Achtergrond

De impact van ruimingen van vee

Laveren tussen gevoel en regels
O

Nederland werd in 2001 opgeschrikt door mond-en-klauwzeer. In 1997 hadden we al varkenspest en
in 2003 de vogelpest. Momenteel is Q-koorts een hot item. De bestrijding van deze dierziekten ligt
vast in vele wetten en regels. Maar er is natuurlijk meer. Ruimen is niet alleen een technisch verhaal,
maar heeft grote gevolgen voor de mensen die erbij betrokken zijn.
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p een hartelijke manier
verwelkomen melkveehouder
Gert Karel Bruggert en zijn vrouw
mij. Dit gezin met drie kinderen heeft een
mooi melkveebedrijf aan de westkant van
de IJssel in het plaatsje Olst-Wijhe.
Bruggert vertelt: “We hebben een zuiver
melkveebedrijf met 85 melkkoeien en in
totaal 150 stuks vee op 51 hectare grond.
Mijn vader heeft het bedrijf aan ons
overgedaan en woont samen met mijn
moeder nog steeds op het terrein.” Dit
bedrijf kreeg in 2001 te maken met monden-klauwzeer (MKZ). “Het roept nu nog
steeds allerlei dingen in mij op”, zegt
Bruggert, “zoals verdriet, chaos, veel praten
en het niet begrepen worden door de
overheidsmensen. Eigenlijk hadden we
nog het meeste steun van collegaboeren die
op dat moment in hetzelfde schuitje zaten.
Door veel met elkaar te praten wisselden
we alle nieuws goed uit en vonden we
tegelijkertijd steun bij elkaar.” Bruggert
oogt als een nuchtere ondernemer. Toch
heeft het hem zeker niet onberoerd gelaten.
“In die periode werden we geleefd en de
spannende periode voor het ruimen van
zo’n drie weken leek jaren te duren. We
hadden een beperkt vertrouwen in de
overheid, hoewel het ruimen zelf technisch
netjes verliep.” Bij het onderwerp overheid
gaat Bruggert op het puntje van zijn stoel
zitten en zegt: “De overheid mag zich wel
veel meer gaan invoelen in de ondernemers
en de betrokken gezinnen.” Wat hem erg
heeft geraakt, is de regel waarin wordt
gesteld dat de veehouder het vee goed
dient te verzorgen na de vaccinatie tot aan
het vertrek van het bedrijf. “Alsof we dat
niet doen”, zegt hij nog emotioneel.
“Natuurlijk verzorgen wij ons vee erg
goed.”

Bijna tien jaar geleden, maar in de
betreffende regio nog lang niet vergeten.
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Onderzoek naar psychologische effecten
De psychosociale effecten van ruimingen op de langere termijn gaan nu ook onderzocht worden.
Daarvoor gaat het RIVM middels een enquête gedupeerden bevragen. Jelle Doosje, senior adviseur
bij GGD Nederland, roept alle veehouders die gevraagd worden op om te reageren. Hij verwacht
dat nieuwe informatie uit dit onderzoek kan leiden tot verbetering in opvang en beleid nadien.

Krokodillentranen
De opmerkingen van de toenmalige
minister van LNV Laurens Jan Brinkhorst
over de krokodillentranen van veehouders,
maken hem nog altijd boos. “Zo ga je zeker
niet met ons om.”
Na de ruiming in 2001 kende het bedrijf
een aantal jaren van teruggang. “Na zo’n
vier jaar, in 2005 dus, zaten we weer op
een goed niveau. Onze familie heeft alles
goed opgepakt. Wij hebben geen vier jaar
nodig gehad om op niveau te komen.
Dat ging gelukkig veel sneller.” Tips voor
collegaveehouders in vergelijkende
omstandigheden heeft Bruggert ook: “Blijf
praten, met wie dan ook, over je gevoelens
en krop niets op. Met het gezin en de
familie moet je er echt voor gaan en elkaar
helpen en ondersteunen. Geitenhouders
hebben het nog veel moeilijker. Dit omdat
de Q-koorts ook besmettelijk is voor de
mens in tegenstelling tot MKZ.” De
overheid, wil hij ten slotte meegeven, zou
wat menselijker moeten worden. “Het
draait niet alleen om regelgeving, maar het
gaat over mensen. En mensen hebben
gevoelens en emoties. Doe daar iets mee
overheid”, eindigt Bruggert zijn verhaal.
Meer leden
Melkveehouder Gerrit Tuten uit Heeten,
Overijssel, herinnert zich de MKZ-tijd als
de dag van gisteren. Hij was en is nog
steeds voorzitter van LTO-afdeling Salland
(toen nog GLTO). “Ons bestuur was net
nieuw, we hadden ook net een nieuwe
burgemeester en het ging om meerdere
gemeenten in het MKZ-gebied”, zegt
Tuten. “We hebben toen ook een

actiegroep opgericht – Beesten Niet
Ruimen – die landelijk veel steun kreeg.
Die steun vanuit het hele land deed de
betrokken veehouders heel goed. Iedere
dag veranderde er veel, zo ook in de
regels. Dat maakte de boeren bang. De
steun van de lokale overheid was echt heel
goed toen. Dagelijks was er overleg en
door actuele informatie aan elkaar door te
geven, konden we de veehouders ook
optimaal infomeren. Ook dat hielp enorm”,
benadrukt Tuten. “Juist door die steun van
de lokale overheid konden we echt veel
betekenen voor de betrokkenen.”
Onduidelijkheid en vragen maken
mensen angstig, en door duidelijk te zijn
en vragen goed te beantwoorden, kun je
negatieve gevoelens keren. De MKZ-tijd
heeft LTO Salland 75 nieuwe leden
opgeleverd. “En dat in een periode waarin
landelijk het ledental terugliep. We hebben
dus echt iets goeds gedaan”, eindigt Tuten
zijn verhaal.

De beleidsmaker
Klaas Johan Osinga (LTO-beleidsmede
werker dierziektebestrijding) spant zich al
jaren in om het ruimingenbeleid om te
zetten in een vaccinatiebeleid. “We hebben
al een succes geboekt”, aldus Osinga.
“Brussel staat inmiddels noodvaccinaties
toe voor MKZ.” Een andere positieve
ontwikkeling is de uitspraak van het CBL
dat producten van gevaccineerde dieren
gewoon zullen worden afgenomen en in
de Nederlandse schappen terechtkomen.
“Punt van aandacht is nog een grote
uitbraak, want dat kan een prijsdruk bij
afnemers creëren waardoor de prijs voor
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de veehouder sterk daalt, en dat is
natuurlijk ongewenst”, zegt Osinga. Hij
herkent dat nog steeds groepen boeren
emotioneel zijn over de ruimingen van
destijds en dit nog niet hebben verwerkt.
“Het heeft ook een enorme impact op
bedrijf en gezin en het kan jaren duren
voor alles weer op orde is. Natuurlijk
zullen er emoties blijven, maar als door
een correct uitgevoerd vaccinatiebeleid

ruimen geen probleem. Wij vinden het
ruimen om ethische en
dierwelzijnsredenen wel een groot
probleem. Zo zie je maar dat ook binnen
Europa diverse opvattingen bestaan.”

Professioneel betrokken
Dierenartspraktijk Olst-Wijhe lag
middenin het MKZ-gebied. Dierenarts
Reinier de Rooy wil geen namen noemen

meeste veehouders zich er goed van
bewust waren dat het ruimen een
economische beslissing was. “Met name
melkveehouders hadden moeite met de
ruimingen. Zij zagen hun bedrijfsgenetica,
verkregen door een fokprogramma van
vele jaren, ineens wegvallen. Dat doet
zeer.”
De medewerkers van de VWA (Voedsel en
Warenautoriteit) zijn actief betrokken

De nazorg kan pas beginnen als het
perspectief voor het bedrijf duidelijk is
fokdieren mogen blijven en producten
gewoon worden gegeten, zal dat zeker
andere emoties oproepen bij
betrokkenen.” Osinga praat ook in de
koepel van boerenorganisaties, de CopaCogeca, met boeren uit heel Europa. “Heel
typisch is het dat ruimen van dieren iets is
waar verschillende culturen anders
tegenaan kijken. Zo zien de Zweden in het

van veehouders die ermee te maken
hadden. “Het ligt nog steeds heel
gevoelig”, meent hij. “Velen willen het
boek MKZ niet meer openen.” De Rooy en
zijn inmiddels gepensioneerde collega
dierenarts Hans Mulder geven aan
persoonlijk geen echte moeite te hebben
gehad met de werkzaamheden in die
periode. Wat Mulder opviel, is dat de

geweest bij de ruimingen. Renée Bergman
van de VWA geeft aan dat het personeel is
getraind om netjes om te gaan met de
veehouders en met de dieren. “Wij hebben
na de ruimingen in de Q-koortstijd slechts
één klacht ontvangen van een betrokken
veehouder”, zegt ze. “Ten tijde van de
MKZ-crisis waren er 24 uur per dag
bedrijfsmaatschappelijk werkers

beschikbaar voor onze mensen. En onze
medewerkers kunnen nog steeds een
beroep doen op deze hulpdiensten. Er
hebben toen heel weinig mensen gebruik
gemaakt van deze dienst.” Volgens Bergman
komt dit doordat medewerkers door de
goede onderlinge opvang vooral steun aan
elkaar hebben. “Na de crisis hebben we
diverse bijeenkomsten georganiseerd
waarin onze mensen hun verhaal kwijt
konden. Dat heeft ook geholpen bij de
verwerking van het leed.”

Nood doet bidden
De recente perikelen rond de Q-koorts bij
geiten hebben het bisdom Den Bosch niet
ongemoeid gelaten. Bisschop Antoon
Hurkmans heeft er op 31 december 2009
een speciale dienst aan gewijd.
“De bedoeling van de mis en vervolgens
een bijeenkomst was om diverse partijen
samen te brengen”, aldus Michiel Savels
bergh, woordvoerder van Hurkmans.
“De geitenhouders voelden vooral een
sociale isolatie en hadden sterk het gevoel
niet gehoord te worden. Daarnaast waren
er gevoelens van schaamte en emotie. We
vonden dat de betrokken mensen meer

begrip voor elkaar konden krijgen en ook
beter naar elkaars verhaal konden
luisteren. Tot dan toe was de sfeer redelijk
grimmig en stonden diverse groepen
lijnrecht tegenover elkaar. Nood doet
bidden en de kerk kan een goede plek zijn
voor een spirituele bijeenkomst.” Wat hem
opviel was dat de toon van de gesprekken
na deze mis en bijeenkomst tamelijk mild
was en meer respectvol naar elkaar”,
volgens Savelsbergh.

Deel je leed met anderen
LTO en GGD Nederland zijn gericht op de
nazorg van de veehouders. Jelle Doosje is
senior adviseur bij GGD Nederland. De
GGD is vanaf medio december vorig jaar
betrokken bij de Q-koorts. “Ruimingen
hebben een enorme emotionele impact op
het totale gezin”, weet Doosje. “Daarom
wordt er ook op scholen aandacht aan
besteed als er kinderen in de klas zitten
van gedupeerden.” Hij onderscheidt twee
fasen in deze crisissituatie, namelijk het
moment van een positief tankmelk
onderzoek en de periode rond de
ruimingen en daarna. Het moment van
een positief onderzoek in het geval van de

geitencrisis is echt heel emotioneel”,
ervaart Doosje. “Voor sommigen is dit een
moment van escalatie van emoties.” De
nazorg kan volgens hem pas beginnen als
de perspectieven voor het bedrijf helder
zijn. Nu die sinds 15 juli meer helder
worden, kan ook de nazorg op gang
komen. Er zijn 93 positieve geiten
bedrijven waarvan een groot deel is
geruimd. Het herbevolken van deze
bedrijven is erg duur en zeker niet
eenvoudig. “De GGD is door sommige
gedupeerden ook heel kritisch
beoordeeld”, vervolgt Doosje. “Deze
mensen zagen de GGD als de aanleiding
voor de ruimingen. Hoewel dat niet juist
is, snap ik de gevoelens zeker.”
Ten slotte adviseert Doosje betrokken
veehouders gevoelens altijd te delen en er
niet eenzaam mee te blijven rondlopen.
“Het praten over je gevoel en jouw
moeilijkheden maken het verwerken
makkelijker.”

Melkveehouder Gerrit Tuten uit Heeten herinnert zich de
MKZ-tijd als de dag van gisteren. Hij was en is nog
steeds voorzitter van LTO-afdeling Salland.
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Het melkveebedrijf van de familie Bruggers in Olst-Wijhe ontkwam in 2001 helaas niet aan de
verplichte dierruiming. Het duurde enkele jaren voor het bedrijf weer goed draaide.
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