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onderzoek

Dierenartsen: Monitoring heeft
toegevoegde waarde
Dierenartsen vinden een monitoringssysteem belangrijk voor de varkenssector en dat ze daarin zelf een
actieve rol moeten spelen. Ze zien zichzelf als de aangewezen partij voor het leveren van signalen over
gezondheid van varkensbedrijven.
In 2009 onderzocht de GD de mogelijkheden voor een beter
gebruik van informatie van praktiserende dierenartsen voor
monitoring. Voor de varkenssector is een actieve en tijdige
signalering van problemen die gevolgen kunnen hebben
voor alle varkenshouders erg belangrijk. Eén van de bronnen
voor informatie is de dierenarts. Die heeft immers dagelijks
contact met varkensbedrijven. Vanuit zijn of haar rol geeft de
dierenarts de individuele varkenshouder advies om ziekten te
voorkomen en indien nodig te behandelen. Tegelijkertijd kan
de dierenarts ook bekende of nieuwe aandoeningen signaleren
die gevolgen kunnen hebben voor de hele varkenssector. Maar
wat vinden dierenartsen zelf van hun rol in de monitoring?

Actieve rol
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van diepteinterviews met dierenartsen van vier praktijken. Eén van de
uitkomsten van het onderzoek is dat dierenartsen vinden dat
een monitoringssysteem belangrijk is voor de varkenssector.
Bovendien vinden zij dat ze daarin een actieve rol moeten

spelen. Ze kunnen de meest geschikte informatie leveren van
signalen over gezondheid van varkensbedrijven.

Onderlinge discussie
De dierenartsen zien graag dat er meer informatie naar hen
terugkomt. Dit is belangrijk om preventieve maatregelen
binnen de praktijk te kunnen nemen. Een nieuw element dat
ook tot meerwaarde leidt is dat er ook onderlinge discussies
met andere praktijken en onafhankelijke deskundigen zijn.
Kennis neemt daardoor toe.

Samen
Samen

De dierenartsen vinden dat zowel de opdrachtgevers voor de
monitoring (overheid en varkenssector) als zij zelf, hun rol
actief moeten invullen. Dat betekent dat de opdrachtgevers
de informatie ook gebruiken voor beleid of acties, en dat de
dierenartsen actief informatie blijven leveren. Verder is het van
belang dat het systeem voor het leveren van gegevens aansluit
bij de dagelijkse praktijkvoering, en efficiënt en eenvoudig is.

Dierenartsen zien graag dat er meer informatie naar hen terugkomt vanuit de onderzoekresultaten
die worden verkregen op basis van het sectiemateriaal dat bij de GD wordt aangeleverd.
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