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Buitendienst ‘on

the road’

Samen werken aan diergezondheid. Dat is de missie van de GD. Daarom zijn de zestien buitendienstmedewerkers
van de GD rechtstreeks bereikbaar voor melkveehouders. Ze krijgen te maken met allerlei vragen.
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“Een veehouder die
met zijn bedrijf
vanuit Zuid-Holland
naar de Flevopolder
ging verhuizen benaderde mij met de
vraag hoe hij dit moest aanpakken. Ik
ben als buitendienstmedewerker actief
in beide regio’s en kon hem dus goed
helpen. Hij had een akkerbouwbedrijf
aangekocht waar hij een stal en huis
had laten bouwen. Ik heb aangegeven
dat hij eerst contact kon opnemen met
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om een nieuw UBN op deze

locatie aan te vragen. Toen dit nieuwe
UBN bekend was belde hij mij weer om
de deelname aan de diergezondheidsprogramma’s op het nieuwe UBN te laten
zetten, zodat die gewoon doorliepen.
Omdat het nieuwe bedrijf ook in een
regio ligt waar ik werk, heb ik de veehouder een maand na zijn verhuizing
nogmaals bezocht. De overgang en alles
rond de diergezondheidsstatussen is
zonder problemen verlopen. En uiteraard
heb ik een rondleiding op zijn nieuwe
bedrijf gekregen.”

“De laatste tijd
krijg ik erg veel
vragen van veehouders die hun
jongvee elders
willen opfokken.
Vaak is de melkveekoppel gegroeid
richting 2015, met een uitbreiding
van de melkveestal, maar is de
jongveehuisvesting gelijk gebleven.
In die situatie wordt er vaak gekeken
naar een andere stal voor de opfok
van jongvee. Soms bij iemand die het
mooi vindt om zich actief bezig te
houden met de opfok, of soms gaat
het om de huur van een stal en doet
de melkveehouder het voeren en dergelijke zelf. In beide gevallen is een
Veterinaire Eenheid vaak een prima
oplossing om de statussen gelijk te
krijgen. Als we samen om tafel zitten
bespreken we de situatie, met de
toekomstige opfokker erbij. We kijken
ook verder. Wat heeft er hiervoor
bijvoorbeeld in de stal gezeten? Gaat
het opfokbedrijf nog ander vee houden en welke risico’s brengt dit met
zich mee? En zit er nog mest van het
vorige vee in de put? Samen kijken
we naar de beste en meest praktische
oplossing.”

Ook een vraag?
Kijk op www.gddiergezondheid.nl/
contact voor meer informatie en voor
de buitendienstmedewerkers bij u in
de regio!
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