
Beste varkenshouder, 

 

De afgelopen 10 jaar heeft de sector al hard gewerkt om het antibioticumgebruik omlaag te 

brengen. Inmiddels hebben we samen als varkenssector al 60% antibiotica gereduceerd. 

Helaas lukt het nog niet iedereen om het antibiotica gebruik voldoende te verlagen. Dat kan 

verschillende oorzaken hebben. Mogelijk zit u met uw dierdagdosering benchmarkwaarde in het 

signalerings- of actiegebied. 

Om u te ondersteunen in het verlagen van de dierdagdosering biedt ZLTO sinds 2019 een landelijk 

coachtraject aan genaamd Optimaliseren Diergezondheid Varkenshouderij. Dit traject is opgezet 

vanuit de Task Force ABRES waarin deelnemen POV, LTO en dierenartsen (KNMvD en CPD). In dit 

traject worden bedrijven begeleid door een ondernemerscoach. De inhoudelijke expertise komt van 

u als ondernemer en uw erfbetreders (dierenarts en voeradviseur). De ondernemerscoach bewaakt 

het proces en gaat aan de slag met het versterken van de onderlinge samenwerking. De coach zal 

zich in principe niet met de inhoud bemoeien, maar zal het proces spiegelen, begeleiden en ervoor 

zorgen dat u als team optimaal functioneren. Dit houdt in dat de coach ervoor zorgdraagt dat elk 

van de experts aan tafel in zijn eigen kracht komt en aan het woord komt. 

Gezamenlijk werken jullie (u als veehouder samen met uw dierenarts en voeradviseur) aan een 

plan van aanpak op het gebied van diergezondheidsmanagement met uiteindelijk als doel het 

antibioticagebruik te verlagen tot onder het actieniveau. In de praktijk betekent dit dat u 

gedurende 2 jaar begeleid wordt door een ondernemerscoach die gemiddeld 5 keer aansluit bij een 

gezamenlijk overleg met uw dierenarts en voeradviseur.   

Inmiddels zijn 43 varkenshouderijbedrijven gestart met het traject. De eerste resultaten zijn 

veelbelovend en meerdere bedrijven zitten binnen een jaar al onder de actiewaarden qua 

antibioticagebruik. Hierbij zit de winst met name in goede samenwerking tussen de veehouder, 

dierenarts en voeradviseur, het maken van een gezamenlijk plan en het maken van duidelijke 

afspraken.  

Met deze brief willen wij het traject nogmaals bij u onder de aandacht brengen. Er zijn geen kosten 

verbonden aan deelname en als u deelneemt, vervalt de IKB-verplichting voor het maken van een 

aanvullend bedrijfsgezondheidsplan. Dit najaar, oktober 2020 start de laatste groep met het 

coachingstraject u kunt zich daar nog voor aanmelden. Dit is een mooie kans omdat per 1 januari 

2021 de benchmarkwaarden voor antibioticagebruik worden aangescherpt (meer informatie 

hierover is te vinden op de website van de POV  

Dit kan consequenties hebben voor uw bedrijf. Check daarom de dierdagdosering van uw bedrijf en 

ontdek of deelname aan het traject interessant voor u is. Uw dierdagdosering kunt u vinden via uw 

IKB/Certificerende Instantie. 

Om u meer inzicht te geven in wat het project inhoudt zal er op 

maandagavond 7 september om 20.00 uur een webinar plaatsvinden.  

Antoon Sanders, één van de ondernemerscoaches, zal u meenemen in wat het coachingstraject 

inhoudt. Daarnaast zal hij enkele stappen toelichten die hij reeds bij bedrijven heeft gemaakt. 

Via deze link kunt u zich aanmelden! 

Wij hopen dan ook dat u de stap gaat zetten om samen met uw dierenarts en voeradviseur mee te 

doen aan het dit traject. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Annick 

Spaans: annick.spaans@zlto.nl of Heleen Prinsen: heleen.prinsen@zlto.nl 

 

Namens de POV, LTO, KNMvD en CPD 

 

https://www.pov.nl/nieuws/varkenshouders-op-koers-in-reductie-antibiotica/
https://zlto.webinargeek.com/optimaliseren-diergezondheid-varkenshouderij
mailto:annick.spaans@zlto.nl

