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Kennis en korte lijntjes met SaMeDi
Het ZLTO-project ‘Samenwerking Medici en 
Dierenartsen’ (SaMeDi) zag ruim twee jaar 
geleden het levenslicht in Hilvarenbeek. 
Meer contact tussen veehouders, huisartsen 
en dierenartsen om de lijntjes kort te houden 
en kennis over zoönosen en resistente bacte-
riën uit te wisselen is het doel.  ZLTO wil het 
project nu verder uitrollen in Noord-Brabant.

Huisarts Astrid Plasschaert uit Hilvaren-
beek kende wel een aantal dierenartsen 
uit het dorp, maar kende hen niet per-

soonlijk. Het omgekeerde gold voor dierenarts 
Chrys Charpentier. Ook hij kende de huisart-
sen wel bij naam, maar niet persoonlijk. Het 
project SaMeDi bracht beiden bijeen. Tijdens 
hun eerste ontmoeting bleek dat huisarts en 
dierenarts meer gemeenschappelijk hadden 
dan verwacht. 

Het initiatief voor SaMeDi kwam van ZLTO. 
De risico’s van zoönosen houdt de gemoede-
ren al vele jaren bezig en beleidsmakers heb-
ben hun bureaulades inmiddels vol liggen 
met beleidsnotities, plannen van aanpak en 
onderzoeken. Maar er is nog een inhaalslag te 
maken wat betreft het contact in het veld tus-
sen huisartsen, dierenartsen en veehouders, 
zodat ze niet alleen over, maar ook met elkaar 
spreken.

Projectleider Daniëlle Aarts vertelt hoe 
belangrijk dat is: ‘Huisartsen en dierenart-
sen komen in contact met leden-veehouders 
van ZLTO. Wanneer er problemen zijn op een 
bedrijf, kan dat gevolgen hebben voor de vee-
houder en zijn gezin’, zegt zij.

‘Denk daarbij aan zoönosen; ziekten die 

bij mens en dier voorkomen zoals salmo-
nella bij rundvee, vogelgriep bij pluimvee of 
Q-koorts bij geiten. En vergeet ook de proble-
men rond MRSA niet. De resistente bacteriën 
die bij dieren voorkomen en over kunnen gaan 
naar mensen. Die kunnen tijdens een zieken-
huisopname voor veel problemen zorgen.’

De relatie tussen volksgezondheid en 
diergezondheid wordt ook wel One Health 
genoemd. Een goede afstemming tussen 
beide is in ook van belang voor boeren. ZLTO-
afdelingsvoorzitter Piet Verhoeven uit Diessen 
is enthousiast over de aanpak. Hij is positief 
verrast over de goede onderlinge uitwisseling 
die er in de afgelopen twee jaar is ontstaan.

‘Er is meer kennis bij de huisartsen geko-
men over zoönosen en de mogelijke risico’s 
voor de mens. Dierenartsen hebben meer 
inzicht gekregen in de vragen van huisartsen. 
Onderling nemen ze gemakkelijker contact 
met elkaar op om kennis uit te wisselen of 
ervaringen te delen.’

‘Goede zaak’
Gedurende het project SaMeDi bleek dat 

het voor zowel huisartsen als dierenartsen 
best lastig is om elkaar regelmatig te ontmoe-
ten. ‘Het is een goede zaak’, aldus Plasschaert 
en Charpentier, ‘dat vanuit het ZLTO-project 
de afspraken werden geregeld en voorbereid. 
Iedereen is druk met zijn dagelijkse werk-
zaamheden en daardoor dreigen dit soort 
zaken snel naar de achtergrond te verdwijnen. 
Hoe belangrijk ook.’

Inmiddels loopt het project in vijf ZLTO-
afdelingen in Noord-Brabant. Verhoeven 

begrijpt dat op andere plekken veel belang-
stelling is om ook met SaMeDi aan de slag te 
gaan. ‘Er wordt steeds meer nadruk gelegd op 
gezondheid van mens en dier’, zegt hij. ‘Ieder-

een is immers begaan met de eigen gezond-
heid en met die van gezinsleden, werknemers 
en bezoekers. Ook vanuit de maatschappij 
komen er steeds meer vragen.’

Een huisarts kan baat hebben bij de kennis van een dierenarts. Archieffoto: Nieuwe Oogst

Training ‘Be good and sell it’
Ideeën om de bedrijfsvoering op uw vee-
houderijbedrijf duurzamer te maken zijn 
er meestal genoeg. Maar hoe vertaalt een 
ondernemer dit naar meerwaarde voor het 
product, zodat de bedrijfsvoering ook econo-
mische duurzaam wordt?

B innenkort start ZLTO een nieuwe groeps-
training ‘Be good & sell it’. In deze trai-
ning leren deelnemers om vanuit de 

beleving van de klant naar het eigen product 
te kijken, hoe dit te vertalen naar een klant-
gerichte profilering van het product en hoe ze 
hier een rendabel bedrijfsplan voor kunnen 
ontwikkelen met geschikte samenwerkings-
partners.

In de training krijgen de deelnemers hier-
voor diverse handvatten aangereikt, worden 

ze uitgedaagd en op de proef gesteld en spar-
ren ze met collega-veehouders die dezelfde 
ontdekkingsreis ondergaan. Ook is er gelegen-
heid om te sparren met specialisten op diverse 
disciplines, waaronder markt en marketing, 
(keten)samenwerking en financiering.

De training ‘Be good and sell it’ bestaat 
uit vier gezamenlijke bijeenkomsten met een 
vaste groep van vijf tot acht veehouders. Tus-
sendoor werken de deelnemers individueel 
aan eigen opdrachten voor een maximaal 
resultaat.

aanmelden
In de digitale nieuwsbrief die dinsdag is 

verstuurd, staat een link naar het intakefor-
mulier. Meer informatie bij Hans Fuchs van 
ZLTO via (06) 21212439 of hans.fuchs@zlto.nl.

Boezemvriend
Toen ik na een bijeenkomst over beregeningsbeleid 
in mijn auto stapte, schalde muziek van Dolly Parton 
door de luidsprekers. De Amerikaanse countryzan-
geres, met haar enorme borstomvang als handels-
merk, zong in 1980 het lied ‘9 to 5’, over werk- en 
kantoortijden. Inmiddels zijn we beland in een veel 
flexibelere arbeidsmarkt met flexcontracten, deel-
tijd, wisselen van baan en een leven lang leren.

Brabantse graslandboeren hebben of hadden te 
maken met ‘11 to 5’; grasland mocht niet beregend 
worden tussen 11 en 17 uur. Dat beleid uit de jaren 
tachtig was boeren een doorn in het oog. Begin 
2014 kwam er een doorbraak met meer flexibiliteit 
in grondwaterberegening. Buiten de attentiezones 
van Natura 2000-gebieden en buiten de bescher-
mingszones van natte natuurparels (NNP) werden 
het voorjaarsverbod (april en mei) en urenverbod 
in juni en juli (van 11 tot 5) opgeheven. Maar dan 
moet je wel over een bedrijfswaterplan beschikken, 
waarin je aangeeft welke waterbesparende maat-
regelen je treft. Zoals LOP-stuwtjes, gebruik van 
Beregeningssignaal, erfwater opvangen of peilge-
stuurde drainage.

Bij een goedgekeurd plan mag je op grasland 
flexibel beregenen. Maar binnen de contouren van 
Natura 2000 en de NNP gold nog het  ‘oude beleid’; 
niks flexibilisering. Gelukkig hebben we voor die 

gebieden de 5%-regeling (vrijstelling eens per twin-
tig jaar). Daar zijn de natuur- en milieuorganisaties 
weer niet blij mee. Inmiddels zijn we uit de impasse 
gekomen. Voor alle beregenaars is een bedrijfswa-
terplan vereist. Daarnaast gaan we samen aan de 
slag met bodemvruchtbaarheid. Bij een omvang-
rijke deelname ‘boezemt’ dat groot vertrouwen in; 
vergelijkbaar met Dolly Partons voorgevel. Als de 
waterschappen daarmee akkoord zijn, dan is het 
afgelopen met het urenverbod van ‘11 to 5’.

Gerard nabuurs
Voorzitter regio Oost

Gewasgroepen Aardbei bijeen

De jaarlijkse bijeenkomst van de gewasgroepen Aardbei West en Midden Brabant vindt plaats op 
dinsdag 23 februari om 19.30 uur in Eetcafé De Tijd aan de Antwerpseweg 24 in Rijsbergen.
 Foto: ZLTO

dinsdag 23 februari
•	 Maak	werk	van	je	toekomst

ZLTO Moerdijk, Café Noordhoek, St. Jozef-
straat 19 in Noordhoek, van 19.30 tot 23 
uur.

Woensdag	24	februari	
•	 Bijeenkomst	Jonge	Landbouwersregeling	

en PoP3
ZLTO, Noordlangeweg 42 in Colijnsplaat, 
aanvang 19.30 uur. Aanmelden via web-
site.

� u www.zlto.nl/agenda

Donderdag	25	februari
•	 Bijeenkomst	Jonge	Landbouwersregeling	

en PoP3
ZLTO, Onderwijsboulevard 225 in Den 
Bosch, aanvang 19.30 uur. Aanmelden via 
website. 

� u www.zlto.nl/agenda 

Donderdag	25	februari
•	 Kantinebijeenkomst	 vollegrondstuin-

bouw
ZLTO, Piet van Zwolgen, Kerkstraat 29 in 
Wamel, aanvang 19.30 uur. 

� u www.zlto.nl/agenda 


