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Opdracht BC
De Begeleidingscommissie Datamonitor Varkens heeft op 17-3-'06 geconcludeerd dat het goed is om
in een strategisch overleg met dierenartsenpraktijken na te gaan of de uit eerder analyse naar voren
gekomen onderdelen van monitoring de benodigde energie met zich meedragen om een DAP-netwerk
op dit punt van de grond te krijgen. De Begeleidingscommissie heeft WUR op gevraagd om het
voortouw te nemen in het organiseren van dit overleg.
Bevindingen
Naar aanleiding van bovenstaande opdracht zijn door WUR twee workshops met vier dierenartsen
(kerngroep) uit landelijk en regionaal opererende dierenartsenpraktijken gehouden. In de 1e workshop
is door de dierenartsen een visie op gegevensuitwisseling tussen dap's uitgewerkt. Deze is afgestemd
met de collega's uit de eigen praktijk. In de 2e workshop vond terugkoppeling plaats van de
bevindingen en hebben de dierenartsen aangegeven hoe ze verder zouden willen gaan. Enkele
conclusies uit de workshops:









Bij de vier dierenartsen uit de kerngroep bestaat (gematigd) enthousiasme voor uitwisseling
van bepaalde veterinaire gegevens tussen dap's.
Bij terugkoppeling met de achterban blijkt dat deze nog kritisch is en niet vanzelfsprekend
met een datasysteem aan de slag wil.
Dit leidde ook bij de vier dierenartsen tot een terugval, maar het met elkaar delen van de
mogelijkheden in de 2e workshop leidde tot een hernieuwd positief gevoel.
Men loopt warm voor het starten van gegevensuitwisseling over een paar aansprekende,
actuele problemen (bv. diarree met het wegvallen van amgb's). Eenvoudig en aansprekend
beginnen is een kritische succesfactor.
Een onderscheid met andere mislukte initiatieven moet zijn dat de deelnemende dierenartsen
zelf het systeem beheren en controleren, en waar nodig expertise inhuren. Ook dit is volgens
de kerngroep een kritische succesfactor. Hiermee wordt gewaarborgd dat relevante
gegevens worden uitgewisseld, de invoer beperkt blijft en de interpretatie van gegevens
aansluit bij de praktijk. Dit geldt ook voor gegevens met een collectief belang dat die van de
dap's overstijgt: over randvoorwaarden dient overleg met de stakeholders plaats te vinden.
Voorstel van de vier dierenartsen: voer een prepilot uit waarin kan worden ondervonden wat
de besproken vorm van monitoring echt oplevert en wat het aan tijd en moeite kost. De
kerngroep heeft hiervoor globaal een mogelijk pad geschetst richting de eind van dit jaar.
Men vindt het belangrijk om de ideeën tastbaar te maken (programmatuur daarvoor
ontwikkelen met test-website), zodat het meer gaat leven en daadwerkelijk getest kan
worden. Simpel uitvoerbaar blijft daarbij een heel cruciaal punt. Klein beginnen qua inhoud
(interessante actuele problemen) en qua aantal praktijken, en als het interessant blijkt te zijn
opschalen naar meer praktijken en meer onderwerpen in de monitoring.

Conclusie en bespreekpunten BC
Het is op dit moment nog niet eenvoudig om in te schatten wat de kans op succes is. De kerngroep
ziet zeker bepaalde mogelijkheden, de achterban is afwachtend. Uit de twee workshops zijn kritische
succesfactoren benadrukt, die de kans op succes aanmerkelijk kunnen vergroten indien er voldoende
rekening mee wordt gehouden.
De projectgroep concludeert dat het nu belangrijk is om eerst met deze vier dierenartsen een korte,
maar goed begeleide prepilot (1-2 maanden) uit te voeren om de benodigde inspanning versus de
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ervaren meerwaarde van de output daadwerkelijk inzichtelijk te maken. De resultaten van de prepilot
dienen een tweeledig doel: 1) er ontstaat materiaal om breder dierenartsen enthousiast te maken (het
wordt tastbaar) en 2) het levert informatie voor een go-no go voor een vervolg. Een vervolgstap hierna
kan dan zijn om een prototype voor gegevensuitwisseling tussen dap's te ontwikkelen (met te zoeken
financieringsbron, hetgeen ook een eerste stap naar eigenaarschap kan zijn).
Bespreekpunt BC
Is de BC akkoord met het opstarten van een concrete prepilot om dierenartsen meer inzicht te geven
in de slagingskans van specifieke gegevensuitwisseling tussen dap's?
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