GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN

Tekst: Anne Taverne

VAN DROESMOE NAAR DROESVRIJ

ÍÍDe houderii verandert,
maar het ilranagenrent
verandert nog niet rï1ee"
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Droes stak af§elopen jaar in de ene na de andere stal de kop op. Voor Hans Coster
van Paardendokters reden tot actie. En wel in de vorm van het droescertificaat voor
zijn praktijk. 'Je wilt natuurlijk het §oede voorbeeld gleven, maar ik vind het zelf ook
fijn om niet verrast te worden."

van
het
inhoudt, wat de gevolgen zijn en wat het belang

Juist omdat droes nogal een item in de buurt

is van een goed management. "lk vond het gek

natuurlijk ook absoluut niet dat mijn paarden

de praktijk is, weet Hans als geen ander wat

om anderen te adviseren paarden te laten testen

droes krijgen. Door het verkrijgen van het

en het zelf niet te doen. Daarnaast wil ik

droesvrij-certiÍicaat hoop ik inderdaad een goed
voorbeeld te geven en daarnaast zelf niet voor
verrassingen komen te staan."

Hans heeft zelf vier paarden voor eigen gebruik,

die hij naast de praktijk houdt. "Natuurlijk is het
makkelijker om een stal met vier paarden
droesvrij te krijSen dan een pensionstal met

honderd paarden, maar het beleid is hier net

zo

belangrijk." Dit is dan ook de reden van de opzet
van zijn stallen. "lk heb twee L-vormise stukken

met buitenboxen. De patiënten staan altijd aan
de andere kant van onze paarden en nooit onder
één dak. 0ok een nieuw paard staat altijd eerst

apart in een box."

VROEGER EN NU
De huidige manier van houden is volgens Hans
één van de redenen dat droes makkelijker om
zich heen grijpt. "Vroeger viel de ellende

eigenlijk wel mee", vertelt hij. "Veel paarden
stonden in aparte boxen, dus als er dieren ziek
werden, waren ze makkelijk te behandelen."
Met de populaire paddocks verandert er
volgensthem een hoop. "Soms staan er tot wel
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vijftig paarden in één groep, die allemaal uit
dezelfde drinkbakken drinken. Tegen de tijd
dat je in de gaten hebt dat een dier ziek is,
ben
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je eigenlijk al te laat."
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Toch ziet hij ook positieve veranderingen. "Er kan

tegenwoordig veel meer. lk ben nu

22 laar

rr r

dierenarts en zie het vak om me heen veranderen. Vroeger konden we niet testen; je deed enkel
een kweek, die vaak nog mislukte ook. En hoe
vaak deden we vroeger een echo? Nu doen we
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het praktisch elke dag.Zo zal dat met de testen
waarschijnlijk ook gaan."

T..]

L-/

BELEID
Maar met dit in zijn achterhoofd, ziet hij wel een

À

volgend probleem. "De houderij verandert constant,
maar het management verandert nog niet mee",
legt

hU

uit. "Een paddockstal is voor dieren

natuurlijk prettig, wantze lopen in een gezellige
groep, maar diergeneeskundig is het Sevaarlijk."
Volgens Hans is er in principe niks mis met deze

vorm van paarden houden, maar is het wel goed om
_._t

te kijken naar het beleid op het bedrijf. "Het zou
bijvoorbeeld al een goed begin zijn als stalhouders
ieder nieuw paard dat binnenkomt eerst twee
weken in quarantaine zetten. Metzo'n isolatie, dus
stallen in een aparte box en niet uit dezelfde bak
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laten drinken, haalje al veel ellende we§." Maar is
dat genoeg om droesvrij te worden? "Nee", zegt hij.
"Dan zalje echt moeten testen."

Hans stelt dat de gedachtegang moet veranderen.

"De paardenhouderij loopt achter op de rest als het

Hans Coster van de Paardendokters

gaat om ziektemanagement. Als het een koeienziekte was, was droes al lang uitgebannen. Dan was
voor de bijl gaat, moet je deels of helemaal dicht,

droes zit in het ruggenmerg van deze praktijk.

overheid, en was het klaar. Een veehouderweet: als

kan het paarden kosten, maar bovenal kost het

Juist omdat we er, in ons werk als dierenarts,

mijn veestapelziek is, gaan mijn inkomsten naar

tijd en inzet. 0p korte termijn is het een

de laatste tijd zo mee geconfronteerd zijn, zijn

beneden en dus is het bestrijden een investering in

investerin§, maar ik denk dat het belangrijk is dat

we er erg handi§ in geworden." Volgens de

de toekomst." Toch komt er ook in de paardenhou-

er iets aan gedaan wordt. Het besef is er nu nog

praktijk is het vooral een goed idee voor

derij een schifting. Dit merkt hij langzaamaan

niet helemaal, maar ik hoop dat dit langzaamaan

stallen waar aan groepshuisvesting gedaan

steeds vaker tijdens bezoeken. "Soms hoor je

gaat komen."

wordt, zoals paddocks en maneges. "Als je hier

het beleid aangepast, eventueel met behulp van de

'hoezo quarantainestal?', maar ook steeds vaker

in de regio om

hoor ik: '0 ja, dat is eigenlijk best een goed idee!"'

je heenkijkt naar bedrijven

die

Daarnaast heeft het ook te maken met het feit

droes hebben gehad, merk je dat ze echt

dat houders, zeker die van pensionstallen, met

droesmoe zijn. En ik nu ook wel een beetje,
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veel verschillende eigenaren te maken hebben.

eerlijk gezegd. Het zorgt voor ontzettend veel

Hoewel steeds meer houders positief tegenover

Dit maakt het volgens Hans lasti§. "ledereen

ellende op stal en de nasleep is lang. Dus wij

testen staan, gebeurt het in de regio waar Hans

vindt iets anders en iedereen wil iets anders.

werkzaam is nog weinig. "Deze diagnostiek is een

hebt een heel sterk beleid nodig om alle neuzen

investering voor de lange termijn." Hans legt uit

in dezelfde richting te krijgen."

Je

zijn klaar met droes en klaar voor een
d

roesvrije toekomst."
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waarom hij het zo belangrijk vindt dat stalhouders het als een investering gaan zien. "Als je iets

EEN DROESVRTJE TOETTOMST

Wilt u meer weten over droes of bent

wilt, moet je hettoch gaan tackelen.0p lange

Niet alleen Hans, maar eigenlijk iedereen van

benieuwd wat u kunt doen om ook droesvrij

termijn is het rendabel, niet alleen voor een

de Paardendokters, hoopt dat de droescertifi-

te worden? Kijk dan op www.droesvrij.nl

pensionstal, maar ook voor een manege. Als je

cering opgepikt wordt. "Het bestrijden van
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