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Vleesveehouder en dierenarts om

“Deze kans m
Dierenarts Bert Gerrits
loopt samen met vleesveehouder Berrie Klein
Swormink het diergezondheidsplan door.
“Het gros van de
vleesveehouders ziet de
noodzaak van een lager
medicijngebruik in.”

12

12_GDHE67.indd 12

2-2-12 10:46

rts omarmen bedrijfsgezondheids- en bedrijfsbehandelplan

s moeten we pakken”

In de strijd tegen antibioticumresistentie zet de veehouderij het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan in. Zoogkoeienhouder Berrie Klein Swormink en dierenarts Bert Gerrits gaan er voortvarend mee aan de
slag. “Want als wij het resistentieprobleem niet zelf oplossen, zal de overheid het voor ons doen. En dat moeten
we niet willen.”
Steeds vaker blijken bacteriën bij mensen en dieren resistent tegen antibiotica.
Vleesveehouder Berrie Klein Swormink en
zijn dierenarts Bert Gerrits van Dierenkliniek Deventer trekken een zuur gezicht.
”Het onjuiste en overmatige gebruik van
antibiotica bij dieren gaat onderhand zijn
tol eisen”, concludeert Bert. Berrie knikt.
“Gelukkig ziet het bedrijfsleven dat ook
en neemt maatregelen. Veehouders – ook
vleesveehouders – moeten vanaf 1 januari
van dit jaar samen met de dierenarts een
bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan opstellen en ook opvolgen.
Maken we er met zijn allen een potje van en
daalt het antibioticumgebruik niet, dan ben
ik bang dat de overheid niet zal schromen
om in te grijpen.”
Aan de slag!
Berrie Klein Swormink heeft in Lettele een
zoogkoeienbedrijf met 130 dieren. Berrie werkt zonder mopperen mee aan een
verlaging van het medicijngebruik via het
gezondheids- en behandelplan. “Omdat
we een verplichting hebben richting de
consument, maar ook omdat een verlaging
van het medicijngebruik mogelijk is en
rendement oplevert.” Berrie weet waarover
hij praat. Enkele jaren geleden nam hij deel
aan een studieclub die het behandelplan
testte. “De winst van zo’n plan is dat je
inzicht krijgt in de diergezondheid en het
medicijngebruik. Dat zorgt voor bewustwording. Vervolgens ga je met de dierenarts
kijken hoe zaken beter kunnen.”
Het werken met een bedrijfsbehandelplan
legde Berrie geen windeieren. “We hadden
bij de kalveren problemen met diarree. Om
ze het hoofd te bieden, zette ik verschillende middelen in. Maar niets hielp écht.
Met het bedrijfsbehandelplan en met steun
van de dierenarts heb ik het diarreeprobleem heel anders aangevlogen. We hebben

eerst de oorzaak achterhaald en vervolgens
gericht medicijnen ingezet en preventieve
maatregelen genomen. Het resultaat? De
diarreeproblemen verdwenen en de medicijnkosten daalden fors. De extra kosten
had ik snel terugverdiend.”

– de probleemmiddelen ten aanzien van
resistentie – moet zoveel mogelijk worden
beperkt. We moeten pas voor deze middelen
kiezen, als de bacterie is gekweekt en ongevoelig blijkt te zijn voor eerste en tweede
keus middelen.”

Brief PVV
Net als alle vleesveehouders heeft Berrie
van het Productschap voor Vee en Vlees
(PVV) een schrijven gehad dat hij aan de
slag moet met het bedrijfsgezondheidsplan
en het bedrijfsbehandelplan. Hij gaat de
plannen samen met dierenarts Bert Gerrits
– die hiervoor is geborgd – uitvoeren. Het
invullen van het plan kan op papier gedaan
worden, maar ook in VeeOnline. “De GD
heeft deze applicatie hiervoor aangepast”,
vertelt de dierenarts. “Gelijk in VeeOnline
werken is handig, omdat daar alle gegevens
met betrekking tot het zoogkoeienbedrijf
van Berrie al staan.”
Het eerste plan dat door moet worden
doorgespit, is het bedrijfsgezondheidsplan.
Dit doen boer en dierenarts
samen. Bert Gerrits: “We
voeren eerst de benodigde
gegevens in: managementzaken maar ook het medicijngebruik en het aantal
ziektegevallen. Vervolgens
maken we samen een rondgang over het bedrijf en
bespreken aan het voerhek
waar winst is te boeken qua diergezondheid
en inzet van medicijnen.” Volgende stap is
het opstellen van het bedrijfsbehandelplan
door de dierenarts. Bert vertelt dat het
essentieel is, dat eerst de oorzaak van het
gezondheidsprobleem wordt achterhaald en
dat daarna heel gericht wordt behandeld.
Daarnaast worden preventieve maatregelen
genomen om herhaling te voorkomen. “De
inzet van derde of vierde keus middelen

Puntjes op de i
Berrie liet enkele jaren geleden al een
behandelplan op zijn bedrijf los. Is er door
hem en dierenarts Bert Gerrits nu nog winst
te boeken? De vleesveehouder denkt van
wel. “Al zullen het vooral puntjes op de
i zijn. Neem het afkalven van onze zoogkoeien. Dat gebeurt in een kort tijdsbestek
in een grote strostal. De besmettingsdruk
loopt in die periode flink op. Aanpassingen
in de huisvesting en een aangepast afkalfpatroon moeten de problemen tackelen.”
Berrie is één van de weinige vleesveehouders die al vertrouwd is met het gezondheids- en behandelplan. Volgens dierenarts
Bert Gerrits leven er onder veel vleesveehouders vooral vragen. “Wanneer ik bij
een vleesveehouder kom,
weet deze er niet zo goed
raad mee. Ook plaatst hij
vraagtekens bij het nut.
Reden is natuurlijk dat
het medicijngebruik in
deze sector niet hoog is.
Vleesveehouders vragen
ook of deelname verplicht
is.” Behalve uitleg over
praktische zaken vertelt de dierenarts ook
wat de winst is van het werken met een gezondheids- en een behandelplan: beter inzicht in diergezondheid en medicijngebruik,
kostenbesparing en het voorkomen dat de
overheid de sector regels gaat opleggen.
“Vleesveehouders weten maar al te goed dat
de maatschappij steeds meer meekijkt. Die
wetenschap prikkelt ze om het nog beter te
doen en een afspraak met mij te maken.”

De besmettingsdruk loopt
in de korte
afkalverperiode
flink op”
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