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inhoudsopgave
Rationalisatie van het informatielandschap zorgt voor 
wendbaarheid en tevreden klanten. 

Hoe transformeer je als kennisgedreven 
kwaliteitsorganisatie met een groot aantal 
legacysystemen naar een klantgedreven organisatie 
met een succesvolle omnichannelstrategie? 

In deze whitepaper lees je meer over hoe Royal GD diergezondheidsmonitoring voor 
veehouders in Nederland moderniseerde door de toepassing van een rule-based 
platform gecombineerd met open-sourcetechnologie. Waar voorheen complexe 

backofficeprocessen, versnipperde data en vele regels de grootste uitdagingen waren, 

profiteert GD nu van een modulair en flexibel systeem. De resultaten? Een wendbare 

organisatie die snel kan inspelen op actuele ontwikkelingen en een  

hogere klanttevredenheid.

Stabiel en gestandaardiseerd  
IT-landschap voor Royal GD
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Royal GD  
borgt en verbetert 
diergezondheid 
Royal GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) is opgericht in 1919 en werkt al meer dan 

honderd jaar aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving. 

Het veterinair laboratorium van GD bevindt zich in Deventer en is één van de 

modernste en grootste laboratoria ter wereld. Hier worden jaarlijks bijna vijf miljoen 
laboratoriumbepalingen uitgevoerd. Ruim vijfhonderd medewerkers werken elke dag 

aan diergezondheid. Royal GD beschikt over een team van dierenartsen, specialisten 

en wetenschappers die klanten adviseren, praktijkgericht onderzoek doen en 

diergezondheidsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren. 

www.gddiergezondheid.nl/ 

Hierbij werken veel partijen samen, zoals:

- Veehouders; 

- Dierenartsen; 

- Verwerkende industrie; 

- Onderzoeksinstituten; 

- Instanties uit de volksgezondheid. 

In opdracht van tienduizenden klanten monitort GD de diergezondheid op 

veehouderijbedrijven. Dat is maatwerk en een continu en realtime proces.  

GD verzamelt en ontvangt een schat aan informatie en verwerkt de gegevens 
over geboortes, dierbewegingen en laboratoriumuitslagen tot vervolgacties en 
gezondheidsstatussen. Individuele veehouders, dierenartspraktijken en de gehele 

sector zijn zo in staat om continu diergezondheid te borgen en te verbeteren.

Diergezondheidsmonitoring is  
een systeem in Nederland om  
de gezondheid van runderen, schapen, 
geiten, varkens en pluimvee in de 
veehouderijsector te bewaken. Het biedt 
een breed vangnet voor het zo vroeg 
mogelijk opvangen van signalen over 
diergezondheid en risico’s.  
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Uitdaging: versnipperd 
IT-landschap  
De dynamiek van de branche en bijbehorende processen vragen nogal wat van 

de backoffice en het informatielandschap. In de loop der tijd zijn de registratie en 

beoordeling van labresultaten geautomatiseerd met verschillende lokale maatwerk 

oplossingen. Door dit versnipperde IT-landschap en toenemende eisen vanuit de 
markt liep Royal GD tegen een aantal grote problemen aan: 

1. Beperkt verandervermogen: iedere wijziging in het IT-landschap creëerde een 

domino-effect vanwege alle afhankelijkheden tussen de systemen.

2. Hoge IT-kosten: het onderhoud op de lappendeken van legacy-software werd een 

kostbare aangelegenheid.

3. Continuïteit onder druk: beschikbare kennis van de bestaande systemen en 

toegepaste technologie was nauwelijks meer voorhanden. De continuïteit van de 

bedrijfsvoering was afhankelijk van slechts enkele experts. 

4. Performanceproblemen: architectuurkeuzes uit het verleden belemmerden 

steeds vaker de performance. Systemen konden de vraag naar realtime-

communicatie niet aan en de omvang van databases nam alsmaar toe.

5. Geen innovatief vermogen: de mogelijkheid tot vernieuwing en modernisering 

werd belemmerd door de inrichting van het IT-landschap met verschillende 

pointsolutions en hun onderlinge afhankelijkheden. 

De rek was eruit na 
jaren van monolithische 

(door)ontwikkeling van 
losstaande oplossingen 

per diersoort, 
systeemintegraties en 

het synchroniseren van 
databronnen. 

De consequenties waren enorm: 

klanten waren ontevreden en 

met de toenmalige infrastructuur 

was het onmogelijk om 

snel in te spelen op nieuwe 

inzichten en wijzigingen in 

regelgeving. Bovendien stond 

het omvangrijke onderhoud 

van de legacy-systemen de 

toepassing van nieuwe digitale 

mogelijkheden in de weg. 

Voor Royal GD werd het de 

hoogste tijd om een uitgebreid 

verbeterprogramma voor hun IT 

op te zetten.
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De techniek van FED:  
standaard open-source 
Voor het opzetten van de nieuwe IT-architectuur viel 
de keuze op Whyellow als implementatiepartner en 
de toepassing van FED (Framework for Event driven 
Decision making) als basisarchitectuur. FED is een 
door Whyellow ontwikkelde architectuur gebaseerd op 
Microsoft.net core technologie specifiek voor dit soort 
problemen. Bij die keuze ging Royal GD niet over één 
nacht ijs.

“Onze werkzaamheden zijn complex: een betrouwbare en snelle risicobe-

oordeling is cruciaal voor de veehouder, maar ook voor de consument”, 

vertelt Jansje van Veersen, programma manager ICT bij Royal GD. “GD 

is een unieke organisatie en we hadden behoefte aan een oplossing 

op maat. Het liefst zoveel mogelijk gebaseerd op een standaard, best-

-of-breedarchitectuur, zodat we daar jaren mee vooruit zouden kunnen. 

Daarnaast verwerken we grote hoeveelheden aan data en dat stelt forse 

eisen aan de performance en schaalbaarheid van de nieuwe technologie.” 

“Low-code omgevingen waren niet geschikt voor oplossingen die missi-

on critical zijn en enorme hoeveelheden data snel dienen te verwerken”, 

gaat Van Veersen verder. “Standaardpakketten die aan onze eisen vol-

doen, bestonden niet, dus er was geen ander alternatief dan een open-

-sourcestrategie.”

“We zijn toen een pilot gestart met Whyellow op basis van het FED-frame-

work. Daaruit bleek dat er toch een middenweg bestond: een oplossing 

waarbij we wel de gewenste ontwikkelsnelheid zouden bereiken en flexi-

biliteit aan de business konden leveren. Bovendien zou deze oplossing 

schaalbaar, robuust en toekomstbestendig zijn door gebruik te maken 

van een architectuur op basis van microservices. 



Single Source of Truth (SSOT)

Om tot een stabiel en gestandaardiseerd informatielandschap  

te komen, heeft GD vier essentiële uitgangspunten vastgesteld:

1. Eén plaats waar alle beslisregels worden onderhouden. 

2. Eén taal voor alle diersoorten, regelingen en routes, zodat de business zelf eigenaar 

wordt van veterinaire kennis.

3. Eén waarheid voor het hele bedrijf (mensen, processen en techniek): één bron 

waarin alle gegevens van dieren, veehouders en historie vastliggen. 

4. Eén servicecentrale waarmee alle andere in- en externe systemen communiceren 

voor het afhandelen van gebeurtenissen. 

Open architectuur: FED

GD heeft al hun eventgedreven en kennisintensieve bedrijfsprocessen geoptimaliseerd 

met FED (Framework for Event driven Decision making). FED is een standaard 

architectuur volledig gebaseerd op microservices. 

https://microservices.io/  

Het FED-framework bestaat uit verschillende componenten. De kern bestaat uit het 

beheer van de businessrules (regels) en dat draait om de logica voor:

1. Afhandeling van gebeurtenissen (EventHandler);

2. Besluitvorming (Decisionmaker); 

3. Logistieke afhandeling (LogisticsHandler). Logica binnen deze drie subtaken 

worden in de domeinspecifieke businessrules ondergebracht. Alle rules staan los 

van de generieke kern en kunnen dus eenvoudig worden aangepast.  

Met deze techniek combineert FED de voordelen van een  

no-codeprogrammeeromgeving met die van een moderne open-source-architectuur 

gebaseerd op microservices. Er is geen sprake van een technologie lock-in, zoals bij veel 

hedendaagse 4GL, low-code of no-codeplatformen wel het geval is. De architectuur 

is volledig gebouwd op Microsoft .NET Core, bovenop een NoSQL MongoDB databa-

se-cluster. Door de microservices vrij te geven in een Docker-container is de oplossing 

schaalbaar, beheerbaar en geschikt voor hosting in de cloud of on-premise.

Het grote voordeel van deze architectuur is dat de business zelf de logica en rules 

creëert, zonder dat daar enige vorm van programmeren bij komt kijken. Op die manier 

kan IT zich richten op connectiviteit, schaalbaarheid, veiligheid, bruikbaarheid (UX) en 

andere aspecten waar daadwerkelijk technische kennis voor nodig is. En daarvoor weer 

kan terugvallen op de standaard en breed toegepaste technieken. Kortom, FED biedt 

organisaties flexibiliteit, een toekomstvaste moderne architectuur en onafhankelijkheid. 

Kortom, FED biedt organisaties flexibiliteit, een toekomst-
vaste moderne architectuur en onafhankelijkheid. 

enterprise service bus

business rules
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event decision logistics database



Het Running Animal health Program (RAP) bestaat uit drie afzonderlijke modules:

1. Statusbepaler: volgt gebeurtenissen, vraagt om bewijsvoering en weet WAAROM 

iets moet gebeuren.

2. Aansturing: bepaalt in theorie WAT er moet gebeuren. Deels doet de statusbepaler 

dit ook.

3. Logistiek: bepaalt WIE het moet uitvoeren. 

RAP:  
geautomatiseerde 
diergezondheidprogramma’s 
Met de vier uitgangspunten als leidraad is het 
Running Animal health Program (RAP) ontwikkeld 
als totaaloplossing voor de complexe processen van 
Royal GD. RAP is gebouwd op basis van het FED-
framework en vormt het hart van de nieuwe GD 
informatievoorziening.

RAP beschikt over alle benodigde kennis om diergezondheidsprogramma’s 
voor veehouders volledig geautomatiseerd uit te voeren. De oplossing monitort 

gebeurtenissen voor verschillende diergroepen. Voorbeelden van gebeurtenissen 

(events) zijn de aanlevering van bewijzen (monsters die door het laboratorium worden 

geanalyseerd), maar ook geboortes of verplaatsingen van dieren. Iedere gebeurtenis 

wordt geclassificeerd en beoordeeld. RAP definieert per diergroep verschillende 

gezondheidsprogramma’s met als doel een eventueel risico uit te bannen.

 

Een voorbeeld uit de praktijk: een veehouder levert een melk-, bloed- of weefselmonster 

aan bij het laboratorium van de GD. Dat monster wordt in het lab onderzocht op 

sporen van ziektes en de resultaten worden digitaal voorgelegd aan RAP. Het systeem 

selecteert de juiste set kennisregels en past die op alle binnenkomende bewijzen (de 

testresultaten). Dit leidt tot een oordeel en een eventuele actie voor de veehouder 

en mogelijk zelfs andere veehouders. Want RAP detecteert ook of er risico’s zijn voor 

andere dieren binnen de stal of misschien zelfs voor dieren die verplaatst zijn naar 

andere veehouderijen. 

oracle service bus
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status 
bepaler

Labresulaten
administratie

Labproducten
administratie

Zorgobject
administratie

aansturing logistiek werk db
mongo db

RAP
GDBB
Oracle

business rules



Businessrules definiëren met BPMN

De taal waarin de business-rules voor zijn gedefinieerd, is gebaseerd op Business 

Process Model and Notation (BPMN). Met deze methode breng je alle stappen binnen 

een bedrijfsproces in kaart en leg je die formeel vast. Het resultaat is een gedetailleerd 

visueel overzicht van processen en informatiestromen. Het grote voordeel is dat de 

visuele modellen door iedereen in de organisatie snel en eenvoudig zijn te begrijpen.   

In Nederland moet zuivel afkomstig zijn van leptospirose-vrije runderen. De veehouder 

kan een certificaat halen waarmee hij aantoont dat zijn runderen gezond zijn. Hij 

bewaakt de status van de runderen met behulp van RAP. De veehouder neemt een 

abonnement af waarbij binnen een bepaalde ritmiek de runderen worden onderzocht 

door die dierenarts. De monsters worden onderzocht door het laboratorium, waarna 

het labresultaat wordt beoordeeld door RAP. Er wordt een status afgegeven aan de 

veehouder door RAP, wanneer de status naar “verdacht” gaat, bedenkt RAP wat de 

vervolgstappen zijn, als status “gezond” is, blijft de ritmiek doorgaan. 

RAP is event-driven, dat wil zeggen dat wanneer er een event plaatsvindt, RAP gaat 

nadenken over wat nodig is aan vervolgstappen. Een voorbeeld van een event is het 

aanleveren van nieuwe runderen vanuit een andere veehouder. Er moet dan volgens 

RAP een extra onderzoek plaatsvinden op deze runderen om er zeker van te zijn dat 

deze runderen geen bacterie met zich meedragen. 

Een voorbeeld uit de praktijk van Royal GD:

Leptospirose is een ziekte die wordt veroorzaakt door de 
bacterie Leptospira Hardjo. Een infectie met deze bacterie 
kan onder andere zorgen voor een plotselinge daling van 
de melkproductie van een koe. 
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Fit for the future  
met modulair en flexibel IT-systeem 
Het doel van het verbeterprogramma was om 
het bestaande IT-landschap van Royal GD te 
rationaliseren en fit for the future te maken. Na 
de eerste pilot met Whyellow is een groot aantal 
diermonitoringsprogramma’s (regelsets) overgezet naar 
de nieuwe architectuur. Ook zijn veel oude databronnen 
gemigreerd, waardoor de datakwaliteit sterk is 
verbeterd. Het Running Animal health Program is een 
onderdeel van het verbeterprogramma om vanuit 
één integrale visie stapsgewijs te migreren naar een 
moderne kennisgebaseerde architectuur. Alle processen 
rondom diergezondheid zijn nu geautomatiseerd en 
geoptimaliseerd.

Inmiddels staat er een modulair en flexibel systeem en functioneert RAP als de 

intelligente motor van GD die meer dan 7 miljoen events op jaarbasis beoordeelt. 

De kanteling van een oplossing per diersoort naar een generiek systeem voor alle 

diersoorten vormt de basis voor wendbaarheid en slagvaardigheid. Hierdoor zijn 

aanpassingen en uitbreidingen gemakkelijker te realiseren. Daarnaast kan GD nu snel 

inspelen op nieuwe marktontwikkelingen en wet- en regelgeving en helpt de nieuwe 

oplossing de concurrentiepositie te verstevigen.  

RESULTATEN VOOR GD:
 

GD is niet langer afhankelijk van enkele experts om veranderingen bij te houden in hun 

systeem. Met het Running Animal health Program en het FED-platform staat er een 

betrouwbare, flexibele en voorspelbare IT-architectuur waarbij Whyellow en Royal GD 

nauw samenwerken voor de doorontwikkeling ervan.  

Flexibel 
verandervermogen 

- Single point of 
maintenance door alle 
logica op één plek.

- Eén methode voor 
regelbeheer.

- Eén bron voor alle 
casedata.

 

Hogere  
klanttevredenheid

- Realtime en 
automatische 
besluitvorming en 
terugkoppeling.

- Aansluiting van 
(mobiele) frontends voor 
directe communicatie 
met veehouders en 
veeartsen.

 

Rationalisatie van het 
informatielandschap

- Uitfasering van diverse 
legacysystemen en 
implementatie van 
generiek FED-platform.

- Fysieke servers zijn 
vervangen door een 
private cloudomgeving.

- Verscheidenheid 
aan databronnen is 
teruggebracht naar een 
single point of truth.

“Strategische wendbaarheid is in onze sector letterlijk van levensbe-
lang. Wij moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen 

in de branche. Het verbeterprogramma waar RAP 
deel van uitmaakt, betekent voor ons een enorme 
slag qua klantgerichtheid, snelheid, flexibiliteit en 
maakt ons een agile onderneming!”

 
Bert de Lange - Directeur Farmer & Veterinarian 
Products and Services bij Royal GD



Over Whyellow 
Whyellow levert innovatieve digitale oplossingen op 
maat voor uiteenlopende vraagstukken van onze 
klanten. Samen met hen zoeken we naar de optimale 
combinatie tussen klantwaarde, moderne technologie 
en beschikbare middelen. 

www.whyellow.nl
10

Heeft jouw organisatie ook een uitdaging om snel en kosteneffectief te reageren op 

veranderende omstandigheden? En wil je je klanten  een persoonlijke en efficiënte 

dienstverlening bieden? Neem contact met ons op zodat we samen kunnen beoordelen 

of deze aanpak ook bij jullie past. 

Bel 040-3041314 of stuur een email naar info@whyellow.nl

SNELLER MET 
EEN STANDAARD 
FRAMEWORK 
Uit het voorbeeld van GD 
blijkt dat het mogelijk is 
om een zeer efficiënte 
procesinrichting te 
realiseren die helemaal 
is toegespitst op de 
organisatie. Zonder het 
helemaal vanaf scratch te 
ontwikkelen. 

Dit kon alleen door het toepassen van het 

standaard platform FED. Door gebruik te 

maken van breed beschikbare, standaard 

technologieën heeft Whyellow een 

platform ontwikkeld dat als basis dient voor 

de automatisering van elk event gedreven 

proces. Het is daardoor te integreren in 

bijna alle bestaande IT-landschappen. 

De business rules die de decision maker 

aansturen zijn zelf aan te passen. Handig 

bij wisselende wet- en regelgeving of 

andere situaties waar de ‘rules’ regelmatig 

veranderen.


