Achtergrond

‘Mam, ga je alweer
vliegen?’
Marlies Olde Monnikhof is sinds anderhalf jaar varkensdierenarts bij fokkerijorganisatie Topigs. Voor haar
werkgever reist ze de hele wereld af om fokbedrijven en berenstallen van Topigs veterinair te begeleiden.
Hoe ziet een doorsnee werkdag van Marlies eruit? Veehouder & Dierenarts sprak met haar.
Frank de Vries

T

waalf jaar lang heeft Marlies Olde
Monnikhof bedrijfsbegeleiding op
varkensbedrijven gedaan vanuit
dierenartsenpraktijk De Slinge in Silvolde.
Dit drukke leven met veel avond- en weekenddiensten werd haar wat te veel in combinatie
met een gezin met twee jonge kinderen.
Mede daarom stapte ze over naar Topigs.
Haar passie voor varkens en het optimaal
begeleiden van varkensbedrijven kan ze
ook in haar nieuwe baan goed kwijt.
Volgens Marlies is de varkenssector in het
buitenland vooral een vrouwenwereld,
terwijl het in Nederland nog steeds een
mannenwereld is.

tappen bij varkens. De dierenartsen daar
betrokken haar naast dat bloedtapwerk
intensief bij de bedrijfsbegeleiding op de
varkensbedrijven en dat vond Marlies fantastisch. Een positie als varkensdierenarts
in de Achterhoek kwam vacant en Marlies
werd aangenomen. Twaalf jaar heeft ze daar
met heel veel plezier gewerkt. De overstap
naar Topigs was in het begin wel raar, zegt
Marlies. “Ieder moment denk ik te worden
gebeld voor een spoedgeval. Maar dat
gebeurt in deze baan gelukkig niet meer.”
Tijdens het gesprek gaat de mobiele telefoon
van Marlies toch diverse keren. “Geen
spoed”, zegt ze en ze drukt de rinkel weg.

Liefde voor varkens
Haar liefde voor varkens begon in 1998 toen
ze meteen na haar studie in de dierenartsenpraktijk Erp mee ging helpen met bloed-

Familiebedrijf heeft korte lijnen
De eerste maanden bij haar nieuwe werkgever heeft ze heel veel gestudeerd op het
onderwerp varkensfokkerij. Topigs is een
coöperatie van varkenshouders die varkensgenetica maakt en verkoopt. Het bedrijf is
nummer één in Europa en wereldwijd num-

Bonus op meergebruik antibiotica
Marlies constateert verschillen tussen
landen. Zij heeft zich bijvoorbeeld erg
verbaasd over het niveau van de bedrijven
in Rusland. “Ik verwachtte oude stallen met
veel ellende erin, maar in feite zie ik daar heel
veel moderne en goed geleide bedrijven, ook
als ze geleid worden door de Russen zelf.”
Het is opvallend dat veel bedrijven van
Topigs in het buitenland SPF zijn, terwijl
dat er in Nederland maar een paar zijn.
“Misschien kunnen we in Nederland hier
lering uit trekken”, zegt Marlies. In Hongarije
zag ze het merkwaardige fenomeen dat
varkensboeren een bonus krijgen van de
staat bij toename van het gebruik van antibiotica. Hier in Nederland denken we
andersom: een bonus als er minder wordt
gebruikt. Vermoedelijk heeft de Hongaarse
overheid een belang in farmaceutische
bedrijven.
China is een groeimarkt voor de fokkerijorganisatie. Daarnaast ziet Marlies groei in
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‘China is een uitdaging –
groei en veel varkensziektes’
mer twee na het Amerikaanse bedrijf PIC.
Marlies werkt vanuit het hoofdkantoor in
Vught en is jaarlijks zo’n tachtig dagen
ergens in het buitenland aan het werk.
De helft van haar werktijd wordt ingevuld
met support aan ki-stations en berenstations
van Topigs wereldwijd. Het andere deel van
haar tijd werkt ze veterinair ondersteunend
voor lokale dierenartsen in de regio OostEuropa en heel Azië. Skypen, video
conferenties, bellen en e-mailen helpen
haar om ook op afstand betrokken te blijven
bij ‘de wereld’.
In Nederland zijn de bedrijven van Topigs
voornamelijk familiebedrijven. Marlies: “Je
praat dan rechtstreeks met de ondernemer
en dat werkt goed.” In het buitenland zijn
de bedrijven meestal anders opgezet met
managers voor de diverse onderdelen van
het varkensbedrijf. Marlies spreekt dan
meestal met deze managers die haar adviezen
moeten doorgeven aan hun medewerkers.

Oost-Europa, Rusland en Japan. Zo wordt
in Rusland momenteel een nieuw fokbedrijf gebouwd voor drieduizend zeugen.

Oude varkensziektes
In China komt Marlies ziektes tegen als
varkenspest, TGE en PED. In Korea monden-klauwzeer. “Wij exporteren schone en
supergezonde varkens naar de diverse
landen. In sommige landen moeten we de
varkens vervolgens platspuiten met vaccins
om maar gezond te blijven. Neem nu China:
daar zie je heel veel ‘backyard farming’:
twee of drie varkentjes in de achtertuin.
Daar is het dus echt moeilijk om vrij te
wordenvan een varkensziekte.”
Marlies communiceert in de Engelse taal.
Zes keer per jaar komen alle verantwoordelijken vanuit het buitenland naar Vught om
de klokken gelijk te zetten.
“Mijn leven is nu veel gestructureerder dan
vroeger in de praktijk, hoewel mijn kinderen
af en toe zeggen: “Mam, ga je alweer
vliegen?”

Marlies vliegt naar alle windstreken.
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