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Vlaamse DGZ zet meer in op brugfunctie tussen veehouder en overheid

Actiever zorgen voor de
Vlaamse diergezondheid
Het op til zijnde bvd-bestrijdingsprogramma is voor Dierengezondheidszorg Vlaanderen, kortweg
DGZ, een uitdaging voor het komende jaar volgens voorzitter Marcel Heylen. Meer dan vroeger besteedt
DGZ aandacht aan de vertaling van het beleid naar de praktijk, stelt DGZ-directeur Denis Volckaert.
tekst Annelies Debergh
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et gonst in het laboratorium aan de
Hagenbroeksesteenweg in Lier van
de drukte. Nog even en dan start een
herinrichting en een herschikking van
de activiteiten binnen deze gebouwen
van Dierengezondheidszorg Vlaanderen,
kortweg DGZ, de locatie van waaruit
ook het Melkcontrolecentrum of MCC
Vlaanderen opereert. De op til zijnde reorganisatie omvat ook de sluiting van de
kantoren in Drongen en een uitbreiding
van de zetel in Torhout.
Met de komst van Denis Volckaert (57) in
de rol van directeur bij DGZ is de diergezondheidsorganisatie wezenlijk veranderd. ‘De eerste opdracht vanuit het
DGZ-bestuur in 2009 was om een beleidsvisie op te stellen voor de toekomst’,
zegt Denis Volckaert (rechts in beeld).
Melkveehouder Marcel Heylen (57) zet
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daarbij de bestuurlijk gewenste lijnen
uit. Heylen is in 2011 verkozen als voorzitter van DGZ en vertegenwoordigt met
zichtbaar gemak de stem van de diverse
sectoren.
Tot 2009 was DGZ meer een volger van
het overheidsbeleid met weinig eigen
ondernemerschap. Na een rondgang bij
de verschillende stakeholders van DGZ
bleek dat alle partijen een actievere rol
van de organisatie verwachtten. ‘Telkens opnieuw kwam de brugfunctie tussen veehouder en overheid aan bod.
Daarom zet DGZ nu nog meer in op die
rol.’
Hoe ziet DGZ de brugfunctie tussen overheid
en veehouder in de praktijk?
Volckaert: ‘Bij het opstellen van een beleidsplan kwam de vraag naar meer on-

dersteuning vaak terug. We hebben
daarop besloten om nog meer nadruk te
leggen op de vertaling van beleid naar
de praktijk bij de veehouder. DGZ heeft
middelen en mensen beschikbaar gesteld voor de begeleiding op het terrein.
We willen mensen werven die dichter
staan bij de klant-veehouder, maar we
houden ons weg van de eerstelijnsadviezen. Die taak is voor de bedrijfsdierenarts.’
‘Met het opstellen van de beleidsvisie
zijn, aansluitend op de heroriëntatie van
het sanitair beleid door de overheid, ook
een aantal bestrijdings- en monitoringsprogramma’s vastgelegd. Het nieuwe
i&r-programma Veeportaal is ook ontrold. Zo is langzamerhand heel concreet
invulling gegeven aan de brugfunctie
tussen veehouder en overheid.’
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DGZ gaat met het nieuwe beleid actiever de
markt op, onder meer met een aantal bestrijdings- en monitoringsprogramma’s. Hoe komt
dat?
Heylen: ‘Binnen de structuur van onze
organisatie zijn de adviescommissies
voor de verschillende sectoren erg belangrijk. In 2011 zijn die adviescommissies geherdefinieerd. De commissie herkauwers bestaat uit veehouders die zijn
voorgedragen uit de twee landbouworganisaties. Door met die praktisch denkende veehouders samen te werken is de
verankering met de basis duidelijk groter en dat helpt in het aanvoelen van de
nood tot een bepaalde aanpak.’
‘Elk voorstel tot bijvoorbeeld het opstellen van een diergezondheidsprogramma
wordt binnen de adviescommissie be-

ren op vlak van bvd. Anders bestond het
risico dat België de vuilbak van Europa
zou worden. Kijk maar hoeveel bvd-dragers uit Duitsland zijn overgekomen
toen dat land de bestrijding van de ziekte heeft opgestart. Dat bezoek in Duitsland heeft ons ervan overtuigd dat bvdbestrijding noodzakelijk is. We zijn heel
blij dat het programma er komt. Als alles goed loopt en alle punten en komma’s zijn gezet, kan het programma op
1 januari 2015 van start gaan.’
In hoeverre is de koppeling van dierziektebestrijding en identificatie en registratie van vee
een voordeel?
Volckaert: ‘De koppeling aan i&r is een
groot voordeel. Zo is er het voorbeeld
van het ibr-statuut dat gekoppeld is aan

Marcel Heylen:
‘Zonder bvd-bestrijding bestaat de kans dat
België de vuilbak van Europa wordt’
sproken. Een van de resultaten uit dat
overleg met de adviescommissie herkauwers is het recente vrijwillige bestrijdingsprogramma voor neospora.’
Is dat ook de reden voor het versnelde uitrollen
van een bvd-bestrijdingsprogramma?
Heylen: ‘In 2011 is een groep boeren,
dierenartsen en adviseurs op bezoek geweest in Duitsland om daar de bvd-bestrijding “live” te bekijken. Daarna is het
besef gegroeid dat er iets moest gebeu-

de i&r-database. De registratie van dierziekten kunnen wij als DGZ ophangen
aan de kapstok van dierregistratie. Dat
geldt voor bvd, voor neospora, eigenlijk
voor elke dierziekte.’
‘De positie van DGZ is uniek. De dagelijkse begeleiding van de i&r-database is
aan ons toevertrouwd. We hebben ook
behoorlijk wat diergeneeskundige kennis in huis met diagnostici, dierenartsen, administratieve laboranten en veldmedewerkers. We beschikken verder

over een uitgebreide database rondom
labo-analyses en we staan in contact met
de veehouder voor terugkoppeling van
resultaten. De combinatie van die factoren maakt dat DGZ, net als de Waalse
tegenhanger ARSIA, een unieke positie
heeft. We hebben een brugfunctie tussen de veehouder, de overheid en de bedrijfsdierenarts in handen. De laatste jaren hebben we onze activiteiten meer
uitgebouwd naar het veld. We denken
daardoor meer te kunnen betekenen
voor alle partijen en investeren daarin.’
Wat zijn belangrijke actieterreinen voor DGZ?
Heylen: ‘Er is nog veel werk aan de winkel op vlak van bewustwording van de
veehouder. Kijk maar naar het voorbeeld
van het aankoopprotocol. Jaarlijks worden 240.000 tot 250.000 stuks vee verhandeld in Vlaanderen. Ongeveer op
27.000 stuks vee is het aankoopprotocol
uitgevoerd. Dat is grofweg tien procent
van het verhandelde vee. Ook al is de
trend positief, toch blijft daar nog een
lange weg te gaan.’
Volckaert: ‘Een moeilijkheid is dat wij
telkens alle veehouders mee moeten
krijgen. Het is niet zo moeilijk om de top
van de veehouders mee te krijgen in een
bestrijdingsprogramma voor bijvoorbeeld ibr. Het gaat echter niet alleen om
de bovenste zesduizend, maar vooral ook
om de onderste twaalfduizend rundveebedrijven. Zij moeten ook mee in dat verhaal, maar dat vertraagt wel ons functioneren. In het jaarverslag kwam onder
meer naar voren dat we jaarlijks 92.000
telefonische contacten hebben en 43.000
mails behandelen. De rol van onze helpdesk is heel essentieel.’
Welke uitdagingen zijn er het komende jaar?
Volckaert: ‘Behalve voorbereidingen
rondom het bvd-bestrijdingsprogramma
is er ook de intentieverklaring tot een
nauwere samenwerking met MCC (Melkcontrolecentrum) Vlaanderen. We willen bekijken hoe we de synergie en de
efficiëntie kunnen verhogen door op
melkstalen meer onderzoek te doen.’
‘Daarbij komt ook het bouwen en verbouwen van de twee locaties van DGZ in
Lier en Torhout en het bekijken van alternatieve werkvormen voor onze medewerkers. We steken in op medewerkers
die dicht bij de klant opereren. We kijken ook naar een efficiëntere rapportering om nog sneller beproevingsverslagen door te kunnen sturen. Kortom, we
kijken hoe we de meeste toegevoegde
waarde kunnen leveren aan de veehouder en de dierenarts.’ l
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