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Handleiding ‘Importeren van BVD-analyse 

resultaten in de nationale BVD databank’ 

1 Inleiding 

In deze handleiding worden de verschillende stappen en vereisten voor het importeren van BVD analyse 

resultaten in de nationale databank beschreven. Immers, overeenkomstig artikel 22, § 3 van het KB van 18 JUNI 

2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree dient elk erkend laboratorium elk gevalideerd resultaat 

van een  onderzoek op B.V.D.V. op elektronische wijze en overeenkomstig de instructies van de vereniging over te 

maken aan de B.V.D.-databank. 

Met het oog op een vlotte en uniforme verwerking van de data, werd gekozen de data in een automatische flow 

via XML in de nationale BVD databank op te laden.  

De infrastructuur van deze databank alsook de import van de data worden beheerd door de verenigingen voor de 

bestrijding van dierenziekten DGZ en ARSIA.  

Is uw labo erkend om aan het nationale BVD-bestrijdingsprogramma mee te werken en wenst u concreet te 

starten met het doorsturen van data, dan kan u contact opnemen met één van de personen uithoofdstuk 6 van 

dit document. 

2 Flow 

 

Als labo levert u een gevalideerd XML (zie Hoofdstuk 3.1 Vereisten XML) aan via SFTP.  Op deze FTP locatie heeft 

uw labo een eigen hoofdmap met  4 submappen nl. IMPORT, INPROCESS, PROCESSED en ERROR. Via deze 

submappen kan u het proces opvolgen: 

1. U plaatst uw  bestand in de IMPORT-map.  

Deze map wordt elke uur gescreened en gelezen.  

2. Om aan te duiden dat het bestand momenteel verwerkt wordt, wordt het in de map INPROCESS 

geplaatst. Op die manier kan u dus ook zelf  het proces opvolgen. 
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3. Bij het verwerken worden een aantal controles uitgevoerd (zie Hoofdstuk 3.3 Controles). Wanneer er 

geen fouten gedetecteerd worden,   wordt het bestand verplaatst naar de PROCESSED-map. 

4. Wanneer er echter  één of meerdere controles falen, wordt het bestand verplaatst naar ERROR-map. U 

ontvangt hiervoor ook een mail op het daarvoor afgesproken emailadres. 

Updates en correcties van bestanden worden op dezelfde manier verwerkt. Daarom is het belangrijk dat u ook 

elke update of correctie van een eerder aangeboden bestand, via XML verstuurt . 
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3 Vereisten XML 

3.1 XML  
<BVDImport xmlns="xsdBVDImportDGZARSIA"> 

<!-- Lab id, received together with the ftp credentials. Not null. String max 20 chars --> 
<LAB>VAR</LAB> 

<!-- Dossier id. Not null. String max 20 chars --> 
<RQ>VA-13-000012</RQ> 

<!-- Motive code. Code must exist in table ATBVDMOTIVES --> 
<MOTIVE>A01</MOTIVE> 

<!-- Sample code. Not null. String max 20 chars --> 
<SC>VA-13-000012-001</SC> 

<!—Sample type. Not null. String max 20 chars. Must be value found in the configuration list (see below)  --> 
<ST>BO_SERUM</ST> 

<!-- Method id. Not null. String max 20 chars. Must be value found in the configuration list (see below)  --> 
<MT>BO_BVD_AG_ELISA</MT> 

<!-- Kit id. String max 40 chars. Must be value found in the configuration list (see below)  --> 
<KIT>IDEXX</KIT> 

<!-- Pool size. Numeric (3). All numbers from 1 to 999 --> 
<POOL_SIZE>1</POOL_SIZE> 

<!-- Quantitative result. Float. Point is the decimal separator --> 
<VALUE_F></VALUE_F> 

<!-- Result. Not null. String max 40 chars. Must be value found in the configuration list (see below)--> 
<VALUE_S>neg</VALUE_S> 

<!-- Sampling date. format DD/MM/YYYY --> 
<SAMPLING_DATE>15/06/2013</SAMPLING_DATE> 

<!-- Reception date. Not null. format DD/MM/YYYY --> 
<REC_DATE>17/06/2013</REC_DATE> 

<!-- Analysis date. Not null. format DD/MM/YYYY --> 
<ANALYSIS_DATE>18/06/2013</ANALYSIS_DATE> 

<!-- Animal id. Not null. String Minimal 4 characters, 3rd one must be a number --> 
<ANIMAL_ID>BE55258974</ANIMAL_ID> 

<!-- Sanitel herd number. Must be filled in and valid herd number. String.   --> 
<SANITARY_UNIT>BE50045543-0101</SANITARY_UNIT> 

<!-- Vet Order number. String. Max 20 chars --> 
<ORDER_NR>2548</ORDER_NR> 

<!-- Vet Order language. String. F or N or D--> 
<ORDER_LANG>F</ORDER_LANG> 

<!-- Sanitory responsible name. Optional. String. Max 40 chars --> 
<SAN_RESP_NAME>DUPONT ALPHONSE</SAN_RESP_NAME> 

<!-- Sanitory responsible city. Optional. String. Max 60 chars --> 
<SAN_RESP_CITY>CINEY</SAN_RESP_CITY> 

<!-- Veterinarian name. Optional. String. Max 40 chars --> 
<VET_NAME>DURANT ALBERT</VET_NAME> 

<!-- Veterinarian city. Optional. String. Max 60 chars --> 
<VET_CITY>LONCIN</VET_CITY> 

</BVDImport>
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3.2 Configuratie 

Voor een aantal velden stellen we specifieke waarden voorop. Deze configuratie is te vinden in bijgeleverde Excel 

file. 

Indien uw xml-bestand hiervan afwijkt, zal de controle hierop falen en kan uw bestand niet verder verwerkt 

worden. Dit kan een reden zijn waarom uw bestand in de ERROR-map blijft hangen. 

Indien u een methode, kit,… gebruikt die u niet kan vertalen naar deze vereisten, gelieve contact op te nemen 

met helpdesk@dgz.be. Wij bekijken dan samen met u, hoe wij u hierin verder kunnen helpen. 

3.3 Controles bij import 

Bij het importeren van data wordt gecontroleerd of:  

1) de gegevens voor sample type, method,  qualitatieve result en kit in de configuratielijst voorkomen 

2) het Animal_id een correct oormerknummer bevat 

3) de Sanitary_unit een beslagnummer is dat voorkomt in de  Sanitel-databank 

4) de analysis en reception date correcte datums bevatten waarbij de data staalname –> ontvangst –> 

analyse chronologisch op elkaar volgen  (eg. analysedatum niet voor staalname) 

5) Het ordenr van de dierenarts voorkomt in de Sanitel-databank (velden ORDER_LANG en ORDER_NR).  

Deze controle is niet van toepassing op de analysedata de stalen van het type ‘BO_PRIMO_EARNOTCH’ . 

Indien 1 of meerdere van deze controles falen, wordt het bestand niet verwerkt maar in de ERROR-map 

op de FTP server geplaatst. Het betreffende labo wordt vervolgens hiervan op de hoogte gebracht d.m.v. 

een email zoals het voorbeeld hieronder: 

Subject: XML [name] could not be uploaded in the national BVD database 

Text:  

“The xml [name] could not be uploaded in the BVD database due to the following reason(s): 

         [The identification of the sample (animal id) is missing or in an incorrect format.] 

         [The sanitary unit is missing or in an incorrect format.] 

         […..] 

When these errors are corrected, you can offer the file again via de SFTP and your update will automatically be imported.  

If you have received this email even though the XML is compliant to all requirements or in case of any technical problems, please 

contact our technical department via [afdeling.ict@dgz.be] or our helpdesk at [helpdesk@dgz.be]. 

This email is an automated email. 

Kind regards 

The BVD team” 
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3.4 Voorbeeld 

 

import.xml
 

3.5 Werkwijze bij fouten: hoe corrigeren? 

De combinatie dossier id (rq), sample code (sc) en method id (mt) maakt een onderzoek uniek. Wanneer een 
tweede bestand wordt aangeboden met identieke gegevens in rq, sc en mt wordt deze XML gezien als een 
update. De gegevens doorlopen opnieuw de controles en overschrijven de vorige versie. De naam van het XML 
bestand is niet van belang.  

Ter info: 

Mogelijk is dit BVD analyse resultaat intussen gebruikt om een BVD statuut toe te kennen. Dan wordt er bij DGZ 

en ARSIA manueel gekeken naar de gevolgen van dit resultaat en zullen eventueel één of meerdere statuten 

gewijzigd worden. Gezien deze acties een ernstige impact op de veehouder kan hebben, vragen we het aantal 

updates zo veel mogelijk te beperken. 

4 Praktische afspraken 

4.1 Administratieve gegevens 

Nadat u de toelating hebt gekregen van FAVV/AFSCA zal u doorverwezen worden naar de technische groep rond 

de BVD resultaten import. 

Wij zullen naast de basisinformatie als naam, adres, … ook volgende informatie nodig hebben: 
- Contactpersoon voor dit proces 
- mailadres waar de meldingen omtrent fouten in de xml verstuurd mogen worden. 

 
Als labo ontvangt u vervolgens de nodige gegevens om data aan de nationale BVD-databank aan te bieden: 

- LABID = uw unieke identificatie die u in de xml registreert 
- SFTP locatie 

- login en paswoord 

4.2 Testperiode 

Vooraleer concreet te starten, zullen wij u in volgende stappen begeleiden: 

1) Administratieve uitwisseling van gegevens + toekennen van de SFTP credentials 
2) Labo test de connectie en schrijfrechten op deze ftp folders 
3) Labo stuurt test xml door naar afdeling.ict@dgz.be en krijgt hierop feedback 
4) Testrun van enkele xmls naar de testomgeving van de BVD nationale databank, waaronder een update 

van eerdere xml 
 

Ook wanneer u al geruime tijd data in de BVD databank oplaadt, maar u verandert van technisch systeem of 

configuratie kan u steeds contact opnemen met afdeling.ict@dgz.be om een testrun in te plannen.  

4.3 Analyses in onderaanneming 

Bij testen in onderaanneming is het uitvoerend labo verantwoordelijk voor het doorsturen van de analyses naar 

de nationale databank.   
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5 Contactpersonen 
 

Wenst u informatie over de verwachte gegevens en configuratie, neem dan contact op met : helpdesk@dgz.be 

Heeft u vragen omtrent de technische setup, neem dan contact op met : afdeling.ict@dgz.be  

Indien u nog geen erkenning heeft, dient u hiervoor FAVV/AFSCA te contacteren via PRI-labo@favv.be . 
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