RAADAR XL

Tekst: Jan Dobbe

Dit najaar gaat IT4Dogs online

‘Een zeer gebruiksvriendelijk
en overzichtelijk systeem’

Barbet-fokker Anne
Plomp deed mee aan
de gebruikerstest en
is enthousiast over
IT4Dogs: ‘Je kunt er veel
meer mee dan met het
oude systeem!’

De Raad van Beheer is druk bezig met de afronding van het omvangrijke
IT-project IT4Dogs, dat dit najaar het registratiesysteem ‘Darwin’ gaat
vervangen. In dit artikel alvast een voorproefje van de diverse nieuwe
mogelijkheden die u straks kunt verwachten. Met commentaar van
deelnemers aan de gebruikerstests. ‘Ik ben er heel blij mee!’
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Projectleider Barbera Hollmann.

De IT-experts van VX Company zijn constant bezig met verbeteren van het systeem.

Projectleider Barbera Hollmann van de Raad van Beheer
begeleidt IT4Dogs vanuit de Raad van Beheer: ‘De gebruikerstests leveren zeer positieve feedback op. Daarnaast
wordt er doorlopend getest door de IT-specialisten van
onze partner VX Company, maar ook door bureaumedewerkers van de Raad van Beheer. Er zijn uiteraard altijd
wel zaken die beter kunnen, daar werken we keihard aan
met het projectteam. Maar over het algemeen is iedereen al
zeer enthousiast.’

Mijn RvB
Barbera: ‘De kern van IT4Dogs is de zogenaamde ‘Mijn’omgeving, een eigen account voor fokkers en andere
relaties binnen de kynologie. In deze account kan de
eigenaar een schat aan informatie opslaan, bijhouden en
raadplegen.’ Medewerker Anne Plomp nam in haar rol als
fokker van Barbets en eigenaar van kennel Nuphar’s in
Amersfoort deel aan de gebruikerstests. Haar oordeel
over het geheel: ‘Ik ben er heel blij mee! Er zit heel veel
informatie in en die wordt bovendien heel overzichtelijk
gepresenteerd. Je kunt er veel meer mee dan met het oude
systeem. De grootste digibeet kan ermee werken, het is
heel simpel! Je ziet precies welke informatie je waar
kunt vinden. En wat ik echt heel fijn vind is dat je niet
kunt ‘verdwalen’: je weet altijd waar je bent en je kunt
altijd in één oogopslag zien hoe je naar een andere pagina
kunt switchen.’

Overzicht van honden
Fokkers krijgen in hun Mijn RvB-account een compleet
overzicht van al hun honden. Het overzicht is gesorteerd
op geboortedatum, maar kan ook gesorteerd worden op
naam, ras of geslacht. Dit is handig voor de fokkers die
meerdere honden van verschillende rassen hebben. Anne
Plomp: ‘Als fokker vind ik dit een geweldig fijne pagina. Je
ziet direct alle honden die op jouw naam staan. Het is heel
makkelijk zoeken en sorteren, dat werkt heel goed.’

Zo ziet een profielpagina van een hond er straks uit (de gegeves
zijn gefingeerd).

Profielpagina per hond
Iedere hond heeft een eigen pagina,
met daarop alle gegevens die bij de
Raad van Beheer bekend zijn. Door
de verschillende blokken met
gegevens is de pagina overzichtelijk
ingedeeld. Een eigenaar kan straks
zelf resultaten van gezondheidsonderzoeken en titels toevoegen. Deze
worden door de Raad van Beheer
gecontroleerd en geaccordeerd.
Buitendienstmedewerker (chipper)
en ervaren fokker Anita van Bussel Anita van Bussel.
deed eveneens mee aan de gebruikerstests: ‘Het is heel gebruiksvriendelijk, het wijst zich vanzelf. Voor ons als chippers,
maar ook voor fokkers en hondeneigenaren. Wie iets meer
wil weten over een bepaalde hond, kan alle relevante
informatie vinden: gezondheidsonderzoeken, showresultaten, wie zijn de vader en moeder enzovoort.’ Anne is even
enthousiast: ‘Ideaal, je hebt de hond meteen ‘in beeld’. Ook
kun je zien welke onderzoeken nog wel en welke niet meer
geldig zijn - denk aan het ECVO-onderzoek.’
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Pups-pagina
De eigen gefokte pups staan - tot de leeftijd van 6 maanden
of totdat ze zijn verkocht - in een apart overzicht. Zo is
goed te zien welke pups nog overgeschreven moeten
worden naar een nieuwe eigenaar. Ook eerder gefokte
nesten vind je straks in dit overzicht terug, dus niet alleen
de nesten die via IT4Dogs zijn ingediend. Anne: ‘Heel
handig: al jouw pups staan vermeld en verdwijnen automatisch als ze verkocht zijn. Houd je een hondje zelf, dan
komt dat automatisch na zes maanden opde overzichtspagina van je eigen honden.’

Gedurende het wordingsproces werd er regelmatig overleg
gevoerd met de Raad van Beheer.

Normenmatrix en gezondheidsonderzoeken
Het is straks ook mogelijk te controleren of een combinatie
belangrijke gezondheidsonderzoeken heeft ondergaan die
voor dit ras vereist worden. Dierenarts Laura Roest van de
Raad van Beheer licht toe: ‘Hiervoor heeft een groot aantal
rasverenigingen aangegeven welke gezondheidsonderzoeken voor hun ras van belang zijn. In de zogeheten normenmatrix zijn veel verschillende onderzoeken opgenomen.
Natuurlijk kan men zien of de hond goede resultaten heeft
aangaande heupdysplasie en elleboogdysplasie, maar ook
een niet-geprotocolleerd onderzoek als de controle op
hartproblemen kan opgenomen worden. De onderzoeken,
die door de eigenaar kunnen worden toegevoegd, verschillen per ras en worden onder meer bepaald op basis van het
Verenigingsfokreglement (VFR) van de rasvereniging(en).’
Wanneer beide ouderdieren voldoen aan de gestelde eisen,
is dit zichtbaar op de stamboom. Heeft een of beide ouders
niet het vereiste onderzoek ondergaan of geen goede
resultaten behaald, dan staat dit ook op de stamboom.
Laura: ‘Rassen die niet direct bij de lancering van IT4Dogs
een ingevulde normenmatrix hebben, kunnen al wel
profiteren van het administreren van gezondheidsonderzoeken. Jarenlang was het alleen mogelijk om HD, ED, CD,
ogen en (ietsje later) ook patella te laten registreren. Met
IT4Dogs komen daar de vele (rasspecifieke) DNA-tests bij,
maar ook het eerder genoemde hartonderzoek, rugafwijkingen, OCD enzovoort. Zo wordt zichtbaar wat er bij een
hond onderzocht is en met welk resultaat.’
Fokker Anne Plomp: ‘Ik ben heel blij dat deze mogelijkheid
er nu is. Ideaal voor fokkers, je kunt hier een proefcombinatie van een teef en een bepaalde reu maken. Je moet de
verwachte dekdatum invullen en vervolgens krijg je te zien
of de nakomelingen van deze combinatie voldoen aan alle
gezondheidseisen en zo niet, waarom dat is. Heel handig!’

Resultaten en titels op aparte bijlage
Resultaten van gezondheidsonderzoeken en titels zullen in
de toekomst niet meer op de stamboom worden weergegeven, maar in een apart document als bijlage bij de stamboom. Barbera: ‘Dit wordt een dynamisch document dat te
downloaden is op de pagina van de specifieke hond. Hierop
staan de resultaten van alle honden (dus ook de voorouders)
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op de stamboom. Zo is het dus mogelijk om veel meer
resultaten van een hond weer te geven en in te zien.’
Anne Plomp: ‘Op de huidige stamboom heb je nauwelijks
plek om bijvoorbeeld show- of werktitels te noteren. Nu
is er meer dan voldoende ruimte, dat vind ik heel erg
prettig. En je kunt die pagina zelf bijhouden.’

Overschrijven naar nieuwe eigenaar
Overschrijven van een pup/hond naar een nieuwe
eigenaar kan straks vanuit Mijn RvB geregeld worden
met een code die per e-mail naar de nieuwe eigenaar
verzonden wordt en via verificatie van de laatste cijfers
van het chipnummer. Anne: ‘Mooi dat dit nu allemaal
online kan. Dan zijn we straks van het versturen per post
af, dat vond ik altijd wel eng in verband met onderweg
kwijtraken.’

Gegevens eigenaar
In Mijn RvB kan een eigenaar ook zijn eigen gegevens
beheren en bijvoorbeeld een adreswijziging doorvoeren.
Ook kan hij aangeven van welke rasverenigingen hij lid is.
De buitendienstmedewerkers (chippers) bijven wel
checken of alle gegevens (nog) kloppen bij de nestcontrole.

Kennelnaam
Vanaf de lancering van IT4Dogs is het toegestaan om als
fokker meerdere kennelnamen te hebben. Er mogen
echter niet twee kennelnamen gebruikt worden voor
hetzelfde ras. In het profiel van de eigenaar zijn ook de
kennelnamen met de daaraan gekoppelde rassen te zien.

Dekaangifte
In de dekaangifte zal een overzicht worden getoond van
alle teven van de eigenaar. Honden die volgens het BWG
(Basisreglement Welzijn en Gezondheid) niet ingezet
mogen worden op dat moment, worden niet direct
getoond. Wordt er wel een teef gekozen die volgens het
BWG niet ingezet mag worden, dan wordt er meteen ook
uitgelegd welke regel wordt overtreden. Anne: ‘Superhandig, je ziet alleen de teven die op dat moment ingezet
kunnen worden. Je krijgt meteen te zien waarom een teef
niet kan worden ingezet.’
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In de huidige online dekaangifte is het niet mogelijk om
variëteitskruisingen in te dienen. In IT4Dogs is dit uiteraard wel mogelijk en worden standaard toegestane variëteitskruisingen direct goedgekeurd. Dekaangiftes waarbij
alle gegevens van de honden bij de Raad van Beheer
bekend zijn en waarvoor geen aanvullende controles nodig
zijn, keurt het systeem automatisch goed.

Buitendienst (chippers)
Met IT4Dogs komen de chippers niet meer langs met
papieren, maar registreren de gegevens direct in IT4Dogs.
Chipper Anita van Bussel: ‘We zijn straks van het papierwerk af. In de huidige situatie krijg ik een envelop per
post met daarin een lijst met fokkers die ik moet bezoeken
en per fokker een uitgebreide set formulieren die moeten
worden ingevuld. Pas als ik die envelop binnen heb, kan
ik gaan plannen. Vervolgens ga ik met die papieren op
pad. Nu kan ik eerder inplannen en hoef ik bij de fokker
alleen maar een barcode te scannen en staat de hond
direct in het systeem. Je kunt niets kwijtraken en de
fokker heeft de pups meteen in zijn of haar account staan.’
Anne vult aan: ‘Minder papierwerk is ook voor de fokker
fijn: het is overzichtelijker en makkelijker. Het was voor
sommigen toch een beetje rommelig met al dat papier.’

Zo ziet een pagina van Generaties & Gezondheid Online/
Stambook Online er straks uit. De gegevens zijn van een Barbet
uit de kennel van Nuphar’s.

dienstverlening is Anne heel enthousiast: ‘Ik gebruik
Generaties & Gezondheid Online heel veel. Ik houd de
Nederlandse Barbet-populatie graag goed in de gaten, dat
is superhandig. Heb ik een leuke reu op het oog, dan kan
ik daar heel makkelijk zien hoe die reu er qua gezondheid
bij staat en of hij met mijn teefje gekruist zou kunnen
worden. Gecombineerd met Stamboom Online heb je nu
nóg meer relevante informatie.’ ■

STAMBOOM NIEUWE STIJL

Importhonden
De procedure voor importhonden wijzigt eveneens. Met
de lancering van IT4Dogs is het niet meer nodig de
originele stamboom naar de Raad van Beheer te sturen.
Op kantoor worden de gegevens van een (digitale) kopie
overgenomen en controleert de chipper de officiële
stamboom als hij/zij de hond bij de fokker komt controleren. Fokker Anne: ‘De buitenlandse hond kan nu heel
makkelijk in het NHSB worden in gevoerd. En je kunt
direct online betalen, dus hoef je niet meer te wachten op
facturen. Heerlijk!’

Digitale facturen
Bijna alle processen verlopen straks via IT4dogs. Dit houdt
ook in dat veel documenten die nu per post worden
verzonden, straks in Mijn RvB staan. Facturen zullen met
name per e-mail worden verzonden – iets waar al langer
om wordt gevraagd maar wat in het huidige systeem niet
mogelijk was.

Generaties en Gezondheid Online en
Stamboek Online
De huidige versies van Generaties en Gezondheid Online
en Stamboek Online zullen worden vervangen en worden
gecombineerd tot één nieuwe module. De gegevens zullen
worden uitgebreid met de resultaten van niet-geprotocolleerde onderzoeken en titels van honden. Ook over deze

Tegelijk met de lancering van IT4Dogs wordt de Nederlandse stamboom, na tientallen jaren in de huidige
vorm, in een nieuw en handiger jasje gestoken. Zo past
hij ook weer in de huisstijl van de Raad die jaren geleden al werd gemoderniseerd. Hij krijgt een overzichtelijker lay-out en wordt niet meer gelamineerd, maar
geprint op speciaal Nevertear-papier (onscheurbaar
en afneembaar). Op de nieuwe stamboom wordt met
een groen vinkje of een rood kruis (zie ingezet balkje)
aangegeven dat een hond wel of niet voldoet aan de
gezondheidseisen in de Normenmatrix. Een zelfde
format wordt gebruikt voor honden die in de bijlage of
het Voorlopig Register (VR) worden opgenomen.
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