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Floortje Herder van DGC Boven-Veluwe:

Floortje Herder en Henri van Loo

“VeeOnline
bespaart ons
veel tijd”

Sinds maart 2013 kunt u als varkenshouder -samen met uw dierenarts- uw bedrijfsgezondheidsplan
online invullen via VeeOnline. GD Varken ging een middag op pad met Floortje Herder van DGC
Boven-Veluwe, om samen met varkenshouder Henri van Loo een BGP aan te maken.
DGC Boven-Veluwe doet zoveel mogelijk digitaal. “We
komen altijd met de iPad en vullen de plannen in op Vee
Online”, vertelt Floortje als we haar ontmoeten op de praktijk in Wezep. “Toen de verordening van het PVV ons vorig
jaar verplichtte om voor iedere veehouder een bedrijfs
gezondheidsplan (BGP) en bedrijfsbehandelplan (BBP) te
maken, zijn we dat direct in VeeOnline gaan doen. In eerste
instantie ging het om BGP’s en BBP’s voor rundveehouders
en dat is uitstekend bevallen. De GD heeft ons met Vee
Online veel werk uit handen genomen. Een plan invullen
kost veel minder tijd en het scheelt dat we niet over de
opbouw en vormgeving hoeven na te denken.”

Bedrijfsspecifiek
We gaan met Floortje mee naar Henri van Loo, eigenaar van
een zeugenbedrijf in ’t Harde. Na een gastvrij ontvangst
gaan we – met Floortjes iPad en Henri’s administratiemap in
de aanslag – in de kantine zitten. “Via een aantal eenvoudige stappen gaan we een volledig digitaal BGP aanmaken”,
zo begint Floortje haar uitleg. “Zoals je weet, is het BGP
verplicht gesteld vanwege de antibioticumreductie in de
varkenshouderij. Digitaal invullen gaat snel en gemakkelijk.
Bovendien weet je met VeeOnline zeker dat je aan de wettelijke eisen voldoet. Alle verplichte onderdelen staan erin
en verder kun je het plan zo uitgebreid maken als je wilt.”
De eerste stap is het invullen van de kengetallen, zoals het
aantal zeugen/biggen, het aantal levend en doodgeboren
biggen per worp, de biggenuitval vóór en na het spenen en
de biggengroei. Ook wordt gevraagd om de streefgetallen
in te vullen. Henri: “Handig dat je nu een overzicht hebt
van alle cijfers, maar die zeggen weinig over het anti

bioticumgebruik.” Floortje: “Klopt, daarom zijn er velden
voor aandachtspunten toegevoegd. Daarin kun je aangeven
waarom getallen afwijken. Een hoog aantal verliesdagen
kan bijvoorbeeld verklaard worden door afvoer van opbrekende dragende zeugen. Het gaat erom dat je de vinger op
de zere plek kunt leggen.”

Aandachtspunten
Dat de aandachtspunten meer inhoud geven aan het plan,
blijkt ook tijdens het invullen van de andere onderdelen.
Hierbij komen onder meer het antibioticumgebruik, de
bedrijfsvoering, huisvesting, biosecurity en de monitoring
van dierziekten aan bod. Floortje noteert bijvoorbeeld dat
Henri over eigen aanfok beschikt, wat een positief effect
heeft op de externe biosecurity. Floortje: “Bij veel varkenshouders besteed ik ook extra aandacht aan voeding en
klimaat. Met het terugdringen van het antibioticumgebruik
wordt dit steeds belangrijker.” Henri: “Als we goed noteren
hoe we nu te werk gaan, dan kunnen we in de toekomst
gemakkelijker finetunen.”

Evalueren
Het is sowieso belangrijk om regelmatig te evalueren. “Om
hier voordeel uit te halen, moet je wel consequent zijn,
anders is het verloren tijd”, aldus Henri. “Naar mijn mening
is het vooral belangrijk dat je de juiste mensen om je heen
hebt en dat je regelmatig overlegt. Daarbij moet er een
gezamenlijk belang c.q. doel zijn.” “Daarom is het ook zo
handig dat je het digitale BGP op ieder gewenst moment
kunt raadplegen”, voegt Floortje toe. “En je kunt het plan
snel en eenvoudig mailen naar wie je maar wil, bijvoorbeeld
naar voerspecialisten en andere betrokken partijen.”
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