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Buitendienst ‘on

the road’
Walter Schouten
Regio NoordwestNederland en
polder

Samen werken aan diergezondheid. Dat is het motto van de GD. Daarom
zijn de 16 buitendienstmedewerkers van de GD sinds kort rechtstreeks
bereikbaar voor melkveehouders. Ze worden gebeld met allerlei vragen.
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“Een aantal maanden geleden werd ik
gebeld door de heer
Elsenga. Hij was
net gestopt met zijn fouragehandel en
was nu bezig een melkveebedrijf op te
starten in Lelystad. Hij had een bedrijf
met stallen overgenomen maar zonder
vee. Van mij wilde de heer Elsenga graag
ondersteuning bij het verkrijgen van de
gewenste statussen op zijn bedrijf. Samen
hebben we de juiste stappen gevolgd en
het bedrijf is inmiddels begonnen met
melken. Pas nog hebben we voor dit bedrijf een veterinaire eenheid gemaakt met
een jongveeopfokker. Wat mij betreft een
goed voorbeeld van samen werken aan
diergezondheid.”
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Theo Scheepens
Regio Zuid Nederland
“In mijn gebied in West-Brabant, Zeeland
en Zuid-Holland, zitten ongeveer 2.000
melkveehouders. Ik word regelmatig gebeld
met vragen over statussen, certificeringsprogramma’s en veterinaire eenheden en heb
ook al veel veehouders bezocht voor een
kennismaking. Dan bespreken we wat ik op het gebied van diergezondheid kan betekenen. Ik kan bijvoorbeeld voorlichting geven
over de mogelijkheden die de GD biedt om Neospora en Salmonella op het bedrijf aan te pakken. Het is mooi werk en de gesprekken worden gewaardeerd. Er is ook geen enkel misverstand over
wie ze bellen als er een koe ziek is. Gewoon de dierenarts.
Ieder zijn vak.”

“Een veehouder vroeg mij laatst
of ik tijdens een studiegroepbijeenkomst iets wilde vertellen over
mineralen. Dit vind ik een van de
leukste kanten van mijn werk als
buitendienstmedewerker; tijdens
zulke bijeenkomsten is er altijd veel interactie en worden
er veel ervaringen uitgewisseld. We hebben een rondgang
gemaakt over het bedrijf en besproken hoe iedereen met
zijn mineralenmanagement omgaat. Er zaten in de studiegroep verschillende deelnemers aan GD Tankmelk Mineralen. De uitslagen van hun tankmelkonderzoek heb ik van
tevoren geanalyseerd en tijdens de bijeenkomst hebben
we deze met elkaar bediscussieerd. Een uitslag krijgt zo
veel meer waarde en nut, dat is mooi om te zien.”

Ook een vraag?
Kijk op www.gddeventer.com/contact voor meer informatie
en voor de buitendienstmedewerkers bij u in de regio!
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