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VRAAGGESTUURD ONDERZOEK

Doelgericht
en efficiënt:
de nieuwe
werkwijze
van de VMP
wérkt
Gezondheidsproblemen vragen om gerichte oplossingen.
Maar wat nou als er iets speelt op een bedrijf waar de dierenarts niet zo snel een antwoord op heeft? De Veterinaire
Monitoring Pluimvee (VMP) verzamelt zulke signalen en zet
onderzoek uit. Dat doet ze sinds eind 2017 op een andere
manier dan voorheen: vraaggestuurd. Practici Maarten van
den Berg en Marieke Klaasen (ook bestuurslid van VMP) zijn
blij met de verandering.
Eigenlijk gaat het al heel goed met de pluimveegezondheid in
Nederland. Wat dat betreft bevinden we ons volgens Marieke
Klaasen, bestuurslid van de VMP, in een ‘luxepositie’. “We doen
al heel veel aan monitoring waardoor we allerlei ziekten in
beeld hebben waarover wordt gerapporteerd.”
Generieke informatie
Die kennis komt grotendeels van pluimveebedrijven zelf, via
practici. Die constateren eventuele problemen en delen die
informatie met de VMP, het landelijke monitoringsorgaan waar
GD een coördinerende rol in speelt. Tot eind 2017 gebeurde die
kennisvergaring vrij generiek. Dierenartsen werd gevraagd alle
bevindingen te delen, zodat de VMP die data kon analyseren en
met elkaar kon vergelijken.

10 - Pluimvee, december 2020

“Weegt de energie
die je erin stopt op
tegen de output?
In de meeste
gevallen wel.”
Maarten van den Berg
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Maarten van den Berg, dierenarts bij Poultry Vets in Diessen,
merkte dat pluimveehouders vaak niet goed wisten welke data
er werden gedeeld. “Ze hadden dan ooit ergens hun handtekening onder gezet, maar wat ermee gebeurde was onduidelijk.”
Het onderzoek leverde vervolgens wel inzichten op, maar dat
mocht best wat specifieker. Ook Marieke zag verbeterpunten.
“Dierenartsen zagen ertegenop om veel input te leveren over
basiszaken, zonder doelgerichte output.”
Motivatie
Als pluimveedierenarts bij Veterinair Centrum Someren werd
Marieke erg enthousiast over de nieuwe, vraaggestuurde manier
van onderzoek doen. Dat was de reden dat ze zich als één van
de drie practici bij het VMP-bestuur voegde. “In de nieuwe
methode zien we dat de motivatie veel groter is om mee te
doen. Het is efficiënter en laagdrempeliger, wat maakt dat mensen er extra tijd in willen stoppen.”
Het verschil? De VMP werkt nu vraaggestuurd. En dat werkt
twee kanten op. De praktijk vraagt en de VMP antwoordt. De
sector signaleert specifieke diergezondheidsproblemen en stelt
daarbij vragen. Bijvoorbeeld het soms teleurstellende effect van
het ontwormingsmiddel flubendazol, toegepast via het voer.
Hoe komt het dat leghennen hier niet altijd goed op lijken te
reageren, terwijl de dosis elke keer hetzelfde is? Vervolgens
stelt de VMP een projectteam samen dat zo’n vraaggestuurd
onderzoek, of project, gaat coördineren, en de sector vervolgens weer vraagt om data aan te leveren.
Die werkwijze biedt toegevoegde waarde, vindt Maarten. Hij
merkt in zijn praktijk dat de afweging om aan een project mee
te doen veel makkelijker te maken is. “We kijken steeds of de
energie die je erin stopt opweegt tegen de toegevoegde waarde
van de output. En in de meeste gevallen is dat wel zo.”

Veterinaire Monitoring Pluimvee
Waar data worden verzameld, kan kennis
worden gedeeld. Sinds jaar en dag fungeert de Veterinaire Monitoring Pluimvee
(VMP) als verzamelpunt van gezondheidsdata van pluimveehouders uit het hele
land. En met resultaat. Zo speelde het
platform een centrale rol in de reductie
van antibioticumgebruik.
Sinds eind 2017 kent de VMP een andere
werkwijze: in plaats van zoveel mogelijk
data te verzamelen, gaat ze nu vraaggestuurd te werk. Dat levert specifieke en
kwalitatieve informatie op. Kennis waar
pluimveedierenartsen iets mee kunnen.
Dierenartsen Maarten van den Berg en
Marieke Klaasen delen hun ervaringen.
Maarten als deelnemer, Marieke als practicus en lid van het VMP-bestuur.
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Flubendazol
Zo doet zijn praktijk mee aan het project voor flubendazol en het
project voor colistine. In het geval van flubendazol was Poultry Vets
ook één van de praktijken die het probleem constateerden. Het middel leek minder goed te werken dan je op basis van de dosering zou
verwachten. “We zagen dat we de kleine spoelworm na ontworming
sneller dan verwacht weer terugvonden in de darmen. Dat bleek op
meerdere bedrijven te spelen en bij meerdere dierenartsenpraktijken.
Dat signaal kwam bij de VMP terecht, die vervolgens heeft gezegd:
dit signaleren we en wat kunnen we ermee?”
Het leidde tot een project waarvoor de VMP een projectgroep
samenstelde, bestaande uit enkele dierenartsen en een farmaceut.
Die groep coördineert gericht onderzoek naar de effectiviteit van
het middel. “Zo kunnen we gericht proefmonsters verzamelen, van
verschillende locaties in het voersysteem, van verschillende bedrijven”, vertelt Marieke, vanuit haar rol in de VMP. “Met de oude werkwijze hadden dierenartsen de herhaaldelijke inzet van flubendazol
misschien wel keurig genoteerd, maar is het maar de vraag of we op
korte termijn tot de kern van het probleem waren gekomen.”
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Specifiek en gecoördineerd
Het vermoeden bestaat dat er sprake is van ontmenging in het
voersysteem. Voor Maarten was dat geen verrassing. “Niemand
twijfelt over de dosering in het voer, dat is gewoon een feit.
Maar komt diezelfde dosering zeven dagen lang precies zo in de
kip terecht?” Die specifieke, gecoördineerde werkwijze is van
grote meerwaarde, vindt Maarten. “Het levert een veel beter
resultaat op wanneer het strak omschreven projecten zijn die
vanuit een centraal punt worden gecoördineerd.”
Vanuit de praktijken worden die specifieke vragen uitgezet bij
specifieke bedrijven. En dat is soms wel heel specifiek, zoals bij
het flubendazolproject. Zo moeten het witte leghennen zijn, van
een specifieke leeftijd, gevoerd met voer van een bepaalde fabrikant en gebruikmakend van een bepaald voersysteem. Hoewel het
best lastig is om meerdere van zulke bedrijven te vinden, merken
de dierenartsen dat het pluimveehouders die aan die eisen voldoen en ervoor worden gevraagd juist weer motiveert om mee te
doen. “Ze willen graag een bijdrage leveren aan een onderzoek
waar andere veehouders ook wat aan hebben”, ziet Marieke.
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“Het mooie is dat het heel
afgekaderd is, een heel gericht
vraagstuk. Je hebt dus een
duidelijk doel voor ogen waar
je samen mee verder kunt.”
Marieke Klaasen

Meer vragen dan antwoorden
Inmiddels is het eerste project flubendazol afgerond, wat aanleiding heeft gegeven tot een vervolgonderzoek. Ook dat hoort
erbij, vindt Maarten. “Dat is vaak inherent aan onderzoek: dat
we ons er verder op moeten richten. Soms roept het nou eenmaal meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Maar ook
dat is een uitkomst.” In het vervolgonderzoek wordt er nog
gerichter onderzoek gedaan.
In ieder geval lijkt deze manier van monitoringsonderzoek meer
pluimveedierenartsen aan te spreken. “Nagenoeg alle praktijken
doen eraan mee”, zegt Marieke. “Het mooie is dat het heel afgekaderd is, een heel gericht vraagstuk. Je hebt dus een duidelijk
doel voor ogen waar je samen mee verder kunt. Dat maakt mij
weer heel enthousiast. Je bent gericht bezig met het vergaren van
kennis met meer diepgang en die kennis is altijd heel actueel.”
Colistine
Onlangs is er een project gestart omtrent colistine, waar ook
Poultry Vets aan deelneemt. Dat project is erop gericht om het
colistinegebruik in de pluimveehouderij beter te kunnen beheersen, waardoor het verbruik omlaag zou moeten gaan en het
middel voor noodgevallen beschikbaar blijft. “Ook dat is iets
waar we als praktijk al mee bezig waren en hebben gesignaleerd.
Het is nou eenmaal een middel dat we niet willen gebruiken,
maar het blijft belangrijk tegen E. coli. We gebruiken het alleen
als het niet anders kan, maar we worstelen er wel mee.”
De projecten van VMP kunnen op die manier inzichten verschaffen waar de practicus in het dagelijkse leven weinig tijd voor
heeft. Marieke: “Als practicus leef je in de waan van de dag. Je
bezoekt bedrijven veelal alleen, en richt de bedrijfsbegeleiding
op je eigen manier in. Natuurlijk loop je soms tegen vraagstukken aan waar anderen dan ook mee blijken te worstelen. Door
de hernieuwde aanpak van VMP kunnen we daar samen heel
doelgericht verder induiken.”
Die samenwerking blijft belangrijk, vindt ook Maarten. “De
pluimveewereld is een relatief kleine wereld, dus er is al veel
kennisuitwisseling tussen dierenartsen. De VMP is één van de
organisaties waarbij we kennis kunnen uitwisselen en ons netwerk kunnen uitbreiden.
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