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De 25 jaar als GD’er haalt hij net niet, maar in 24,5 jaar heeft Hilmar van Weering ook meer
dan genoeg bereikt. In de sector is zijn naam onlosmakelijk verbonden met het landelijke
Paratbc Programma. Nu hij vertrekt blikt Hilmar terug op zijn tijd bij GD en de ontwikkelingen
rondom paratuberculose. “De belangrijkste winst is bewustwording.”
Werken bij GD stond al sinds de afronding van zijn studie op
het verlanglijstje. “Het idee was om 15 jaar in de praktijk te
werken en daarna iets te doen op het snijvlak van wetenschap
en praktijk. GD was daarvoor de perfecte werkplek.” In 1991
ruilde hij zijn eigen dierenartsenpraktijk in Bleskensgraaf na 9
jaar in voor GD om onder andere de aanpak van paratbc over te
nemen van zijn voorganger. Geen onbekend onderwerp, want
als praktiserend dierenarts deed hij destijds al mee met de vaccinatieproef op een tweetal bedrijven. “Ik zag goede resultaten
in het veld door vaccinatie in combinatie met preventie.”

Preventie
Toen het vaccin vervolgens niet door de medicijnregistratie
kwam, kwam de nadruk veel meer op preventie, vertelt Hilmar.
“Dat is en blijft de basis van de aanpak van paratbc. Iedere veehouder kan daar direct mee aan de slag. Is er geen besmetting
aangetoond, dan is het zaak om insleep te voorkomen en is het
wel aangetoond, zorg er dan in ieder geval voor dat de kalveren
niet besmet raken.” Daarnaast is het essentieel om dieren die
uitscheider zijn op te sporen en af te voeren. “Omdat de ziekte
pas zo laat aantoonbaar is, weet je dat de paratbc-besmetting
bij een ongunstige uitslag al veel langer aanwezig is. De dieren
hebben de bacterie dan al uitgescheiden en mogelijk anderen
besmet.” Daarom is de combinatie met preventie zo belangrijk,
vertelt Hilmar. “Alleen afvoeren is niet voldoende.”

Ontwikkeling
Hilmar heeft tijdens zijn loopbaan bij GD veel ontwikkelingen
gezien omtrent de aanpak van paratbc. “De belangrijkste was
wel het verleggen van de focus: waar de aanpak eerst gericht
was op het uitroeien van de infectie, is die nu gericht op beheersing.” Vrij worden hoeft ook niet, vindt Hilmar. “Je accepteert dat paratbc aanwezig is, maar in beperkte mate is er goed

mee te leven. Veehouder en dierenarts dienen wel voortdurend
alert te zijn op de risico’s op insleep en infectieverspreiding.”

Bewustwording
De invoering van het landelijke beheersingsprogramma in 2008
is een grote stap in de goede richting geweest, vertelt Hilmar. “We zien ook dat veehouders zich sindsdien meer bewust
zijn van paratbc. Dat beschouw ik als de belangrijkste winst:
bewustwording. Veehouders letten bij aankoop steeds meer op
de paratbc-status, dus willen bedrijven die verkopen ook een
gunstige status. Zo werkt het twee kanten op.”

Voorlopers
Met de sectorbrede aanpak van paratbc is de Nederlandse melkveesector toonaangevend, zegt Hilmar. “Het was een langdurig
traject, maar ik ben blij dat het praktijk is geworden. Ik ben
ervan overtuigd dat de sector er profijt van heeft en daar doe je
het uiteindelijk voor. Je wil gewoon een goed product neerzetten als sector. Dat klinkt cliché, maar het is wel waar.”

Samenwerken
Op de vraag of zijn wens om het praktische met het wetenschappelijke te verenigen is uitgekomen is hij stellig: “Ja, die wens
is uitgekomen. Dat moet ook wel, je kunt geen beheersingsprogramma opzetten als je geen rekening houdt met de praktijk.
Het moet breed worden gedragen en niet te ingewikkeld zijn.
Dat hebben we, zeker niet alleen als GD, maar met heel veel
mensen gezamenlijk goed neergezet.” En dat samenwerken, dat
gaat hij het meeste missen. “Met een heleboel mensen, te veel
om op te noemen. Ik ga het missen om samen iets tot stand te
brengen, maar het is supertof dat ik daarin een rol heb kunnen
vervullen.”
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