M A N A G E M E N T

Piemontesefokbedrijf De Kreitehei checkt met VeeOnline op de computer
gezondheidsstatus voor aan- en verkoop

’Onze gezondheidsstatus is
geen geheim’

en hun eigen status blijft keurig op peil of
wordt zelfs verbeterd door aankoop op
ons bedrijf’, legt Bas uit, terwijl hij in de
stal twee stieren aanwijst die binnenkort
naar KI Samen vertrekken. ‘Met een hoge
status kun je ook voldoen aan de strenge
eisen die ki’s stellen aan de stieren of voor
export naar het buitenland.’
Vanaf De Kreitehei vertrokken inmiddels
dieren naar België, Luxemburg en Griekenland. ‘Onze status is nooit een belemmering geweest bij de verkoop.’

Rendabel vleesvee houden begint bij een gezonde veestapel. Cees

Voorzichtig met aankopen

van de Nostrum en Bas Basemans uit Oisterwijk streven daarom
naar de hoogste gezondheidsstatus voor hun veestapel. ’Bovendien past verkoop naar een ander bedrijf bij een hoge status altijd.’
Met VeeOnline houden ze de vinger aan de pols.
tekst Alice Booij

’J

ullie zullen wel niet vrij zijn van ibr
of lepto?’ Veehouders die op De Kreitehei bij Bas Basemans en Cees van de
Nostrum in de stal komen om een stier
te kopen, stellen deze vraag nog weleens
aan de piemontesefokkers. ‘We streven
naar de hoogste gezondheidsstatus voor
onze veestapel’, vertelt Cees, die samen
met schoonzoon Bas in Oisterwijk zo’n
85 stamboekpiemontesedieren heeft.
‘We zijn ibr- en leptovrij, salmonellaonverdacht en van bvd zijn we ook zo
goed als af. Mensen die dat willen checken kunnen dat zien op de website van
VeeOnline.’
Aan de hoge status hangt ook een prijskaartje. ‘We hebben weleens 1500 euro
per jaar uitgegeven aan allerlei onderzoeken en dierenartskosten’, vertelt Bas over
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de vijf jaar dat ze nu werken aan een betere gezondheid. ‘Maar we vinden dat je
als fatsoenlijk fokker de hoogste gezondheid moet nastreven. Onze dieren komen
in andere veestapels en die mogen niet
ziek worden van onze dieren. En bovendien: van een hoge gezondheidsstatus
word je rustiger. Die ziekten kunnen je in
ieder geval niet meer overkomen.’

Gezondheid is rendement
Een goede gezondheid staat voor de
veefokkers aan de basis van hun zoogkoeienhouderij. ‘We willen niet alleen
gecertificeerd-vrij worden vanwege het
mooie papiertje’, licht Cees toe. ‘Een gezonde veestapel werkt het makkelijkst en
geeft de minste problemen.’ Bas kent de
voorbeelden wel van collega-zoogkoeien-

Bas Basemans (rechts) met GD-medewerkster
Heleen Worm: ’Met VeeOnline hebben we
altijd de meest actuele stand van de
gezondheidsstatus van de veestapel’

houders die problemen met bijvoorbeeld
bvd hebben gehad. ‘Het gevolg is verminderde groei en sterfte bij de kalveren en
koeien kunnen opbreken. Dat wil je gewoonweg niet, want je moet het wel van
dat ene kalf per jaar hebben.’
Maar er zijn nog meer redenen om te werken aan een hoge gezondheidsstatus. Hoe
hoger de gezondheidsstatus, hoe makkelijker de vleesveehouders zaken kunnen
doen met collega’s, zo ervaren ze. ‘Bij een
hoge status past verkoop naar een ander
bedrijf altijd. Je kunt alle kanten op. Veehouders met een lagere status hoeven na
de aankoop geen extra onderzoek te doen

Aan de andere kant maakt een hoge gezondheidsstatus aankoop voor fokbedrijf
De Kreitehei juist weer extra lastig. ‘Als
we dieren aankopen met een lagere status loopt onze eigen gezondheidsstatus
gevaar’, weten ze. ‘Je loopt de kans dat je
ibr, bvd of salmonella binnenhaalt. Dat
willen we absoluut niet. Dus we zijn heel
voorzichtig met aankopen.’
Als de veehouders dan toch ergens een
dier vandaan halen, raadplegen ze VeeOnline zoveel mogelijk. ‘Om na te gaan
hoe de status van het aangekochte bedrijf is.’
Heleen Worm, buitendienstmedewerkster bij de GD, geeft aan dat veehouders
hun status openbaar kunnen maken in
het register van VeeOnline. ‘Daar moeten
ze dan wel toestemming voor geven, het
is vertrouwelijke informatie.’
Bas en Cees vinden het heel prettig om de
status van een ander bedrijf via VeeOnline te achterhalen. ‘Sommige veehouders weten niet eens exact hoe hun status
is, terwijl het voor ons belangrijk is dat
we de meest actuele en betrouwbare informatie krijgen.’ Heleen voegt toe dat bij
de informatie op VeeOnline ook eventuele entingen tegen blauwtong zijn opgenomen. ‘Wanneer je dieren aankoopt, kun
je dat van tevoren controleren.’

1800 nieuwe vleesveehouders op VeeOnline
In Nederland zijn inmiddels 1800
nieuwe vleesveehouders aangemeld
bij VeeOnline na een actie van de GD
onder de vleesveehouders.
Vleesveehouders kunnen via VeeOnline de gezondheidsstatus van hun
veestapel nagaan en ook die van
andere vleesveebedrijven checken.
Daarnaast kunnen actuele bedrijfscertificaten en gezondheidsverklaringen uitgeprint worden. VeeOnline
bevat bovendien het complete i&rpakket. De veehouder kan aan- en
afmeldingen doen, oormerken bestellen en stallijsten bekijken.
Een jaarabonnement op VeeOnline
kost 7,50 euro (9,50 euro voor nietGD plus) plus 20 eurocent per gemiddeld aanwezig rund. Voor 2010 be-

staat het instappen uit de vaste kosten
van 7,50 euro of 9,50 euro zonder de eigen bijdrage per dier.
Veehouders die alleen het i&r-gedeelte
willen gebruiken, kunnen gratis op VeeOnline. Om VeeOnline te kunnen ontvangen heeft u een computer met een
internetverbinding nodig.
Meer info op www.gddeventer.com

Een hoge gezondheidsstatus is overigens
geen garantie dat de veestapel ook gezond blijft, weten de piemontesefokkers
inmiddels. ‘We waren bijna bvd-gecertificeerd. Bij een steekproef bleken toch
ineens acht dieren positief te reageren
met antistoffen.’ Heleen legt uit dat de
dieren geen bvd-drager zijn. ‘Er gaat nu
geen virus meer door de veestapel, maar
het kan zijn dat de jonge kalveren het
gekregen hebben via de biest van de
moeder omdat er in het verleden een besmetting is geweest.’
Cees en schoonzoon Bas laten zich echter niet uit het veld slaan. ‘We blijven
werken aan die bvd-vrij-status. Eigenlijk
zouden meer bedrijven dat moeten doen.
Dat voorkomt dat je andere bedrijven
ook weer besmet met zo’n ziekte.’
Hun eigen status checken ze regelmatig
op VeeOnline. Na het inloggen met ge-

bruikersnaam en wachtwoord kunnen
ze in de computer bij de Gezondheidsdienst voor Dieren waar alle statussen van hun eigen bedrijf te raadplegen
zijn.
‘Wanneer we bijvoorbeeld terugkomen
van een keuring, kunnen we na een
aantal dagen of weken zelf zien of onze
status weer is hersteld’, noemt Bas als
één van de toepassingen. ‘Internet is
sneller dan de post, dus we krijgen de
meest actuele stand van zaken via de
computer.’
Heleen vindt VeeOnline voor de organisatie van fokveedagen ook een handig
hulpmiddel. ‘Omdat je daarmee snel en
betrouwbaar de statussen van bedrijven
en dieren kunt checken. En je kunt als
veehouder de organisatie machtigen om
de gewenste informatie over de gezondheidstatussen te laten zien.’ l
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