
App I&R dieren
Raadplegen van de diergegevens terwijl u op de veemarkt 
of in uw stal staat? Of wilt u notificaties ontvangen wanneer 
er signaleringen in uw I&R systeem staan? 
Dat kan! Via de app I&R dieren.



  Wat biedt de app I&R dieren:
• U ontvangt notificaties bij I&R signaleringen
• U kunt diergegevens opzoeken
• U kunt de locatie van een dier opzoeken
•  U kunt via de app door naar de site mijn.rvo.nl  

of uw eigen bedrijfsmanagementsysteem

  Diergegevens bekijken
Wanneer u een 
levensnummer intoetst, 
krijgt u de openbare 
gegevens te zien van 
het dier. Bijvoorbeeld 
de geboortedatum, de 
herkomst van het dier, de 
eventuele importdatum 
en ook of het dier 
geëxporteerd kan worden.

  Uw eigen site instellen
U kunt met de app nog 
geen signaleringen 
bekijken en meldingen 
doorgeven/herstellen. 
U kunt wel via Direct 
regelen in het menu van 
de app naar de site waar 
u de signaleringen wilt 
bekijken of een melding 
wilt doorgeven/herstellen. 
Onder Instellingen, in 
het menu linksboven 
in de app, geeft u uw 
voorkeur aan. U kunt 
kiezen voor mijn.rvo.
nl of u voert de URL in 
van uw eigen bedrijfs-
managementsysteem.

  Locatie opzoeken
U kunt onder deze 
zoekmogelijkheid 
een UBN invullen of 
de postcode en het 
huisnummer. Heeft u een 
UBN ingevuld? Dan krijgt 
u, uit privacy redenen, 
alleen de woonplaats te 
zien. Hebt u de postcode 
en het huisnummer 
ingevuld? Dan krijgt u de 
UBN’s te zien die daarop 
geregistreerd staan. 
Ook hier ziet u alleen de 
woonplaats.   Notificaties ontvangen

Om notificaties te 
ontvangen wanneer u I&R 
signaleringen heeft, vragen 
wij u eenmalig om uw 
identificatie te verifiëren 
via eHerkenning of DigiD.

Wanneer u voor het eerst 
de app downloadt dan 
krijgt u de vraag of u 
notificaties wilt ontvangen. 
Tikt u op ja, dan gaat 
u door naar een site 
waar u kunt kiezen voor 
eHerkenning of DigiD.

Wilt u op een later 
moment aanmelden voor 
notificaties dan kunt u via 
het menu (linksboven in 
de app) naar Notificaties. 
Tik op Aanmelden en u 
komt op de site voor het 
inloggen met eHerkenning 
of DigiD.
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