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BLIK VOORUIT 

Nog een kleine maand en 

dan zit 2021 er weer op. Tijd 

om de blik weer vooruit te 

werpen. Dat sluit wel wat 

aan bij het geven van 

feedforward; met positivi-

teit op naar een mooie stap 

vooruit! We gaan er in deze 

nieuwsbrief op in.  

Ook geven we onze mening 

over de nieuwe richtsnoeren 

op gebied van transport van 

varkens, zijn de welzijns-

coaches dan écht van start, 

stelt onze nieuwe collega 

Marieke zich aan u voor én 

geven we een vervolg aan de 

informatie over injectie-

technieken uit de vorige 

nieuwsbrief.  

POLL 

Hoe waardeert u het contact, 
wanneer u De Varkens-
praktijk benadert voor 
bijvoorbeeld een medicijn-
bestelling?

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HPhC0E9NU0abAtfMeqiOCVIFvCNhciJCshm-r_rxSqJURTVNRzBZUDMwUjAxTzZQQVVVQ1hGVTRFUi4u&wdLOR=cCA6B6373-6358-4936-8C58-2A35082E9675
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FEEDFORWARD: FEEDBACK IN Z’N VOORUIT 

Greetje van Bakel – kwaliteitsmanager De Varkenspraktijk, locatie Oss en Mill 

“Hé, dat heb je 
goed gedaan!” is 
een opmerking die 
we allemaal graag 
ontvangen. Het is 

fijn om te weten dat je manier van 
werken gewaardeerd wordt. Door 
deze opmerking kun je nog meer 
verbeteren, ofwel beter aansluiten 
bij de wensen van een ander. 

Als praktijk proberen wij continu onze 

manier van werken te optimaliseren. De 

dierenartsen en medewerkers van De 

Varkenspraktijk stellen zich geregeld de 

vraag: “Hoe kunnen nog betere service 

leveren aan de veehouder?”. Direct daarna 

rijst de vraag: “Wordt dit eigenlijk wel 

opgemerkt door de veehouder?”. Mede 

hierdoor hebben we ervoor gekozen 

om sinds kort op de eerste pagina 

een poll-knop in onze nieuwsbrief te 

verwerken. Hoe kan het nóg beter?  

Deze terugkoppeling, ook wel feedback 

genoemd kun je dus gebruiken om je 

manier van werken en communiceren te 

optimaliseren. Echter is het leuker en 

positiever om de feedforward methode te 

gebruiken.  

Feedback kan een negatieve klank hebben, 

zoals de opmerking: “dat heb je niet goed 

uitgelegd”. Het is een juiste feedback, 

iemand laat je weten wat niet goed gegaan 

is. Echter, kun je met deze informatie niks. 

Hoe moet het de volgende keer dan wél? 

Wat moet je veranderen of aanpassen 

zodat de ontvanger het wel goed vindt?  

Door de feedbackopmerking kan iemand 

zich ook aangevallen voelen en zich 

afvragen: “Hoezo was het niet goed!? Ik 

deed toch erg mijn best?!” 

Het mooie van de feedforward methode is 

dat het een opmerking betreft die je juist 

probeert vooruit te helpen. Ook wel 

gezegd: “Feedforward gaat over de 

toekomst, niet over het verleden.” Een 

goede feedforward opmerking zou kunnen 

zijn: “Misschien kun je het de volgende 

keer op een eenvoudigere manier 

uitleggen, meer Jip en Janneke-taal?” Nu 

weet de ontvanger wel hoe hij zijn 

communicatie in het vervolg (nóg) beter 

kan doen.  

Zoals feedback (negatieve) spanning kan 

opleveren, zo kan feedforward juist 

stimulerend werken. En daarmee gaan we 

niet meer herkauwen op wat er in het 

verleden niet goed ging; we 

zijn er juist op gericht om 

samen verder te komen. Een 

stap vooruit! 

Wat voor tips heeft u voor onze praktijk om 

een stap verder te komen? We horen het 

heel graag!! Mogelijk kan onze 

samenwerking met goede feedforward in 

de toekomst nóg succesvoller zijn.  

Want zoals de feedforward goeroes zo 

mooi zeggen: Het verleden kunnen we 

immers niet veranderen, de toekomst 

maken we echter samen. 

Meer weten over dit onderwerp? Onze 

varkensartsen willen er met alle plezier een 

keer samen over sparren. Als 

achtergrondinformatie is het boek FLOW 

van Marc Lammers (dé hockeycoach) een 

erg inspirerend boek.   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HPhC0E9NU0abAtfMeqiOCVIFvCNhciJCshm-r_rxSqJURTVNRzBZUDMwUjAxTzZQQVVVQ1hGVTRFUi4u&wdLOR=cCA6B6373-6358-4936-8C58-2A35082E9675
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EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Marieke Hoekstra en 
sinds 1 oktober ben ik werkzaam 
bij De Varkenspraktijk. Voor 
sommigen wellicht een bekend 
gezicht. Ik ben opgegroeid in 
Friesland, maar inmiddels 
behoorlijk gehecht aan varkens, 
het Brabantse land en de 
Brabantse gezelligheid. Ik heb 
meerdere jaren als 
varkensdierenarts in de praktijk 
gewerkt. De laatste jaren werkte ik 
bij MSD in Boxmeer, waar ik 
betrokken was bij onderzoek naar 
onder andere varkensvaccins.  

Mijn taak zal vooral gericht zijn op 
het ondersteunen van onderzoek 
en projecten binnen de praktijk en 
op varkensbedrijven.  

 

 

 

 

 

 

  

 beeld welke dieren nog vervoerd mogen worden en onder welke voorwaarden.  

De algehele conclusie is dat dieren vaker apart op de transportwagen vervoerd moeten worden. 

Het is verstandig om hier zo snel mogelijk afspraken over te maken met uw transporteur. Onze 

ervaring leert dat, wanneer dit niet gebeurt, in basis gezonde dieren noodgedwongen 

geëuthanaseerd moeten worden.  

Als beroepsgroep en praktijk zijn wij tegen het euthanaseren van gezonde dieren. Wij zullen dit dan 

ook kenbaar maken aan de betrokken partijen. Het kan niet zo zijn dat een regeling die het 

dierwelzijn moet verbeteren er uiteindelijk toe leidt dat juist het tegenovergestelde wordt bereikt.  

We zijn van mening dat iedereen in de varkensketen (dus niet alleen de varkenshouder) zich in moet 

zetten, om ervoor te zorgen dat gezonde dieren die transport- en slachtwaardig zijn uiteindelijk 

volgens de opgestelde wetten en normen geslacht kunnen worden.  

NIEUWE WELZIJNSCOACHES 

De varkenshouderij heeft er negen welzijnscoaches bij. In de 
zoektocht naar vermindering van het bijtgedrag in 
varkensstallen begeleiden zij varkenshouders bij het nemen 
van maatregelen. Marly van Heesbeen is zo’n welzijnscoach. 
“Bijtgedrag heeft groot effect op de bedrijfsresultaten. Ik 
wil graag bijdragen aan de oplossing ervan”.  

  
Absoluut voorkomen van bijtgedrag op een varkensbedrijf is 
een mooi doel, maar moeilijk te realiseren, zegt dierenarts 
Marly. Dat neemt niet weg dat het bijten in staarten, oren 
en flanken van hokgenoten wel flink verminderd kan 
worden. Ingewikkeld is dat wel, zegt zij erbij. Veel factoren 
spelen een rol. Bijvoorbeeld consequente beschikbaarheid 
over voer en water, en niet te vergeten het binnenklimaat. 
Het werkt allemaal op elkaar in. 
 
Lees verder op onze website of Boerderij.nl. 

RICHTSNOEREN TRANSPORT VARKENS 

Per 1 november 2021 zijn er nieuwe richtsnoeren van 
toepassing voor het transport van varkens (zie ook 
document Praktische Richtsnoeren). Deze zijn tot stand 
gekomen in overleg tussen Vee & Logistiek Nederland, de 
POV en de NVWA. 

De Varkenspraktijk is het eens met de stelling dat zieke 

dieren en dieren die pijn hebben niet vervoerd dienen te 

worden en, wanneer behandeling niet meer zinvol is, het 

dier zo snel mogelijk uit zijn lijden verlost dient te worden 

middels euthanasie. De richtsnoeren geven een duidelijk  

 

https://www.devarkenspraktijk.nl/marly-van-heesbeen/
https://www.devarkenspraktijk.nl/welzijnscoach-bijtgedrag-varkens-vereist-direct-ingrijpen/
https://www.boerderij.nl/welzijnscoach-bijtgedrag-varkens-vereist-direct-ingrijpen
https://www.vee-logistiek.nl/uploads/files/Praktische_richtsnoeren_voor_het_bepalen_van_de_geschiktheid_voor_vervoer_van_varkens.pdf
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de kreupele big, slijter of een dier dat plots doodligt. Geen zorgwekkende aantallen, maar toch te veel 
om door de vingers te zien. Bij een goede start in de kraamstal en vlotte carrière na spelen zou uitval 
op latere leeftijd toch niet of nauwelijks hoeven voorkomen?! 

Lees verder op de website van De Varkenspraktijk. 

 

INJECTIETECHNIEKEN 

In onze vorige nieuwsbrief is de juiste injectieplaats aan bod 
gekomen. Een ander belangrijk onderdeel bij het toedienen 
van injecties is het gebruik van de juiste naald. Dit bepaalt 
of het toegediende middel op de gewenste plaats komt. In 
de tabel hieronder is te zien welke naaldlengte en -dikte 
voor welke diercategorie geschikt is.  

 

 

 

 

Daarnaast is het ook van belang dat de naald scherp is. Het 
werkt prettiger en belast het dier niet onnodig. Ter 
voorkoming van infecties moet een naald schoon zijn. Beide 
zijn te bereiken door regelmatig een nieuwe naald te 
gebruiken. Bij biggen is het advies om een nieuwe naald per 
toom te gebruiken en bij zeugen maximaal tien zeugen met 
dezelfde naald.  

 

Rechtsonder is 

te zien hoe het 

puntje van de 

naald eruitziet 

onder de mi-

croscoop na 

zes keer te zijn 

gebruikt. 

APOTHEEKNIEUWS 

Oxyject 10% is niet meer leverbaar 

en is daarom vervangen door 

Oxymax. Let op! De wachttijd van 

Oxymax bedraagt 21 dagen in 

plaats van 14 dagen. De dosering 

van deze twee producten is 

hetzelfde, namelijk 1 tot 2 ml per 

10 kg gedurende 3 tot 5 dagen.  

 

 

 

 

 

 

De wachttijd van Dozuril is vanaf 

medio november verkort van 77 

dagen naar 61 dagen. Houd de 

bijsluiter in de gaten voor de juiste 

wachttijd.  
 

           

 

 

DE OPLOSSING ZIT NIET ALTIJD IN EEN POTJE 

Patricia van Ginderen – Boerderij, 21 oktober 2021 

Ik vind het altijd super nuttig om op reguliere basis met varkenshouder en 
erfbetreders samen de bedrijfsresultaten door te spreken. Ook al zijn deze naar 
tevredenheid, er vallen altijd wel wat puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ te zetten. 
Zo ook laatst tijdens een managementoverleg. Het betreffende bedrijf heeft over 
het algemeen niets te klagen omtrent de prestaties, Echter, de uitval in de 
vleesvarkensstal is al enig tijd een punt van aandacht. Te vaak een niet herstellen- 

https://www.devarkenspraktijk.nl/big-vertroetelen-verlaagt-kans-op-ziektes/
https://www.devarkenspraktijk.nl/patricia-van-ginderen/
https://www.devarkenspraktijk.nl/patricia-van-ginderen/

