bij LNV

Als u ervoor kiest om de VKI te melden via TESonline dan moet u een aantal dingen vooraf regelen.

www.InfoSchaap.nl  
Bij het aanmelden bij InfoSchaap moet u meestal een nieuw wachtwoord kiezen.                         

wachtwoord en de code moet u straks ook invoeren in TESonline. 
Schaap moet u eerst de factuur betalen alvorens het VKI

Bij InfoSchaap vraagt men u of u InfoSchaap wilt machtigen om de stallijst van de I&R te gebruiken en 
om afvoermeldingen te doen. Deze machtigingen NIET afgeven. 

regeld dan kunt u de VKI melden middels TESonline. 
de eerste keer een VKI-melding heeft gedaan controleer dan voor de zekerheid 

even of dit bij InfoSchaap is aangekomen. Hiervoor gaat u naar www.InfoSchaap.nl

Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met 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: 

Raadplegen Wachttijden en VKI-lijsten 

Om VKI meldingen te kunnen uitvoeren via TESonline bij “InfoSchaap” moet u eenmalig
heeft gebruikt bij InfoSchaap.  

Om het wachtwoord in te vullen ga in onderstaand scherm naar “Instellingen” en klik op

Vervolgens komt u in onderstaand scherm. 
ode en het wachtwoord in welke u gekregen heeft van het PVE voor het melden van de 

Klik daarna op de knop “O.K.” 
Klik als laatste op “Afsluiten”. 
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of middels het invullen van een papierendocument. Ook kunt u 

rdat u de dieren afvoert bij LNV. 

Als u ervoor kiest om de VKI te melden via TESonline dan moet u een aantal dingen vooraf regelen. 

Bij het aanmelden bij InfoSchaap moet u meestal een nieuw wachtwoord kiezen.                          

Schaap moet u eerst de factuur betalen alvorens het VKI-melden werkt. 
Bij InfoSchaap vraagt men u of u InfoSchaap wilt machtigen om de stallijst van de I&R te gebruiken en 

melding heeft gedaan controleer dan voor de zekerheid 
www.InfoSchaap.nl  en dan kiest u voor 

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

eenmalig in TESonline uw 

Om het wachtwoord in te vullen ga in onderstaand scherm naar “Instellingen” en klik op 

 

ode en het wachtwoord in welke u gekregen heeft van het PVE voor het melden van de 
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Let op: Zorg ook dat uw dierenarts is ingevuld bij uw relaties. Zowel zijn naam, adres, postcode, 
woonplaats en TELEFOONNUMMER

 
 
2. VKI melden 
Vervolgens gaat u op de startpagina via “Groepsinvoer” naar “VKI afvoerplanning”.
 

 
Vervolgens komt u in onderstaand scherm.

- Plaats het bolletje bij “Nieuwe verwachte afvoer”. 
- Klik op volgende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESonline handleiding  

VKI 
 

 
Zorg ook dat uw dierenarts is ingevuld bij uw relaties. Zowel zijn naam, adres, postcode, 

TELEFOONNUMMER 

Vervolgens gaat u op de startpagina via “Groepsinvoer” naar “VKI afvoerplanning”. 

scherm. 
Plaats het bolletje bij “Nieuwe verwachte afvoer”.  
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Zorg ook dat uw dierenarts is ingevuld bij uw relaties. Zowel zijn naam, adres, postcode, 
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Vervolgens komt u in onderstaand scherm.

- Kies de geplande afvoerdatum.
- Klik dan op “Volgende”. 

 

 
Vervolgens komt u in onderstaand scherm.

- Klik op de knop ‘Kies dieren”.
- Klik dan op de knop “Volgende”.

 

 
 
 
 

TESonline handleiding  

VKI 

Vervolgens komt u in onderstaand scherm. 
Kies de geplande afvoerdatum. 

 

 

Vervolgens komt u in onderstaand scherm. 
dieren”. 

Klik dan op de knop “Volgende”. 
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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
scherm. 

- Als u de dieren geselecteer
 

 
Vervolgens komt u in onderstaand scherm.

- Klik als eerste op de refresh
- Klik dan op de knop “Volgende

 

 
Vervolgens komt u in een aantal schermen terecht waarbij 9 vragen worden gesteld. Sommige vragen 
beantwoord het systeem zelf aan de hand van het door u bijgehouden medicijngebruik. Sommige vragen 
moet u zelf beantwoorden. 

- Klik na elke vraag op de kn
 
 

TESonline handleiding  

VKI 

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 

Als u de dieren geselecteerd heeft dan klikt u op de knop ”Afsluiten”. 

Vervolgens komt u in onderstaand scherm. 
Klik als eerste op de refresh-knop. Het aantal geselecteerde dieren zal wijzigen.
Klik dan op de knop “Volgende”. 

Vervolgens komt u in een aantal schermen terecht waarbij 9 vragen worden gesteld. Sommige vragen 
beantwoord het systeem zelf aan de hand van het door u bijgehouden medicijngebruik. Sommige vragen 

Klik na elke vraag op de knop “Volgende”. 
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Kies de gewenste dieren uit de stallijst door op de diernummers te klikken. Dit kan enkele 
rechterkant van het 

 

knop. Het aantal geselecteerde dieren zal wijzigen. 

 

Vervolgens komt u in een aantal schermen terecht waarbij 9 vragen worden gesteld. Sommige vragen 
beantwoord het systeem zelf aan de hand van het door u bijgehouden medicijngebruik. Sommige vragen 
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Vervolgens ziet u bij de laatste vraag

- Vul de naam (of een gedeelte van de naam) van uw dierenarts.
- Klik op de zoek-knop (zie afbeelding).

 

 
 
 
 
 
 

TESonline handleiding  

VKI 

laatste vraag onderstaand scherm. 
Vul de naam (of een gedeelte van de naam) van uw dierenarts. 

knop (zie afbeelding). 
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Vervolgens komt u in het onderstaand scherm terecht.

- Zoek de betreffende naam van de dierenarts.
- Klik op de geselecteerde naam.
-  

Let op: Zorg dus ook dat uw dierenarts is ingevuld bij uw relaties. Zijn naam, adres, postcode, 
woonplaats en TELEFOONNUMMER

 

 
Vervolgens komt  u in onderstaand scherm.

- De naam van de geselecteerde dierenarts staat ingevuld.
- Kies op de knop  “Opslaan”.

 

 
 Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht.

- Klik op de knop “Start melden”.
- Als de balk ‘vol’ loopt tot 100% dan is de VKI melding bij InfoSchaap gelukt.
- Klik om af te sluiten op de knop “Sluit”.
 

TESonline handleiding  

VKI 

Vervolgens komt u in het onderstaand scherm terecht. 
betreffende naam van de dierenarts. 

Klik op de geselecteerde naam. 

Zorg dus ook dat uw dierenarts is ingevuld bij uw relaties. Zijn naam, adres, postcode, 
TELEFOONNUMMER 

Vervolgens komt  u in onderstaand scherm. 
geselecteerde dierenarts staat ingevuld. 

Kies op de knop  “Opslaan”. 

Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht. 
Klik op de knop “Start melden”. 
Als de balk ‘vol’ loopt tot 100% dan is de VKI melding bij InfoSchaap gelukt.

sluiten op de knop “Sluit”. 
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Zorg dus ook dat uw dierenarts is ingevuld bij uw relaties. Zijn naam, adres, postcode, 

 

 

Als de balk ‘vol’ loopt tot 100% dan is de VKI melding bij InfoSchaap gelukt. 
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3. Raadplegen Wachttijden en VKI
Voor het raadplegen van VKI-lijsten 
op “Vaste Lijsten” en daarna kiest u voor “Wachttijdgarantie”. U kunt middels deze lijst zien welke dieren nog 
binnen de wachttermijn vallen. Ook kunt u  ingevulde VKI
verschijnt een scherm waarin u een ingevulde lijst kunt opvragen. Hier kunt u ook de lijst uitprinten. Tevens 
kunt u hier een niet-ingevulde lijst uitprinten.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TESonline handleiding  

VKI 

Raadplegen Wachttijden en VKI-lijsten 
 en wachttijden gaat u via de startpagina naar “Lijsten”. Vervolgens klikt u 

op “Vaste Lijsten” en daarna kiest u voor “Wachttijdgarantie”. U kunt middels deze lijst zien welke dieren nog 
binnen de wachttermijn vallen. Ook kunt u  ingevulde VKI-lijsten inzien. Klik hiervoor op “VKI”.  Hierna 
verschijnt een scherm waarin u een ingevulde lijst kunt opvragen. Hier kunt u ook de lijst uitprinten. Tevens 

lijst uitprinten. 
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en wachttijden gaat u via de startpagina naar “Lijsten”. Vervolgens klikt u 
op “Vaste Lijsten” en daarna kiest u voor “Wachttijdgarantie”. U kunt middels deze lijst zien welke dieren nog 

ien. Klik hiervoor op “VKI”.  Hierna 
verschijnt een scherm waarin u een ingevulde lijst kunt opvragen. Hier kunt u ook de lijst uitprinten. Tevens 

 


