VARKENS & PLUIMVEE
achtergrond

‘Sector serieus nemen’
In menig praktijk is de varkensdierenarts een eenling geworden. Vooruitstrevende ondernemers twijfelen,
al dan niet terecht, aan de kwaliteit van deze dierenarts en verkiezen een gespecialiseerde varkenspraktijk. De varkensdierenartsen van Dierenkliniek Den Ham en Diergeneeskundig Centrum De Peuvers Esch in
Harbrinkhoek willen blijven meetellen in deze sector en bundelden hun krachten in Varkensartsen Twente.
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“Wij worden nu niet meer
gezien als een gemengde
dierenartsenpraktijk die ook
wat varkens doet, maar als
een gespecialiseerde varkens
praktijk”.
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I

n delen van Nederland waar
varkensbedrijven relatief dun
gezaaid zijn, staat de varkens
gezondheidszorg onder druk.
Voor veel dierenartsenpraktijken
is er slechts ruimte voor één, hooguit twee die
renartsen om zich te specialiseren in deze sector.
De varkensgezondheidszorg op een echt hoog
peil houden, wordt dan lastig. Maar een nog
groter probleem is wellicht het ‘wegtrekken’
van met name vooruitstrevende varkenshouders
naar de ‘echte’ varkenspraktijken. Deze varkens
houders achten de dierenarts die ‘van alles
wat doet’ niet meer in staat om hun moderne
bedrijven verder vooruit te helpen.
Ook in Twente dreigt de varkensgezondheids
zorg te versnipperen door afname van het
aantal bedrijven en daarmee veterinaire kennis.
Een ongunstige ontwikkeling, vinden Marinus
Bossers en Valentijn Thuring. In Den Ham was
Marinus Bossers de enige dierenarts die zich

volledig had toegelegd op de varkenshouderij.
“Ik miste hier een klankbord”, aldus Bossers.
Volgens hem wordt dat klankbord met de hui
dige ontwikkelingen op de varkensbedrijven
steeds belangrijker. “Varkenshouders doen nu
veel diergeneeskundige handelingen zelf, zoals
enten. In plaats daarvan krijgen dierenartsen
steeds meer een adviseursfunctie. Dat betekent
dat je als dierenarts goed thuis moet zijn in alle
typen bedrijven. Dat is voor één man een hele
opgave.” Daarnaast zag Bossers dat de mooiste
bedrijven eerder kiezen voor een voorlopende
dierenartsenpraktijk. “Wij wilden die bedrijven
uiteraard niet zien vertrekken.” De buurtpraktijk
in Harbrinkhoek zag ook zijn ‘kritische massa’
afnemen in de varkenshouderij. “Ook wij vin
den die feedback-functie enorm belangrijk”,
zegt dierenarts Valentijn Thuring. Bovendien
willen varkenshouders de zekerheid dat er een
even kundige vervanger beschikbaar is. Een
bundeling van krachten op varkensgebied bood
de oplossing.
Sterke profilering
Hoewel dierenartsen vaak terughoudend zijn in
het tentoonspreiden van hun kennis en kunde,
hebben Bossers en Thuring daar bewust wel
voor gekozen. “Wij kozen voor een herkenbaar
gezicht naar buiten.” Onder de naam Varkens
artsen Twente en een eigen logo met motto
‘betrokken en deskundig’ werd de nieuwe
samenwerking wereldkundig gemaakt. Alle PR
heeft effect. “Wij worden nu niet meer gezien
als een gemengde dierenartsenpraktijk die ook
wat varkens doet. Nu worden wij benaderd als
een gespecialiseerde varkenspraktijk”, zegt
Thuring. “En dat is het imago dat wij willen
uitstralen.” Van twee eilandjes die dreigden
ten onder te gaan als gevolg van de markt
werking, is er nu een sterke varkenspraktijk
neergezet. Bossers: “Hiermee laten wij varkens
houders zien dat wij hun sector serieus nemen;
dat wij als dierenartsen willen investeren in hun
bedrijven. En dat wordt gewaardeerd.”
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