D I E R G E Z O N D H E I D

Van Stad tot Wad biedt online kennis aan om antibioticagebruik te verlagen

Website helpt bij diagnose
De noordelijke dierenartsenpraktijk ‘Van Stad tot Wad dierenartsen’ heeft
een website gelanceerd die de veehouder helpt de juiste diagnose te stellen, de juiste keuze voor de behandeling te maken en het behandelen
zelf goed uit te voeren. Het doel: minder of minimaal antibioticagebruik.
tekst Florus Pellikaan
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uim een jaar geleden bood
‘Van Stad tot Wad dierenartsen’ uit Loppersum samen
met twee andere noordelijke
dierenartspraktijken een cursus verantwoord medicijngebruik aan, bedoeld voor
melkveehouders. Spuitvaardigheden, het aanleggen van
een infuus en het stellen van
een goede diagnose maakten
onderdeel uit van de cursus.
‘Het bleek een doorslaand
succes, omdat veehouders
veel behoefte aan direct toepasbare kennis hebben’, vertelt Erwin Hoogland, dierenarts bij Van Stad tot Wad
dierenartsen. ‘We kregen
zelfs van andere organisaties
de vraag om de cursus te verzorgen. We zijn aan de slag
gegaan met de vraag hoe we
zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken die deze kennisbehoefte hebben.’

Behandeladvies
Internet leek de dierenartsen
het beste medium, waardoor
ze zijn gaan bouwen aan de
website ‘verantwoord medicijngebruik’, die onderdeel
uitmaakt van de eigen website (www.vanstadtotwad.nl).
De informatie op de website
helpt veehouders de juiste diagnose te stellen, de goede
keuze voor de behandeling te
maken en het behandelen
zelf goed uit te voeren.
In de praktijk liep Van Stad
tot Wad dierenartsen soms
tegen het probleem aan dat
een veehouder zelf een koe al
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was gaan behandelen zonder
dat hij exact wist wat de koe
mankeerde. ‘Heeft een koe ’s
avonds of in het weekend
koorts, dan kijken sommige
veehouders eerst in de medicijnenkast wat ze hebben
staan om dat drie dagen te
spuiten met de verwachting
dat het werkt’, stelt Hoogland. ‘Werkt het middel niet,
dan roepen ze ons er pas bij.
De koe blijkt dan achteraf al
drie dagen een lebmaagdraaiing te hebben. Dit heeft vaak
onnodig antibiotica gekost en
de weg terug voor de koe is
nog langer. De beste oplossing zou zijn dat veehouders
ons sneller bij een zieke koe
roepen, maar dat is een illusie. Een andere oplossing is
kennis bij de veehouder brengen en dat doen we met deze
website.’
Tijdens de cursus bleek volgens Hoogland dat veehouders absoluut bereid zijn om
een koe te ‘onderzoeken’,
maar welke signalen wijzen
op welke aandoening en hoe
kan een koe daarna zo snel
en doelmatig mogelijk behandeld worden? Via een bescheiden driestappenplan is er
voor zowel een koe als een
kalf een diagnose te stellen.
Onder andere het controleren op een gekantelde lebmaag is via filmpjes educatief
weergegeven. Ook om vast te
stellen welke ziekteverwekker aan mastitis of kalverdiarree ten grondslag ligt,
krijgt de veehouder handige
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beoordelingscriteria aangereikt.
Na het vaststellen van een diagnose krijgt de lezer een
concreet advies voor een behandeling, waarbij merknamen niet worden geschuwd.
‘Als we man en paard niet
noemen, heeft een veehouder
nog niets aan het vaststellen
van de juiste diagnose. De
veehouder moet exact weten
wat hij moet doen. We zijn
ons ervan bewust dat deze
website wat reuring en discussie teweeg kan brengen
onder dierenartsen en medicijnfabrikanten, maar dit is
in het belang van de hele sector’, stelt Hoogland.
‘Andere dierenartsen vinden
dit initiatief misschien kennis en daarmee werk wegge-

ven, maar het tegenovergestelde gebeurt juist. We
merken dat het de band met
veehouders versterkt en dat
ze vervolgens ook eerder bellen om te overleggen.’

Verkoop stethoscopen
Op de website is ook een algemeen bedrijfsbehandelplan
en algemene informatie over
ibr en bvd of over voeding en
droogstand te vinden. Binnenkort zullen ook rendementsberekeningen van het
voorkomen van allerlei aandoeningen zichtbaar zijn
evenals het online bijhouden
van de medicijnregistratie.
De eerste effecten van de
websitelancering zijn inmiddels merkbaar. ‘Het aantal
stethoscopen dat we afgelopen week verkochten, is verbazingwekkend groot’, vertelt Hoogland. Hij stelt de
doelen scherp: ‘Dit initiatief
is voor ons geslaagd als het
leidt tot minder of minimaal
antibioticagebruik.’ l
www.vanstadtotwad.nl
Klik onder landbouwhuisdieren op
‘verantwoord medicijngebruik’
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