MELKGEITENHOUDER HENRI DROST OVER ZIJN CAE- EN CL-CERTIFICERING

“IK STA STERKER NAAR
DE TOEKOMST TOE”
Melkgeitenhouder Henri Drost uit Lunteren speelde al langer
met de gedachte zijn bedrijf te laten certificeren voor CAE
en CL. In de zomer van 2016 besloot hij dat de tijd rijp was.
De melkprijs was gunstig en hij vond het een mooi vooruitzicht dat zijn dieren in waarde zouden stijgen. “Bovendien
sta ik nu sterker naar de toekomst toe. Stel dat de melkfabriek melkgeitenhouders gaat verplichten CL-gecertificeerd
te worden, dan ben ik er al klaar voor.”
Samen met zijn vader runt Henri Drost landbouwbedrijf Drost
V.O.F. in Lunteren aan de rand van de Veluwe. Zijn vader is verantwoordelijk voor 1300 vleesvarkens, zoon Henri managet
bijna 1200 melkgeiten. Trots nam hij half december zijn CAE- en
CL-certificaten in ontvangst van GD-dierenarts René van den
Brom. René begeleidde Henri samen met dierenarts Maarten
Fokker van De Klomp Dierenartsen in het traject het bedrijf te
certificeren voor CAE en CL.
Hoe anders was het 18 jaar geleden. De familie Drost kocht in
1999 zo’n 450 niet-gecertificeerde geiten. “Certificaatwaardige
geiten waren een te grote kostenpost. De geitenhouderij was
toen ook nog lang niet zo professioneel als nu. Inmiddels
behoorden wij tot de minderheid van niet-certificaatwaardige
bedrijven in Nederland. Tot vandaag dan.” CL (bultenziekte)
heeft Henri nooit op zijn bedrijf gezien. “Gelukkig niet, maar
we hadden wel eens geiten die we van CAE (hersen- en
gewrichtsaandoening) verdachtten. Als een dier wat mankeerde,
dan zetten we hem apart en op zo’n manier voorkwamen we
verdere besmetting in het koppel.”
Volle stallen
“Ik had altijd wel in mijn achterhoofd dat ik CAE- en
CL-gecertificeerd wilde worden. Maar tegelijkertijd las ik in de
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vakbladen dat dat erg moeilijk was. Toen de melkprijs goed was,
dacht ik: laten we het proberen. Ik was verzekerd van een goed
inkomen, we hadden volle stallen, dus we hadden genoeg lammeren om te selecteren, en ik zag het als een goede stap voor
de hele geitensector. En natuurlijk wil ik geen ziekten op mijn
bedrijf hebben. Bovendien is CL een zoönose, mensen kunnen er
ook ziek van worden. Dat wil je niet.”
Wat ook meespeelde was de wil om eventuele verplichtingen
door andere partijen, bijvoorbeeld de melkfabriek, voor te zijn.
“Stel dat er een dip komt in de melkprijs en dat de melkfabriek
gaat selecteren op geitenhouders die CL-gecertificeerd zijn. De
noodzaak om op zo’n moment te certificeren kan slecht uitkomen, want het is een flinke investering en je loopt het risico
dat je het niet haalt.”

TANKMELKONDERZOEK
Naast de CAE- en CL-certificering
biedt GD vanaf dit jaar ook tankmelkonderzoek om de vinger aan de
pols te houden met CAE. Met de
nieuwe CAE Tankmelk Check kunnen
geitenhouders vier keer per jaar een
tankmelkmonster laten testen op
CAE. De check is een aanvulling op
de certificering. De betrouwbaarheid
van de CAE-status van het koppel
wordt hiermee vergroot. Daarnaast
biedt de check de kans om een uitbraak vroegtijdig te signaleren.
Kijk voor meer informatie op
www.gddiergezondheid.nl/cae.
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samenleving

Henri Drost (l) samen met dierenarts Maarten
Fokker van De Klomp Dierenartsen.

Steekproeven
En dus tapte Henri kort na de zomer met zijn dierenarts Maarten
Fokker in een eerste steekproef bloed bij vijftig geiten. “De
dekbokken, de oudere dieren en een paar probleemgeiten die
weleens wat hadden. Dit was eigenlijk de spannendste steekproef. Toen bij deze dieren geen CAE en CL werden aangetoond,
geloofde ik dat het goed zou komen.”
Maar om zekerheid te hebben waren nog twee steekproeven
nodig: eerst zo’n 200 dieren en een paar weken daarna nog eens
260 geiten. “Ik ben erg blij dat het goed gegaan is. Ik ben nu
beter op de toekomst voorbereid en mijn dieren zijn meer waard
geworden.”
Sector profiteert
Ook dierenarts Maarten is opgetogen als René van den Brom van
GD half december het goede nieuws brengt én de certificaten
voor CAE en CL komt overhandigen. “Het was niet niks om bijna
500 bloedmonsters te tappen, met bovendien het risico dat hal-

verwege een besmetting wordt aangetoond. Een veehouder
weegt bij zo’n beslissing zijn eigen belangen af, maar de hele
sector profiteert. Hoe meer er gemonitord wordt en hoe meer
mensen meedoen in een gezondheidsprogramma, hoe beter het
gaat met de koppels in Nederland en hoe minder kans je hebt
op in- en versleep van ziekte.”
Spannend
Voor Henri is de spanning van het certificeringsproces er nog
niet af. CAE- en CL-gecertificeerd worden is één, gecertificeerd
blijven is een tweede, realiseert hij zich. “Ik blijf druk voelen.
Over een jaar moeten we weer bloed tappen. Je hoort wel eens
dat op bedrijven die een certificaat hadden toch weer CAE
opduikt, en dat soms onduidelijk is hoe de ziekte is binnengekomen. Dat speelt wel mee, ik kijk kritischer naar bezoekers en
denk meer na over hygiëne. Wij zijn een gesloten bedrijf, op de
aankoop van drie à vier bokken per jaar na. Daarnaast is insleep
door bezoekers voor ons het grootste risico.”
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