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Blik vooruit

met Marcel Boereboom,

pluimveedierenarts en voorzitter van de KN MvD-vakgroep gezondheidszorg pluimvee
Marcel Boereboom is behalve dierenarts en mede-eigenaar van Pluimveepraktijk de Achterhoek in Ruurlo ook
voorzitter van de vakgroep gezondheidszorg pluimvee van de KNMvD. Met hem praten we over de toekomst van de
sector. “Over 10 tot 15 jaar zijn volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu leidend bij de productie van vlees en
eieren. In die volgorde. Dat betekent dus een verschuiving in de werkzaamheden van dierenartsen, maar ook een
verschuiving voor de pluimveehouder.”

“Dierenartsen
hebben belangrijke
gezamenlijke doelen”

U bent behalve dierenarts ook
voorzitter van de vakgroep. Wat
houdt dat in?
“De vakgroep gezondheidszorg pluimvee
is een onderdeel van de KNMvD. De vakgroep zorgt ervoor dat technische kennis
overgebracht wordt op dierenartsen, maar
behartigt ook de belangen van de pluimveedierenarts. Mijn rol als voorzitter van
de vakgroep is: weten wat er leeft onder
pluimveedierenartsen en werken aan een
goede samenwerking tussen dierenartsen
onderling. Dit alles met als doel om met één
mond te communiceren richting partijen
zoals de overheid en de GD.”

1 juni j.l. is er een brief gestuurd
naar de Tweede Kamer over antibioticagebruik. Wat zijn de consequenties van deze brief?
“Het antibioticaconvenant is al drie jaar een
rode draad binnen de vakgroep, maar ook in
de dagelijkse praktijk. De brief aan de kamer
gaat over het ‘UDD-principe’. Dat betekent:
‘uitsluitend toediening door de dierenarts,
tenzij...’ Bij een koppelbehandeling moet de
dierenarts eerst de dieren hebben gezien en
een diagnose stellen, dan pas mag er een
koppelbehandeling met antibiotica toegediend worden. Op deze manier wordt al veel
gewerkt binnen de pluimveesector.”

Betekent dit dat we over 20 jaar
geen antibiotica meer gebruiken?
“Nee. We zetten antibiotica dan wel minder
vaak in en ze worden specifieker toegediend.
Maar antibiotica zullen over 20 jaar nog
steeds ingezet worden. Niet behandelen
veroorzaakt dierenleed. Het gebruik van antibiotica verminderen is niet simpel. Er spelen
zoveel factoren mee zoals management,
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klimaat en voeding. Iedereen moet daar een
bijdrage aan leveren. Elke speler in de keten
moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Moeten dieren maar weer binnen
gehouden worden?
“In ieder geval krijgt de consument in de
toekomst veel meer invloed om te kiezen. De
traditionele manier van produceren blijft, maar
er wordt ook meer alternatief en biologisch
geproduceerd. De rijke westerse wereld zal
op den duur meer kiezen voor de alternatieve
en of biologische productie, de niet-westerse
landen zullen blijven kiezen voor de huidige
manier van produceren. De productie voor
export zal de komende jaren sterk afnemen,
want wij kunnen vanwege de strenge regels in
Nederland steeds moeilijker concurreren met
de groeimarkten.”

“Niet behandelen
veroorzaakt dierenleed”
Hoe verandert daarmee de rol van
de dierenarts?
“De dierenarts wordt meer en meer verantwoordelijk voor de handhaving van de regelgeving. De focus ligt nu nog vaak op diergezondheid, maar ook milieu en volksgezondheid
spelen een rol. Over 10 tot 15 jaar zijn volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu leidend
bij de productie. In die volgorde. Dat betekent
dus een verschuiving in de werkzaamheden
van dierenartsen. Jongere dierenartsen zijn
daar al heel erg mee bezig, met ‘maatschappelijk verantwoord veterinair ondernemen’.”

“Meer rekening houden
met zoönosen”

En wat betekent dat voor de
pluimveehouder?
“De welzijnscriteria op het gebied van bijvoorbeeld uitloop, hokbezetting, daglicht en
natuurlijk gedrag worden steeds belangrijker
in de bedrijfsvoering. Er zullen parameters
worden ontwikkeld om dit te toetsen. Dat
geldt ook voor de volksgezondheidrisico’s,
bijvoorbeeld AI. Er zal meer rekening gehouden moeten worden met stofemissie, geur en
zoönosen.”

Als de dierenarts steeds meer
gespecialiseerd wordt, wat wordt
dan de plek van de GD?
“Er blijft een rol voor de GD. Met name voor
monitoring, een taak die de GD vanuit het
collectief (PPE en Ministerie van El&I invult)
en van grote betekenis is voor de gehele
sector. Daarnaast wordt de GD internationaal
gezien als een onafhankelijk referentielab, dat
blijft zo. Ook zie ik een rol voor de GD in het
beheren van data, zoals de database IKB-CRA.
De rol van de VMP (Veterinaire Monitoring
Pluimvee, een systeem waarmee dierenartsen
en de GD informatie uitwisselen, red.) is dan
uitgekristalliseerd en een vast onderdeel van
het werk van dierenartsen. Het registeren van
gegevens in VMP moet minder vrijblijvend
worden, daar zie ik ook een rol voor de GD.
Omdat de dierenartsen steeds meer gespecialiseerd worden, zal het niveau van de veterinaire
kennis waarop de GD ingeschakeld wordt, verschuiven. Bovendien zijn er ook steeds meer
praktijken met eigen labs, zodat er op dat
gebied meer concurrentie is. Persoonlijk vind
ik dat wel goed. Samengevat ligt het beheer
van kennis bij de GD, de data in het veld. De
koppeling daar tussen kan nog veel beter. Als
er meer gegevens zijn, kunnen er ook betere
analyses gemaakt worden.”
GD Pluimvee | juli 2012 |
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