GD NEEMT AFSCHEID VAN
RUNDVEEDIERENARTSEN
JAN VELING EN HAN HAGE

Aangezien Han in Maastricht woont en Jan in Heerenveen, zien de twee
elkaar alleen als ze tegelijkertijd ‘op kantoor’ in Deventer zijn. Het fotomoment grijpen ze dan ook aan om even bij te praten.

Twee
dierenartsen
met een
drijfveer
Vlak voordat de basis werd gelegd voor een groot aantal
infectieziekteprogramma’s, begonnen twee rundveedierenartsen bij GD. Het was 1991 en Jan Veling werd aangenomen bij GD in Gouda en Han Hage in Drachten. Nu, na bijna
25 jaar, vertrekken ze. Van toen tot nu hebben beide heren
wetenschappelijk én praktisch meegebouwd aan de bestrijding van dierziekten, elk op hun eigen terrein.
Het klimaat waarin Jan en Han bij GD begonnen was er één van
investeren in de toekomst. Vanuit de melkveesector kwam meer
animo voor landelijke bestrijdingsprogramma’s, zoals voor IBR en
BVD. Veel dierenartsen mochten promotieonderzoek doen, zo ook
Han en Jan.
Han: “In de jaren 90 ontstond een klimaat vanuit de veehouders en de zuivel, dat men kwaliteit wilde leveren. We wilden
vooroplopen in de wereld als het gaat om diergezondheid. Men
had ervoor gekozen om IBR te gaan bestrijden, eigenlijk was
het toen dezelfde tijd als nu.”
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Jan: “Ik begon bij GD met voeding en gezondheid. En omdat
zich destijds een salmonellaprobleem voordeed in Nederland
dat toenam, en het vermoeden was dat dat met voeding te
maken had, werd mij gevraagd daar iets mee te gaan doen. Zo
ben ik eigenlijk in de infectieziekten gerold, en dat heeft uiteindelijk geleid tot een promotietraject.”
Hoewel beiden zich veel hebben begeven op het wetenschappelijke veld, is dat niet wat hen het meest aan dit werk heeft
getrokken. Jan zag bij Han een vlam ontbranden toen hij zich
bezighield met een proef omtrent IBR op Ameland. Het doel was
om te kijken of het eiland IBR-vrij te krijgen was.
Jan: “Daar kon je heel blij van worden. Je had een bepaald idee
dat het zou moeten lukken om iets vrij te krijgen en dat wilde
je gewoon gaan doen. Daar stond niet zozeer het ónderzoek
centraal, maar meer de drive om die sector en je werk te verbinden. Zeg ik dat goed?”
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Han: “Jazeker, ik sta ook graag aan de frontlinie, en er juist
ook een beetje overheen.”
Jan: “Voor mij is het dat één en één soms drie is. Dat je je
eigen expertise inbrengt en dat anderen weer iets heel anders
in kunnen brengen.”
Samenwerken is dus het toverwoord.
Han: “Ik realiseer me heel goed dat ik een van de schakeltjes
ben binnen de hele GD. Dat ik dit met plezier heb mogen doen
en dat er zoveel mooie dingen uit gekomen zijn is dankzij al
die andere mensen met specialistische kennis met wie ik heb
mogen samenwerken.”
Jan: “Mee eens. Nog zo’n voorbeeld van een goede samenwerking is wat we voor het Vertrouwensloket Welzijn
Landbouwhuisdieren hebben neergezet. Daarvoor is in 2012
financiering gekomen voor vier sociaalmaatschappelijk werkers.
Als iemand depressief is, dan kan ik daar als dierenarts niets
mee. Maar er zíjn wel mensen die daarbij kunnen helpen. En
deze veehouders móeten ook geholpen worden, anders worden
de dieren niet goed verzorgd. In die ontwikkeling was ik een
schakeltje in het geheel en dat heb ik heel plezierig gevonden.
Een stap vooruit.”
Eén van de recentste successen op het gebied van antibioticabeheersing is het Bedrijfsantibiogram Mastitis, dat GD onlangs als
product beschikbaar heeft gemaakt. Een grote rol in de ontwikkeling van dit product was weggelegd voor Han.
Han: “GD heeft daar echt innovatief onderzoek gedaan. Samen
met de afdeling R&D hebben we een product ontwikkeld waarmee melkveehouders inzicht krijgen in de antibioticagevoelig-

Jan Veling:
“Door samenwerking is één en
één soms drie”

Han Hage:
“Sector verdient
een pluim voor
de daling van
antibioticumgebruik”

heid van mastitiskiemen op bedrijfsniveau. Dat is heel bijzonder. Het zegt ook iets over het bedrijf GD, dat het zo’n
onderzoek aandurft. Het antibioticumgebruik is in de melkveehouderij enorm gedaald, door de ontzettend enthousiaste aanpak van de sector. Het is zelfs zo laag dat het Stichting
Diergeneesmiddelenautoriteit (SDA) nu zegt dat we meer het
accent moeten plaatsen bij het voorkomen van resistentie. Ik
wil met name een pluim geven aan de rundveehouders en hun
sector, die dit zelf hebben opgepakt.”
Op het punt van infectieziekte hebben Jan en Han elkaar vakmatig even ontmoet, maar verder hebben ze hun eigen weg gevolgd
bij GD, en aan veel verschillende projecten en programma’s
mogen werken.
Han: “We vertegenwoordigen allebei de diversiteit van het werk
van GD. En dat is het interessante van dit bedrijf ook. Dat er zo
veel verschillende vlakken op het gebied van diergezondheid
zijn waarop je zelfs actief móét zijn.”
Jan: “Diversiteit is misschien niet altijd een kracht, want je
raakt daardoor versnipperd, maar anderzijds is het dat ook wél,
want als het ene niet goed loopt binnen een organisatie, dan
loopt er iets anders financieel wel goed. Dus daarmee kunnen
we ook als bedrijf overleven.”
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