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SAMEN 

We roepen het vaak genoeg; 

samen sta je sterker. Ook 

binnen onze praktijk is een 

mooie samenwerking van 

belang, om de bij ons 

aangesloten varkenshouders 

zo goed mogelijk te kunnen 

ondersteunen. Zonder de 

assistentes zou het een flinke 

janboel worden. Reden te 

meer onze vaste voorstel-

rubriek te vervolgen met de 

op deze voorpagina 

weergegeven spillen in onze 

praktijk.  

Een goede samenwerking 

valt of staat met een goede 

communicatie, waarbij 

kennis van de verschillende 

communicatiestijlen van pas 

komt. Ook Patricia schrijft 

over samenwerken in haar 

column in de Boerderij. En 

Marly  werkt samen met u 

aan de weg naar lange 

staarten. Dit en nog veel 

meer leest u in deze 

nieuwsbrief.  
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HOOR JÍJ MIJ?! 

Greetje van Bakel – kwaliteitsmanager De Varkenspraktijk, locatie Oss 

Waarom kun je met 
bepaalde mensen 
met een half woord 
bespreken wat je 
bedoelt, terwijl je 

met anderen tijden kunt besteden 
aan het onderwerp, maar niet tot 
een uitkomst komt?  

Begrijpt de ander je woorden niet, of zeg jij 

het misschien verkeerd? Of waarom willen 

sommigen eerst een plan volledig 

onderbouwen, tot de puntkomma 

nauwkeurig, voordat er actie 

ondernomen kan worden, 

terwijl de ander het liefst 

direct knopen wil 

doorhakken, klaar voor 

actie?  

Deze vraag blijft onze 

groep varkensartsen 

ook intrigeren. Waarom 

“past”  de ene 

varkensarts bij een 

bepaalde varkenshouder, en 

waarom heeft een andere 

varkensarts totaal geen klik met 

diezelfde varkenshouder.  

Deze verschillen kunnen verklaard worden 

door de verschillende communicatiestijlen 

die mensen hebben. De manier waarop je 

met anderen communiceert is sterk 

afhankelijk van wie je in de basis bent. 

Jouw stijl is je sociale vingerafdruk: hoe 

breng jij je boodschap naar voren en 

waarop word je door anderen herkend?  

Er zijn verschillende methoden om 

communicatiestijlen te onderscheiden en 

in kaart te brengen. In basis komen ze allen 

op hetzelfde neer. Ook de DISC-methode 

omschrijft de vier stijlen: Directieve stijl, 

Interactieve stijl, Stabiele stijl en de 

Consciëntieuze stijl. Een ieder gebruikt alle 

vier deze stijlen, de een wellicht een beetje 

meer dan de ander. Echter één van de vier 

kenmerkt iemand het meest.  

In de uitgebreide versie van dit artikel op 
onze website omschrijven we de vier 
communicatiestijlen. 

Het in kaart brengen van je 

eigen communicatiestijl is 

nuttig, maar het leren 

over de verschillende 

stijlen zodat je je 

gesprekspartner kan 

plaatsen is zéker net 

zo boeiend! Zo kan 

de communicatie een 

stuk prettiger ver-

lopen. Als het je lukt om 

de kennis van 

verschillende communicatie-

stijlen in je onderbewuste op te 

nemen dan kun je zonder stoorzender met 

anderen (zoals gezinslid, personeel of 

erfbetreder) communiceren. Zo hoef je je 

nooit meer af te vragen, “hoor jij mij”?  

 

 

  

https://www.devarkenspraktijk.nl/hoor-jij-mij/
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EVEN VOORSTELLEN 

Ik ben Ilse Kocken en sinds 2016 

ben ik werkzaam als assistente bij 

De Varkenspraktijk. Op de 

MAS/Helicon Oss heb ik de 

opleiding paraveterinair en 

veehouderij gevolgd. Na 

verschillende stages, was het 

duidelijk dat ik meer affiniteit had 

met landbouwhuisdieren dan met 

gezelschapsdieren. Via meerdere 

omwegen, kwam ik terecht bij De 

Varkenspraktijk. Ik werk 

voornamelijk vanuit Oss, maar 

soms help ik mee in Mill.  

Samen met mijn man, onze twee 

kinderen en een stiefdochter, 

woon ik in een fijn huisje in Oss. 

 

 

 

 

 

 

  

 

INZET CASCADEMIDDELEN 

In de nieuwsbrief van Juni 2021 werd het bij Apotheeknieuws al eens genoemd: de cascaderegeling. 

Om voedselveiligheid te kunnen garanderen in geval van behandeling van een dier met medicatie, is 

een positieve lijst IKB (lijst met medicatie die bij IKB waardige varkens mogen worden toegepast) 

opgesteld. Echter, soms komt het voor dat een diergeneesmiddel niet in Nederland verkrijgbaar is, 

terwijl het toch noodzakelijk is voor behandeling. De dierenarts kan dan via de zogenoemde 

cascaderegeling een alternatief, niet op de positieve lijst geregistreerd middel, inzetten. Dit heeft 

gevolgen voor het afvoeren van deze dieren. 

Als uw dierenarts aangeeft dat een product onder cascade of off-label wordt gebruikt, zorg er dan 

voor dat de dieren duidelijk gemerkt zijn en als niet-IKB afgevoerd worden. Houdt hierbij ook in de 

gaten dat de wettelijke cascade wachttijd van minimaal 28 dagen gehanteerd wordt. 

 

DE WEG NAAR LANGE STAARTEN  

Om staartbijten te voorkomen wordt op dit moment bijna 

elk varken gecoupeerd. In 2030 moet het routinematig 

couperen van staarten zijn beëindigd. Dit is één van de  

 

 

Vanuit de POV is een netwerk met welzijnscoaches opgezet 

om zoveel mogelijk kennis op te doen, zodat er in 2030 op 

een verantwoorde manier gestopt kan worden met 

couperen. Deze coaches volgen een cursus met de laatste 

inzichten op het gebied van bijterij en vormen de schakel 

tussen de varkenshouder en erfbetreders, als het gaat om 

kennisdeling. Praktisch gezien kunnen zij helpen bij het 

invullen van de welzijnscheck en het aanpakken van 

daaruit voortgekomen risicofactoren. Vanuit De 

Varkenspraktijk is Marly van Heesbeen één van de 

welzijnscoaches die betrokken is bij dit traject. Wij willen 

daarmee op de hoogte blijven van de laatste inzichten en  

een goede begeleiding kunnen bieden wanneer er op 

grotere schaal gestopt moet worden met couperen. Dit 

laatste is nu nog niet het geval, in de eerste fase zal het een 

klein aantal bedrijven zijn dat experimenteert met lange(re) 

staarten. Eind 2021 zal meer informatie beschikbaar komen 

over hoe je als varkenshouder deel kunt nemen aan dit 

project.  

 

 

doelstellingen die is vastgelegd in het 

Actieprogramma Vitalisering Varkens-

houderij, opgesteld vanuit een samenwerking 

tussen de overheid en de varkenssector.  

https://www.devarkenspraktijk.nl/varkensartsen/
https://www.devarkenspraktijk.nl/nieuwsbrief-juni-2021/
http://www.ikbvarken.nl/Over-IKB-Varken/Diergeneesmiddelen.aspx
https://www.devarkenspraktijk.nl/marly-van-heesbeen/
https://www.devarkenspraktijk.nl/varkensartsen/
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APOTHEEKNIEUWS 

De spoelworm die bij het varken 
voorkomt is goed te bestrijden met 
de juiste ontwormstrategieën. Niet 
onbelangrijk, daar het een zoönose 
betreft. Dit betekent dat de mens 
met de wormeieren van het varken 
besmet kan raken. 

Ontworming kan per injectie 
plaatsvinden, maar veelal wordt 
gebruik gemaakt van de oraal 
toepasbare middelen, daar dit 
tegen meerdere stadia werkzaam 
is. De meeste orale middelen 
bevatten Flubendazol of 
Fenbendazol. Bij beiden kan een 
dosering van 5 mg per kg dier 
aangehouden worden.  

De cyclus van de worm duurt zes 
weken. Om deze te onderbreken is 
het van belang de ontworming 
ruim binnen de zes weken te 
herhalen.  
 

           

 

 

BLIJVEN ONTWIKKELEN ALS DIERENARTS DOOR SAMENWERKING 

Patricia van Ginderen – Boerderij, 17 juni 2021 

De start van de studie diergeneeskunde ging in mijn geval gepaard met een toch 
wat idyllisch beeld van het vak. Met je laarzen in de stront en handen tot aan de 
oksels in de derrie. Het beter maken van dieren, in combinatie met het verstrekken 
van de nodige adviezen aan de betreffende eigenaar. Het liefst niet al te veel met 
mensen werken én na een studie van zes jaar exact weten waar je aan toe bent, 
zodat je vol overgave en zekerheid beslagen ten ijs komt. Kortom; afstuderen en 

hop, op naar het “Dokter Vlimmen-gevoel”!  
 
Niets was minder waar…  
 
Lees verder op de website van De Varkenspraktijk. 

BABYNIEUWS 

Op 7 juni j.l. hebben Chris, assistente in Oss, en haar man 
Koen hun tweede kindje mogen verwelkomen. Dochter Fien 
en moeder maken het goed.   

 

VERKLARING OIE-LIJST ZIEKTEN 

Voor de Nederlandse productieketen van varkensvlees is het 
van belang om wereldwijd een brede markttoegang te 
hebben. Vanuit het Centraal Orgaan voor de Vleessector 
(COV) is daarom het verzoek gekomen om in de IKB-
voorwaarden van beide IKB’s als ook in de 
normvoorschriften voor de Geborgde Varkensdierenarts op 
te nemen dat tijdens het 4-wekelijks bedrijfsbezoek door de 
dierenarts aandacht wordt besteed aan het klinisch vrij zijn 
van de ziektes die vermeld staan op de zogenaamde OIE-
lijst. De OIE is de wereldorganisatie voor diergezondheid. 
Deze lijst dient vaak als basis voor importvoorwaarden die 
door landen worden gesteld en omvat allerlei exotische en 
aangifteplichtige ziekten. PRRS staat ook op deze lijst en 
wordt bij de verklaring niet meegenomen gezien de hoge 
prevalentie van PRRS op de Nederlandse varkensbedrijven.  
Op het bezoekverslag wordt steeds vermeld: Geen klinische 
verschijnselen aanwezig van dierziekten op de OIE lijst, 
uitgezonderd PRRS. 

Door deze OIE-verklaring door de dierenarts wordt ook de 
dierziekte-situatie op het bedrijf volgens internationale 
standaarden aantoonbaar geborgd, zodat de export van 
Nederlands varkensvlees behouden en eventueel uitgebreid 
kan worden. 

 
 

https://www.devarkenspraktijk.nl/patricia-van-ginderen/
devarkenspraktijk.nl/blijven-ontwikkelen-als-dierenarts-door-samenwerking/
https://www.devarkenspraktijk.nl/patricia-van-ginderen/

