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Op veel melkveebedrijven is diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding volledig
ingeburgerd. Het is een onderdeel van de normale bedrijfsvoering en -opvolging dat
niet meer weg te denken is. Maar niet op alle bedrijven wordt deze vorm van
begeleiding toegepast. Hiervoor zijn er allerlei redenen. – Geert Opsomer, UGent
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Sommige melkveehouders zien het nut
van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
niet in, anderen vinden de kosten te hoog
en weer anderen denken dat ze zelf wel in
staat zijn om hun problemen op te lossen.
Ook onder de praktijkdierenartsen is er
momenteel nog een grote verscheidenheid
voor wat het uitvoeren van diergeneeskundige begeleiding betreft. In België is het
aandeel eenmanspraktijken nog relatief
groot. Dit laatste, samen met het feit dat
er vooral in het voorjaar dag en nacht
keizersnedes moeten worden uitgevoerd,
leidt ertoe dat de praktische uitvoering van
bedrijfsbegeleiding op melkveebedrijven
eerder traag op gang komt.
In dit artikel gaan we dieper in op de
verschillende aspecten van diergeneeskundige begeleiding. Wat houdt volgens
ons deze begeleiding precies in? Wat zijn
de voor- en nadelen en – vooral – wat
doen praktijkdierenartsen om deze tak van
de diergeneeskunde verder uit te bouwen?
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We trachten een realistische kijk te geven
op wat er momenteel in Vlaanderen op dat
vlak gebeurt, wat de punten zijn die ervoor
zorgen dat de ontwikkeling van deze tak in
de diergeneeskunde eerder traag vooruitgaat en proberen aan te geven waar er
toekomstmogelijkheden liggen. Dit artikel
heeft geenszins de bedoeling om wetenschappelijk te zijn en is eerder een
weergave van de ervaringen en ideeën van
de auteur.

veehouder zelf behandeld. Daarnaast
worden de bedrijven steeds groter,
waardoor het belang van de individuele
patiënt sterk wordt ‘verdund’. Op deze

In een bedrijf moet elke
geïnvesteerde euro 4 tot 5 keer
terugverdiend worden.

Diergeneeskunde op een modern
melkveebedrijf
Net als mensen kunnen ook koeien ziek
worden. Het curatieve werk zal dus steeds
van tel blijven op een melkveebedrijf. Voor
de behandeling van acuut zieke dieren
raadplegen melkveehouders minder vaak
een dierenarts. Koeien met de kalfziekte,
acute (coli)mastitis of dieren die met een
lebmaagverplaatsing te maken krijgen,
worden steeds vaker door de (jonge)

moderne bedrijven verplaatst de dier
geneeskunde zich meer en meer naar
bedrijfsdiergeneeskunde. Aangezien
voorkomen beter is dan genezen, gaat er
veel aandacht uit naar de diergenees
kundige bedrijfsbegeleiding.
Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
houdt in dat het bedrijf regelmatig en op
vooraf vastgelegde tijdstippen door de
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klassieke versus moderne
bedrijfsbegeleiding

er problemen zijn. Het bedrijfsbezoek kan
ook worden gecombineerd met andere
handelingen, zoals het vaccineren tegen
IBR of BVD of het onthoornen van
kalveren.
Na afloop van de bedrijfsinspectie wordt
de administratie bijgewerkt. Vervolgens
bekijken veehouder en dierenarts de
melkcontroleformulieren. De melkcon
trolegegevens zijn beslist noodzakelijk
om een goede indruk te krijgen van de
bedrijfsvoering en de voeding. Het spreekt
voor zich dat de voeding van de koeien
altijd ter sprake komt. Tot slot bespreken
veehouder en dierenarts de gesignaleerde
problemen en krijgt de veehouder advies.
Ook wordt een afspraak gemaakt voor het
volgende bezoek.
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Een bedrijfsbezoek
vindt om de 2 tot 6 weken
plaats en verloopt min of
meer op dezelfde manier.

ht

De bedrijfsbezoeken vinden – afhankelijk
van de bedrijfsgrootte – om de 2 tot
6 weken plaats en verlopen telkens op min
of meer dezelfde manier. Binnen het
‘klassieke systeem’ beoordelen dierenarts
en veehouder allereerst de administratie.
Aan de hand daarvan maken ze samen
een lijst van de koeien die door de
dierenarts moeten worden onderzocht.
Het kan gaan om koeien die ziek of
kreupel zijn, witvuilen (symptoom van
chronische baarmoederontsteking), of
dieren die het volgens de veehouder niet
goed doen. Ook op de lijst komen koeien
die minstens 2 maanden voordien hebben
gekalfd en nog niet tochtig zijn geweest;
koeien die één tot 2 maanden voorafgaand
aan het bezoek afwijkend gekalfd hebben
of aan de nageboorte zijn blijven staan;
koeien die 4 tot 8 weken drachtig kunnen
zijn (voor drachtigheidsonderzoek); koeien
die (meer dan) 4 keer werden geïnsemineerd (probleemkoeien).
Op een bedrijf van 80 melkkoeien betekent
dit dat de veearts ongeveer 15 koeien moet
onderzoeken, afhankelijk van het aantal
drachtige dieren, de bedrijfsproblematiek
en de frequentie van de bezoeken. De aard
van het te verrichten onderzoek varieert
uiteraard sterk: van ‘opvoelen’ (rectaal
onderzoek) tot het nemen van melk
monsters. Voor, tijdens of na dit onderzoek
let men ook op enkele andere zaken: de
stal, het stalklimaat en de hygiëne in de

en dierenartsenpraktijken in Vlaanderen er
niet in slagen om zelfs deze minimale
vorm van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding ook daadwerkelijk uit te voeren.
Het opvolgen van de vruchtbaarheid,
bijvoorbeeld, blijft vaak beperkt tot
drachtcontrole, terwijl koeien die niet tijdig
tochtig werden gezien of abnormaal
hadden afgekalfd, in vele gevallen niet
eens worden onderzocht. Vaak besteedt
men bovendien veel te weinig aandacht
aan belangrijke standaardactiviteiten,
zoals het bekappen van de hoeven,
waardoor het directe contact met – en dus
ook de controle over de gezondheid van
het beenwerk van de koeien – al te vaak
verloren gaat. Anderzijds is het mijn
ervaring dat, eens de praktische uitvoering
van bedrijfsbegeleiding op een melkvee
bedrijf volop loopt, de veehouder snel
merkt dat hij niet meer zonder kan.

Nieuwere vormen van
bedrijfsbegeleiding
De bedrijven worden steeds groter,
waardoor softwareprogramma’s voor het
bijhouden van de productie-, gezondheidsen vruchtbaarheidsgegevens noodzakelijk
worden. Deze software wordt met de dag
beter en omvat vaak heel wat mogelijk
heden om uit te vissen waar er zich
precies een bedrijfsprobleem voordoet en
wat de mogelijke oorzaak is. Zo werkten
we in Gent bijvoorbeeld mee aan de
ontwikkeling van Fertitree, een softwareapplicatie die op een overzichtelijke
manier weergeeft waar zich de mogelijke
oorzaken bevinden wanneer men op een
melkveebedrijf geconfronteerd wordt met
een te lange tussenkalftijd. De ontwikkeling van dergelijke applicaties zit momenteel volop in de lift en in de meeste
gevallen geven deze een uitstekende
meerwaarde voor de bedrijfsbegeleidende
dierenarts.
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Verloop van het bedrijfsbezoek

stal (melkstal en afkalfstal); de conditie,
uier, poten en de pensvulling van de
koeien; het voer, voederresten en de
consistentie van de mest; afwijkingen
bij de koeien, zoals te dunne mest,
witvuilen, kreupelheden, hoesten,
huidaandoeningen …
Deze inspectie van het bedrijf kan,
afhankelijk van de specifieke problemen
waar de veehouder mee kampt, verder
worden uitgebreid. Zijn er – bijvoorbeeld –
veel kreupele koeien, dan moet men
stalvloer, voetpad, looppad en ligbedden
controleren. Na het onderzoek worden
eventuele therapieën ingesteld, zoals het
tochtig spuiten van koeien, het behandelen
van mastitis of het bekappen van een
kreupele koe.
Nadat de melkveestapel is afgewerkt, is
het jongvee aan de beurt. De dieren
worden onderzocht en geïnspecteerd. Dit
kan variëren van het controleren op
diarree, hoesten, huidaandoeningen en
kreupelheden tot het meten van de
borstomvang, het vaccineren tegen
pinkengriep en het nemen van monsters
(mest, bloed) voor nader onderzoek indien

Bo

dierenarts wordt bezocht. Het gaat hierbij
om een uitgebreide doorlichting van de
gezondheid van de koeien en het jongvee.
Concreet betekent dit dat op zo’n moment
de bedrijfsresultaten worden vergeleken
met kengetallen die, samen met de
veehouder, vooraf werden vastgelegd. Als
de bedrijfsresultaten voldoen aan deze
kengetallen, gaat men ervan uit dat alles
in orde is. Het monitoren van deze
kengetallen is op dat moment de boodschap. Eventueel kan de dierenarts,
samen met de veehouder, beslissen om de
vooropgestelde kengetallen scherper te
stellen. Voldoen de resultaten niet aan
deze kengetallen, dan is er sprake van een
probleem en moet er gezocht worden naar
een oplossing. Van de bedrijfsbegeleidende dierenarts mag verwacht worden dat hij
in staat is een goede oplossing aan te
reiken zodat het probleem liefst opgelost
geraakt, maar zeker niet nog groter wordt.
De oplossingen die de dierenarts voorstelt,
moeten bovendien economisch verantwoord zijn. Net zoals voor andere investeringen in een bedrijf geldt immers dat
iedere geïnvesteerde euro 4 tot 5 keer
moet terugverdiend worden.

Werk aan de winkel
Alhoewel deze klassieke manier van
diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
ondertussen door heel wat zogenaamd
vooruitstrevende dierenartsen en veehouders als ouderwets wordt afgedaan, valt
het me steeds weer op dat veel bedrijven
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Protocollen
Naast de steeds groter wordende noodzaak om software in te zetten bij de
begeleiding van moderne melkveebedrijven, wordt ook het werken met vooraf
opgemaakte protocollen steeds meer
noodzakelijk. Deze protocollen moeten
bedrijfsspecifiek worden opgesteld en
hebben vooral een meerwaarde op
bedrijven waar met extern personeel
wordt gewerkt. Dergelijke protocollen
moeten immers als leidraad dienen voor
het uitvoeren van heel wat zogenaamde
routinetaken op het bedrijf die gerelateerd
zijn aan de diergezondheid (bijvoorbeeld
een protocol voor het verstrekken van
biest aan de kalveren, voor het melken van
de koeien, voor het aanpakken van de pas
rundvee | melk • 41

systeem’ momenteel heel wat aandacht.
Beide systemen voorzien de veehouder (en
zijn begeleidende dierenarts) van hulpmiddelen om op een arbeidstechnisch
verantwoorde manier (sub)klinisch zieke
dieren tijdig op te sporen zodat zij kunnen
behandeld worden alvorens ze economische verliezen zullen veroorzaken.

Wat brengt de toekomst?
Veehouders ervaren het preventief werken
tijdens de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding als een van de grootste voordelen. Als er geen bedrijfsbegeleiding
plaatsvindt, trekken zij vaak pas na lange
tijd aan de alarmbel en heeft de behandeling vaak al heel veel geld gekost. Het is
daarom veel beter om het bedrijf regelmatig met de dierenarts te overlopen en
direct in te grijpen als er iets dreigt mis te
gaan. Ook de bespreking met de dierenarts en de opvolging van behandelplannen
en vaccinatieschema’s zien de meeste
veehouders als een groot voordeel. Hoe
moet men infecties, zoals IBR, BVD,
neospora en paratuberculose, aanpakken
en buiten houden?
Bedrijfsbegeleiding wordt door de meeste
veehouders beschouwd als een stok
achter de deur om het nog beter te doen.
Het voorkomt bedrijfsblindheid. Verkeerde
gewoontes raken immers gemakkelijk
ingeburgerd. De bedrijfsdierenarts kan de
veehouder hierop wijzen. Daarom is een
goede communicatie tussen beiden van
groot belang. Beiden hebben er belang bij
als de bedrijfsresultaten verbeteren en het
bedrijf voldoende winst maakt.
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Werken met protocollen
vergemakkelijkt het werk van
de bedrijfsbegeleidende
dierenarts.

subklinische ketonemie of een afwijkende
vaginale uitvloeiing is één zaak. Hem een
goed advies geven omtrent de behandeling
van deze zieke dieren is een ander paar
mouwen.

en

Alhoewel deze systemen zeker een
meerwaarde kunnen hebben, is er eerst
nog verder onderzoek nodig om aan te
tonen dat de geadviseerde behandeling
wel degelijk economisch verantwoord is.
De veehouder stimuleren om, bijvoorbeeld,
op zoek te gaan naar koeien met een
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gekalfde koe …). Werken met protocollen
vergemakkelijkt ook in sterke mate het
werk van de bedrijfsbegeleidende
dierenarts. Op het moment dat er zich een
probleem voordoet (zoals een verhoogd
aantal kalveren met neonatale diarree of
een verhoogd aantal koeien met (endo)
metritis), kan de oorzaak van het probleem
op een snelle en accurate manier worden
opgezocht door na te gaan in hoeverre het
vooropgestelde protocol al dan niet werd
opgevolgd. Ook in het kader van het
verstandig omspringen met diergeneesmiddelen – waaronder antibiotica – heeft
het werken met protocollen zeker een
aantal belangrijke voordelen.
Terwijl jonge veehouders zich vaak halve
dierenartsen wanen, omdat zij het
aandurven een koe intraveneus te
behandelen of een koe met een lebmaag
‘te steken’, hebben zij anderzijds steeds
meer hulp nodig bij hun ‘gewone’ taak als
veehouder, zoals bijvoorbeeld bij het
onderkennen van zieke dieren. Om hier
een gepast antwoord op te geven, krijgen
tools als ‘Cow Signals’ of het ‘Deens
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Diergeneeskundige
bedrijfsbegeleiding is noodzaak
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Uit enquêtes bij veehouders kwam al
herhaaldelijk naar voren dat diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding zeker
economisch verantwoord is. De opbrengsten liggen duidelijk hoger dan de kosten.
Bovendien is bedrijfsbegeleiding een
onderdeel van het gehele pakket kwaliteitszorg dat bedoeld is om de consument
de garantie te geven dat met zijn voedsel
alles in orde is. Denk in dit verband
bijvoorbeeld ook aan IKM en integrale
ketenbewaking (IKB). Kortom, diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding is een
noodzaak voor ieder modern
melkveebedrijf. n
Geert Opsomer is als dierenarts verbonden aan de Vakgroep Voortplanting,
Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde
van de Faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit Gent.

Veehouders ervaren het preventief werken tijdens de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding als een
van de grootste voordelen.
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