Dieren- en huisartsen blij verrast tijdens bezoek aan drie varkenshouderijen

Scoren vanuit liefde voor het vak
Ze keken hun ogen uit. Dit hadden ze niet gedacht, de huis- en dierenartsen die op uitnodiging van
SaMeDi en het VarkensGilde Peel en Maas, afgelopen maandagavond drie varkenshouderijen in
Noord-Limburg bezochten. Blij verrast waren ze, toen ze met eigen ogen zagen hoe varkenshouders
anno 2018 met hun dieren omgaan. Zij knuffelen hun varkens tegenwoordig nog net niet voor het
slapen gaan.
SaMeDi staat voor Samenwerking Medici en Dierenartsen. Een project, opgericht door de ZLTO, om
het onderlinge contact en de samenwerking tussen huisartsen, dierenartsen en de agrosector te
bevorderen in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Dit gebeurt onder andere met bedrijfsbezoeken
aan rundvee-, pluimvee-, geiten- en varkenshouderijen. Zoals afgelopen maandag bij de
varkenshouderijen van Dirk van den Goor in Panningen, Rinie en Annet Saasen in Helden en Ton
Goertz in Baarlo. Waar ze in groepjes door de varkenshouders werden rondgeleid en uitleg kregen
over hoe zij voor hun varkens zorgen. Het waren voor beide partijen bijzonder geslaagde en
effectieve sessies.
Anton Gijsen, projectcoördinator van het VarkensGilde, een ondernemend collectief van 24
varkenshouders in Peel en Maas en werkzaam bij varkenshouderij Goertz: ‘Vooral de huisartsen
waren hoogst verbaasd over hoe wij met onze varkens omgaan. Zij hadden nog het achterhaalde
beeld van de varkenshouderijen van twintig jaar geleden voor ogen. Ze toonden zich oprecht blij
toen ze zagen hoe we bijvoorbeeld met medicijngebruik en de registratie daarvan omgaan. Wij
hadden als varkensboeren al langer de behoefte om de gezondheidszorg eens ons verhaal te
vertellen.’
De artsen gingen dus mee de stallen in om het bedrijfsproces te bekijken. ‘Ze waren verrast over wat
we allemaal doen en dat 99% van de dieren nog nooit te maken heeft gehad met antibiotica’, zegt
Ton Goertz. ‘Zij dachten dat we nog zo werkten als in het verleden, dat beeld blijft blijkbaar hangen.
Zo werken wij bijvoorbeeld met het vijfwekensysteem, waardoor de zeugen een keer in de vijf weken
samen biggen. Dat is super voor de gezondheid van de dieren. Voor ons wel veel meer werk, maar
daar gaat het niet om. Als de drachtige zeugen tegelijk kunnen biggen, voorkomt dat ook de
overdracht van bacteriën en virussen. Dat doen we al jaren zo. Maar daar hebben de artsen geen
weet van. Zij informeerden ons op hun beurt over het feit dat er zoveel soorten van de MRSAbacterie bestaan. Hoe meer wij van die dingen weten, hoe beter het is. Want we willen zuiver
werken, alles om de dieren gezond te houden.’
De artsen keken er ook vanop dat ze gewoon met hun goeie kleren aan de stallen in konden, want
alles is schoon. Goertz: ‘Wij vinden dat al twintig jaar normaal. Buitenstaanders weten dat niet. Maar
als we alles maar op slot houden, krijgen we daar niet de voor handen op elkaar. Nu komen we ook
eens met goed nieuws in de pers in plaats van met problemen. Dat we altijd met ons fantastische vak
bezig zijn. Er is niks mooiers. Geen dag is hetzelfde. Wij hebben het mooiste beroep van de wereld!’
Dat Hans Lansbergen, bestuurslid LLTB-regio Noord-Limburg, alleen maar onderschrijven. Ook hij was
aanwezig bij de SaMeDi-bijeenkomsten en zag hoe belangrijk ze zijn om van elkaar te leren. ‘De
artsen stonden versteld dat de varkenshouders op zo’n hoog niveau bezig zijn met hun bedrijven. Zij
zijn alleen maar bezig met brandjes blussen, zeiden ze, en wij met de echte preventie als sector. Dat

we bijvoorbeeld longontsteking voorkomen door goede ventilatiesystemen en goede huisvesting. Ze
waren zeer onder de indruk.’

