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EEN NIEUW JAAR 

We hopen dat het komende 
jaar (meer) rust, een goede 
gezondheid en stabiliteit 
brengt, ook voor uw bedrijf! 
Het team van De 
Varkenspraktijk staat klaar 
om u hierin zo goed mogelijk 
te begeleiden. Bedrijfs-
begeleiding vormt immers 
ons dagelijks werk. Hierover 
is meer te lezen in het 
interview met varkensarts 
Tineke.  
Daarnaast wordt in het kort 
aandacht besteed aan de 
resultaten van het 
tevredenheidsonderzoek. 
Marly van Heesbeen geeft 
een update over de 
vastgelegde grenswaarden 
van de  Dierdagdoseringen. 
Voor de bedrijven met een 
herhaaldelijk te hoog 
antibioticagebruik gaat de 
komende jaren het één en 
ander veranderen.  
John Vonk praat u bij; na een 
leerzame en waardevolle 
periode legt hij de 
voorzittershamer bij de 
KNMvD neer. Tot slot is er 
heel leuk babynieuws!  
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DDD 2021:TRAJECT VOOR BEDRIJVEN IN HET ROOD 

Marly van Heesbeen – De Varkenspraktijk, locatie Someren

In de nieuwsbrief van 
december is al even 
kort aandacht 
besteed aan de 
dierdagdoseringen in 
2021. We willen dit 
graag nogmaals 

onder de aandacht brengen, omdat 
inmiddels meer duidelijk is.  

Voor zeugen en vleesvarkens blijft de norm 
in 2021 <7. De signaleringswaarde van 7-10 
(oranje gebied) verdwijnt en het rode 
gebied begint bij 7. Voor de gespeende 
biggen is de streefwaarde tot nu toe <20. In 
deze categorie blijft sprake van een oranje 
gebied, deze is van 20-30 (vorig jaar was dit 
20-40), het rode gebied begint dus bij 30.  
 
Het traject voor bedrijven die in het rode 
gebied zitten is veranderd, met als doel 
deze bedrijven in het groene gebied te 
krijgen. Voorheen moesten deze bedrijven 
twee keer per jaar een aanvullend 
bedrijfsgezondheidsplan (BGP) opstellen. 
Per 1 januari 2021 zullen rode bedrijven nog 
maar één keer per jaar om een aanvullend 
BGP gevraagd worden.  
Dit is stap 1 en hier moet je aan voldoen 
wanneer je bedrijf voor één jaar met één of 
meerdere diercategorieën in rood gebied 
zit.  
Als je bedrijf twee achtereenvolgende jaren 
in het rode gebied zit, dan volgt stap 2: een 
aanvullend BGP opstellen en het 
samenstellen van een adviesteam. Dit 
adviesteam bestaat ten minste uit een 
varkensdierenarts en een externe 
bedrijfsadviseur (aangevuld met  

bijvoorbeeld een klimaatdeskundige of een 
andere bedrijfsadviseur). De taak van het 
adviesteam is om minstens 3x in het 
betreffende kalenderjaar bij elkaar te 
komen. Van iedere bijeenkomst wordt een 
verslag gemaakt, het aanvullend BGP-
actieniveau.  
Na drie achtereenvolgende jaren in rood 
gebied volgt stap 3. Nu dient er een 
expertteam samengesteld te worden. Dit is 
het adviesteam aangevuld met een 
onafhankelijke procesbegeleider. Dit team 
moet weer minstens drie keer per jaar een 
aanvullend BGP-actieniveau opstellen.  
Wanneer de dierdagdosering vier jaar lang 
te hoog is, zal er vanuit de IKB beoordeeld 
worden of de voorgaande stappen juist 
doorlopen zijn. Zo niet, dan kan dit tot 
schorsing bij de IKB leiden.  
 
In 2021 zullen stap 1 en 2 uitgevoerd 
worden. Bedrijven die alleen in 2020 in een 
rode categorie zaten zal dit jaar om een 
aanvullend BGP gevraagd worden en 
bedrijven waarvoor dit in 2019 en 2020 het 
geval was zal een adviesteam 
samengesteld moeten worden.  
 
 
 
Bronvermelding: 
 
https://pov.nl/dossiers-en-thema-
s/antibiotica/vragen-en-antwoorden-over-
het-antibioticagebruik-in-
2021#Vragenenantwoorden  
 
https://pov.nl/media/8d8905fdf02f430/po
va0032_infographic_antibiotica_a4_w.pdf  
  

https://www.devarkenspraktijk.nl/?page_id=3814
https://pov.nl/dossiers-en-thema-s/antibiotica/vragen-en-antwoorden-over-het-antibioticagebruik-in-2021#Vragenenantwoorden
https://pov.nl/dossiers-en-thema-s/antibiotica/vragen-en-antwoorden-over-het-antibioticagebruik-in-2021#Vragenenantwoorden
https://pov.nl/dossiers-en-thema-s/antibiotica/vragen-en-antwoorden-over-het-antibioticagebruik-in-2021#Vragenenantwoorden
https://pov.nl/dossiers-en-thema-s/antibiotica/vragen-en-antwoorden-over-het-antibioticagebruik-in-2021#Vragenenantwoorden
https://pov.nl/media/8d8905fdf02f430/pova0032_infographic_antibiotica_a4_w.pdf
https://pov.nl/media/8d8905fdf02f430/pova0032_infographic_antibiotica_a4_w.pdf
https://www.devarkenspraktijk.nl/?page_id=3814
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EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Joep Gerards. Al jong 
kwam ik intensief met de 
agrarische wereld in aanraking. 
Hierdoor was de studie 
diergeneeskunde na de verplichte 
militaire dienst een logische stap.  

Een bevriende varkenshouder die 
veterinair vastliep, was de opstart 
naar wat later resulteerde in een 
hard groeiende eigen gemengde 
praktijk. De fusie met Veterinair 
Centrum Someren gaf ruimte me 
nog meer te verdiepen in de 
uitdagingen van deze sector, waar 
de ommezwaai van oplossingen in 
potjes naar optimalisatie van het 
productieproces uiterst complex 
en in volle gang is, maar voor mij 
een boeiende uitdaging blijft. 

 

 

 

 

 

 

  

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN  

Het afgelopen jaar heeft De Varkenspraktijk een 

tevredenheidsonderzoek uitgezet. Het is voor ons nuttig om te 

weten hoe onze varkenshouders over bepaalde zaken denken.  

 “Bent u tevreden;  vertel het door! 

Heeft u een klacht; wij zijn een en al oor!” 

 
De resultaten locatie Mill en Oss 

Voor de veehouders van de locaties Mill en Oss had het 

onderzoek het onderwerp “Bestellingen”.  Hoe worden de 

bestellingen gedaan?  Hoe worden ze bezorgd? Wat kunnen we 

verbeteren? 

Een belangrijke opmerking die vaak gemaakt werd, is dat er 

behoefte is om te bestellen via een app/whatsapp. De timing 

blijkt perfect want we zijn sinds een paar weken begonnen met 

een pilot met een whatsapp-besteltelefoon. In de laatste 

nieuwsbrief van 2020 heeft hierover een aankondiging gestaan.  

 

De vraag: “Hoe bestelt u diergeneesmiddelen bij de praktijk?” gaf 

ook interessant inzicht. Zoals te zien in de onderstaande 

taartdiagram, wordt een heel groot deel van de bestellingen per 

telefoon (bellen) doorgegeven. Het zou mooi zijn als we door de 

Whatsapp-service dit proces nog meer kunnen vergemakkelijken. 

Voordeel van Whatsapp 

is dat het op ieder moment 

van de dag verstuurd kan  

worden naar de praktijk 

én wachten totdat de  

telefoon wordt beantwoord, 

is dan ook niet meer van toepassing.  

 

 

 

De resultaten locatie Someren 

Het onderzoek van De Varkenspraktijk locatie Someren richtte zich dit jaar op de telefonische  

bereikbaarheid van de praktijk/dierenartsen, de beschikbaarheid van de dierenartsen voor een afspraak 

en op het bestelproces van medicijnen.  

Op alle onderdelen werd zeer goed gescoord met een gemiddelde score van 9,2. Een enkele opmerking 

was dat het bestelproces via het bestelformulier voor kleine medicijnbestellingen wat omslachtig is. 

Dank 

Via deze weg willen we alle varkenshouders die aan het onderzoek hebben meegewerkt bedanken! 

We hebben goede tips ontvangen om onze service nog beter te maken. Daar kunnen we mee aan de 

slag!  

https://www.devarkenspraktijk.nl/?page_id=181
https://www.devarkenspraktijk.nl/?page_id=181
http://www.devarkenspraktijk.nl/wp-content/uploads/2020/12/De-Varkenspraktijk-Nieuwsbrief-December-2020.pdf
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APOTHEEKNIEUWS 

Er is de laatste jaren veel meer 
aandacht voor het gebruik van 
pijnstillers. Naast de zogenaamde 
NSAID’s (bijvoorbeeld Novem) kan 
er ook gekozen worden voor 
corticosteroïden, zoals Dexa-
ject  2mg/ml (Dopharma)  

Dexaject is een pijnstiller en remt 
daarnaast in het lichaam het 
ontstekingsproces op verschillende 
manieren. Het middel is heel 
geschikt om met een antibiotica te 
combineren bij de behandeling van 
biggen met acute hersenvlies-
ontsteking of gewrichtsontsteking. 
Het neemt de pijn, maar ook de 
zwelling weg waardoor de genezing 
wordt bevorderd. 

 

De dosering is 1,5 ml per 50 kg 
lichaamsgewicht.  

Let op: Het product mag niet bij 
drachtige dieren gebruikt worden, 
omdat de kans op abortus 
aanwezig is. 

VAN VEEARTS NAAR GEZONDHEIDSMANAGER 

Lisette Verkleij – Tijdschrift voor Diergeneeskunde,  december 2020 

‘The incredible docter Pol’ heeft inmiddels dokter Vlimmen vervangen als stereotiep icoon van de 
veearts. Elke dierenarts kan beamen dat het in die serie geschetste beeld nog steeds even onrealistisch 
is, maar weet u wat het werk van een moderne landbouwhuisdierenarts dan wél inhoudt? En hoe dat 
veranderd is ten opzichte van tien tot vijftien jaar geleden?  
 
Interview met varkensarts Tineke van de Veerdonk -bedrijfsbegeleiding varkensbedrijven, lees verder 
op www.devarkenspraktijk.nl. 

Het is al weer zeven jaar geleden dat de 

toenmalige voorzitter van de Vakgroep 

Gezondheidszorg Varken van de KNMvD 

(Koninklijke Nederlandse Maatschappij 

voor Diergeneeskunde) mij benaderde met 

de vraag of ik mij verkiesbaar wilde stellen  
voor de positie van voorzitter. Na met verschillende mensen 

gesproken te hebben heb ik de keus gemaakt om me 

verkiesbaar te stellen. Ik werd met een zeer ruime meerderheid 

van stemmen gekozen door collega varkensartsen dus ik kon 

met “mandaat” aan de slag! Per 1 januari 2021 is deze periode 

afgesloten en kijk ik met trots terug. Maar ook ben ik, na al die 

talloze vergaderingen,  nog trotser geworden op iedereen die 

in onze mooie varkenssector werkt met zoveel passie, 

doorzettingsvermogen en veerkracht! De dierenarts als 

onafhankelijk deskundige op het gebied van diergezondheid, 

dierwelzijn en volksgezondheid, dat is waar we voor staan en is 

als zodanig stevig verankert in de sector.  

Lees meer hierover op www.devarkenspraktijk.nl. 

BABYNIEUWS 

Niet verwacht toch gebeurd, 
Patricia en Kees zijn in 2020 al 
trotse ouders geworden van 
prachtige dochter Kae! Kae had 
geen zin om te wachten tot het 
jaar 2021 en wilde 2020 graag 
nog feestelijk afsluiten. Dus 
deze 

 

 

BEEINDIGDING WERKAAMHEDEN KNMvD 

 

deze meid heeft nu al, zo klein als ze is, voor een groot 
verrassingseffect gezorgd!  
Vader, moeder en dochter maken het goed en genieten van het 
welverdiende verlof.  

 

 

https://www.devarkenspraktijk.nl/?page_id=154
https://www.devarkenspraktijk.nl/?page_id=178
https://devarkenspraktijk.kwaaidevelop.nl/wp-content/uploads/2021/02/20201201-TIJDSCHRIFT-VOOR-DIERGENEESKUNDE-van-veearts-naar-gezondheidsmanager-TV.pdf
https://devarkenspraktijk.kwaaidevelop.nl/wp-content/uploads/2021/01/202012-VEEARTS-Denken-in-ketens-JV.pdf

