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1.

Voorwoord

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de onderzoeksstage van de opleiding Diergeneeskunde
aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. In de periode van begin tot eind juli 2011 zijn 30
bedrijfsbegeleidingsgesprekken door dierenartsen bij melkveehouders door heel Nederland
bijgewoond.
Het samenstellen van de gebruikte enquêtes en de bedrijfsbezoeken zijn uitgevoerd in samenwerking
met Bram van Woudenbergh. De data die door ons verzameld is, is de basis voor onze beide
onderzoeksstages. De data-analyse en verslaglegging gebeurde individueel.
Het onderzoek heeft als hoofdonderwerp veterinaire bedrijfsbegeleiding. Veterinaire
bedrijfsbegeleiding kan gedefinieerd worden als ‘het behalen van bedrijfsdoelstellingen door
integratie en interpretatie van gegevens uit de bedrijfsadministratie, de klinische inspectie en de
boerderijinspectie’ (Swinkels, 1998).
In dit onderzoek zal gekeken worden naar de behoeften en tevredenheid van veehouders en
dierenartsen op het gebied van veterinaire bedrijfsbegeleiding en in welke mate deze
overeenkomen. Op gebieden waar deze verschillen zullen aanbevelingen gedaan worden om de
tevredenheid in de toekomst te kunnen verbeteren.
Monique Boender

Figuur 1. Verschil in behoeften tussen dierenarts & veehouder?
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2.

Samenvatting / Summary

Samenvatting
Dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord te krijgen op de volgende vraag: ‘In welke mate
voldoet de veterinaire bedrijfsbegeleiding aan de behoeften van zowel de dierenarts als de
veehouder?’. Om deze vraag te beantwoorden is door 2 onderzoekers met 29 dierenartsen,
verspreid door Nederland, een bedrijfsbegeleidingsbezoek bijgewoond bij 30 veehouders, waarbij
het gesprek tussen beide opgenomen is met een voice-recorder. Ook is een enquête ingevuld door
deze veehouders en dierenartsen. Hieruit bleek dat het merendeel van de dierenartsen (69%) en
veehouders (91%) tevreden is over de bedrijfsbegeleiding. 96% van de veehouders en 87% van
de dierenartsen is tevreden over de communicatie. Dierenartsen geven aan bij 33% van de
veehouders zelden of nooit specifiek te vragen naar wensen van de veehouder m.b.t.
bedrijfsbegeleiding. 16% van de dierenartsen geeft als reden hiervoor dat de veehouder zelf zijn
wensen aangeeft. Er blijkt echter een significant verschil (p-waarde = 0,005) te zijn in mate
waarin de dierenarts verwacht dat de veehouder wensen kenbaar maakt en de veehouder dit
daadwerkelijk doet. Er bestaat een positief verband tussen de mate waarin de dierenarts naar de
behoeften van de veehouder vraagt en de mate waarin veehouders zelf hun behoeften aangeven
(p-waarde = 0,001). Het kennisniveau van de dierenarts sluit in 91% van de gevallen aan bij de
verwachtingen van de veehouder. Economie en voeding worden echter door de dierenarts
genoemd als onderwerpen waarop kennis tekortschiet. Evaluatie van bedrijfsbegeleiding wordt
door 43% van de dierenartsen uitgevoerd. Geconcludeerd kan worden dat veehouders en
dierenartsen tevreden zijn over de bedrijfsbegeleiding en deze dus in hoge mate v oldoet aan de
behoeften van de dierenarts en veehouder. Aanbevelingen aan dierenartsen om
bedrijfsbegeleiding meer aan te laten sluiten aan de behoeften van veehouder en dierenarts
bestaan uit gericht vragen naar wensen & behoeften van veehouder, doelen stellen, inzicht
hebben in redenen waarom advies soms niet opgevolgd wordt en uitvoeren van evaluatie van
bedrijfsbegeleiding.
Summary
This study was conducted to answer the next question: ‘in which level meets the veterinairy
advice to the needs of veterinarians and farmers’. Two researchers have visit 29 cattle
practitioners throughout the Netherlands to be present at a veterinary advice visit at 30 farmers.
The conversation between them is recorded with a voice-recorder. The veterinarians and farmers
have also filled in a questionnaire. We find that the majority of veterinarians (69%) and farmers
(91%) are satisfied with the veterinary advice. 96% of the farmers and 87% of the veterinarians is
satisfied about the communication. Veterinarians ask in 33% of the farmers never or rarely for
the wishes of the farmer concerning veterinar advice. 16% of the veterinarians mentioned as
reason for this that the farmer indicate his wishes himself. There is although a significant
difference (p-value = 0,005) in level in which the veterinarian expect that the farmer indicate his
wishes and the farmer this really does. There is a positive correlation between the degree of
which the veterinarian ask at the wishes of the farmer and the farmer indicate his wishes himself
(p-waarde = 0,001). The level of knowledge of the veterinarian agree with the expectations of the
farmer in 91% of the cases. Economics and nutrition are mentioned by the veterinarian as topics
on which knowledge is insufficient. Evaluation of veterinary advice is performed by 43% of the
veterinarians. It can be concluded that farmers and veterinarians are satisfied about the veterinary
advice and so this meets the needs of both in a high level. Recommendations to the veterinarians
to align the veterinary advice more with the needs of the farmer and the veterinarian consist of
asking specific to wishes and needs of the farmer, set goals, understanding of reasons why advice
may not be followed and perform evaluation of veterinary advice.
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3.

Inleiding

Bedrijfsbegeleiding wordt sinds enkele tientallen jaren in Nederland toegepast. In de jaren ‘70
bestond deze bedrijfsbegeleiding voornamelijk uit het onderdeel fertiliteit. Vanaf de jaren ’80
kwam de totale bedrijfsvoering van de veehouder centraal te staan. Het uitgangspunt van deze
begeleiding was inkomensverbetering en/of kostenbesparing op het bedrijf, door middel van het
optimaliseren van de productiviteit en een beter gezondheidsbeleid. Er werd naast fertiliteit ook
aandacht besteedt aan melkproductiecontrole, voermanagement, uiergezondheid, jongveeopfok
en klauwgezondheid (Lievaart, 1999a). Vanaf die tijd is de curatieve behandeling verder op de
achtergrond komen te staan en kreeg de preventieve en analyserende diergeneeskunde een hogere
prioriteit (Lievaart, 1999b). Desondanks heeft de dierenarts door de altijd aanwezig blijvende
curatieve handelingen het meeste contact met de veehouder en zijn bedrijf ten opzichte van
andere adviseurs (Lievaart, 1999a). Tijdens deze ‘traditionele’ manier van de uitoe fening van de
diergeneeskunde wordt de basis gelegd voor het vertrouwen van de veehouder in de dierenarts
wat een primaire voorwaarde is voor het opzetten van bedrijfsbegeleiding (Swinkels, 1998).
Uit onderzoek in 1999 bleek dat dierenartsen ongeveer 45% van hun praktijktijd bij
rundveebedrijven besteden aan bedrijfsbegeleiding. De verwachting voor de toekomst was dat de
intensiteit van begeleiding toe zal gaan nemen, onder andere als gevolg van hogere
kwaliteitseisen, hoger opleidingsniveau van de veehouders en hierdoor meer vraag vanuit de
veehouders, beantwoording aan eigen interesse en betere controleerbaarheid van het
melkveebedrijf (Lievaart, 1999a). Daarnaast zal antibioticagebruik moeten dalen en zal er als
gevolg daarvan nog meer nadruk gelegd worden op ziektepreventie en ziekterisicobeheersing
(Vollebregt, 2001). Het uitvoeren van bedrijfsbegeleiding wordt dus steeds belangrijker.
Niet alleen de mate van bedrijfsbegeleiding is aan verandering onderhevig, maar ook de situatie
op het melkveebedrijf verandert. De laatste jaren is het aantal melkveebedrijven in Nederland
sterk afgenomen, maar is het aantal dieren per bedrijf toegenomen (Hesselink, 1997). De
bedrijfsgrootte nam toe van gemiddeld 61 koeien per bedrijf in 2002 tot gemiddeld 78 koeien per
bedrijf in 2010 (CRV jaarstatistieken 2010). De bedrijfsgrootte kan beïnvloeden welke rol de
dierenarts zou moeten spelen op een bedrijf.
Op kleine bedrijven is vaak een intensieve samenwerking tussen veehouder en dierenarts.
Problemen worden samen opgespoord, uitgewerkt en opgelost. De veehouder heeft zelf minder
interesse in onderdelen zoals klauwproblemen, jongveeopfok en huisvesting. Op grote bedrijven
draagt de veehouder zelf problemen aan en krijgt van de dierenarts enkel een leidraad aangereikt
om problemen zelf te kunnen oplossen. Deze adviezen zijn opgesteld aan de doelen die de
veehouder zelf aan zijn bedrijf heeft gesteld. De dierenarts heeft hier meer een sturende en
corrigerende functie dan een opsporende functie (Lievaart, 1999b).
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Uit onderzoek is gebleken dat veterinaire bedrijfsadvisering leidt tot een hogere melkproductie en tot
betere bedrijfsresultaten, waardoor vooral veehouders die hun bedrijfsgrootte willen vergroten
deelnemen aan bedrijfsadvisering (Hogeveen, 1992; Schoone, 2008). Persoonskenmerken van deze
schaalvergrotende melkveehouder zijn onder andere het hebben van een visie (weten wat er
speelt en weten wat je wilt) en het hebben van goede communicatieve vaardigheden. De
ondernemer moet adviseurs selecteren die meerwaarde voor hem en het bedrijf hebben om
rendement te verbeteren (Zijlstra, 2006). Wat de veehouder als meerwaarde ervaart is voor iedere
veehouder verschillend. Toch zijn er een aantal eisen aan te wijzen waaraan dierenartsen die
bedrijfsbegeleiding geven aan moeten voldoen, zoals het beheersen van klinische en
zoötechnische kennis en vaardigheden, kengetallen interpretatie, bedrijfseconomisch denken en
handelen en uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (Brand, 1995).
Het werk van een dierarts bestaat grotendeels uit communicatie (zowel met diereigenaar als met
collega’s). Daarom staan in de code voor GVP (Good Veterinary Practice) verschillende
voorwaarden genoemd hoe dierenartsen met cliënten om behoren te gaan. Een goede onderlinge
relatie, goede communicatie en informatieverstrekking en het bewustzijn van verschillende behoeften
van klanten zijn hierin beschreven (FVE). Goede communicatieve vaardigheden zijn dus een
basiscompetentie voor dierenartsen en noodzakelijk voor een succesvolle samenwerking tussen
dierenarts en veehouder (Kleen, 2008). Helaas worden communicatieve vaardigheden vaak
genoemd als zwaktepunt van dierenartsen (Noordhuizen, 2008).
In veterinaire advisering is sprake van interpersoonlijke communicatie; er wordt een gesprek gevoerd
waarbij onderlinge betrokkenheid plaats vindt (Heyman, 1999). Deze communicatie is onder te
verdelen in verbale en non-verbale communicatie (Kleen, 2008). Effectieve verbale communicatie in
advisering kan bewerkstelligd worden door een duidelijke structuur in een adviesgesprek. Het in dit
onderzoek gebruikte communicatiemodel (Klinkert, 2009) met bijbehorende gespreksfasen is te zien
in figuur 2. Deze fasen zijn als volgt gedefinieerd:
 Sociale opening: informeel gesprek aan het begin
Sociale opening
van een bezoek
Zakelijke opening
 Zakelijke opening: vermelding van de
onderwerpen die besproken zullen worden
Behoeftebealing van de veehouder
 Behoefte bepaling van de veehouder: expliciete
vraag naar de behoeftes en voorkeuren van de
Presentatie specifieke veterinaire kennis & vaardigheden
veehouder
Samenwerking veehouder & dierenarts
 Presentatie specifieke veterinaire kennis en
vaardigheden: duidelijke beschrijving van de
Samenvatting & vervolg
bijdrage die de dierenarts kan leveren in de vorm
Figuur 2. Fasen in het adviesgesprek
van kennis en vaardigheden
 Samenwerking veehouder & dierenarts: duidelijke taakverdeling tussen dierenarts en
veehouder
 Samenvatting & vervolg: korte en bondige samenvatting van wat besproken is en
formulering van actiepunten
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Ondanks dat behoeftebepaling van de veehouder genoemd wordt als essentiële fase in het
adviesgesprek is gebleken dat dierenartsen weinig kennis hebben over de behoeften en activiteiten
van hun cliënten (Cannas, 2006a). De wens van de veehouder staat vaak niet centraal en de behoefte
bepaling van de veehouder vindt in de meeste gevallen (82%) niet plaats (Klinkert, 2009).
Uit ander onderzoek bleek dat 90,2% van de ondervraagde veehouders tevreden was met de
bedrijfsbegeleiding, maar dat desondanks de noodzaak bestaat tot betere communicatie tussen
dierenarts en veehouder over wensen en behoeften (Lievaart, 1999b). Dit blijkt ook uit een
onderzoek van Vink, waaruit bleek dat ongeveer 15% van de veehouders vindt dat overleg met de
dierenarts over doelstellingen en prioriteiten beter kan of veel beter moet (Vink, 2008). Wanneer de
dierenarts geen onderzoek verricht naar wensen en behoeften van veehouders kan onbegrip
tussenbeide ontstaan (Cannas, 2006a). Wanneer dit ertoe leidt dat de begeleiding niet genoeg
toegespitst is op het bedrijf en de veehouder kan dat een reden zijn om geheel met begeleiding te
stoppen (Vink, 2008).
Communicatievaardigheden zoals actief luisteren, het stellen van open vragen, doorvragen en
samenvatten zijn belangrijk tijdens het adviesgesprek (Nathans, 2004). Luisteren is de meest
belangrijke component van het communicatieproces (Humble, 2001), maar wordt tevens als
zwaktepunt van dierenartsen genoemd (Noordhuizen, 2008).
Het is gebleken dat de dierenarts weinig initiatief neemt om meer inzicht te krijgen in de visie of
voorkeuren van de veehouder door middel van het stellen van vragen, waardoor kansen onbenut
blijven om in beeld te krijgen hoe de veehouder met advies ondersteund kan worden (Klinkert, 2009).
Onderzoek heeft uitgewezen dat het verkrijgen van informatie, planning en actie ondernemen met
betrekking tot een probleem niet alleen afhankelijk is van de gebruikte gespreksstructuur maar ook
van de relatie tussen dierenarts en cliënt (Kleen, 2008).
Bij de uitvoering van bedrijfsbegeleiding en het opvolgen van advies moet een veehouder
voortdurend beslissingen met betrekking tot zijn bedrijfsvoering maken. Dit beslissingsproces van de
veehouder is gebaseerd op rationele en niet-rationele factoren, waar de dierenarts op in moet spelen
middels communicatie (Kleen, 2008). Zo moeten adviezen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel,
realistisch, tijdgebonden) gegeven worden (Klinkert, 2009). Wat voor de veehouder acceptabel is
hangt onder andere af van zijn persoonlijke visie. De manier van denken van de veehouder (wat hij
wil, weet, gelooft en beseft) speelt hielt hierbij een grote rol (Lam, 2011). Op basis van eerder
onderzoek (Well, 2008) zijn 4 karaktertypen vastgesteld, te weten: de ‘zakelijke ondernemer’, de
‘genietende ondernemer’, de ‘traditionele ondernemer’ en de ‘overtuigde ondernemer’. Deze typen
veehouders zijn gekenmerkt met een aantal kernwoorden:
 De ‘zakelijke ondernemer’: cijfers, economie, ondernemerschap
 De ‘genietende ondernemer’: genieten, plezier, gemak
 De ‘traditionele ondernemer’: gemak, gewoonte, zekerheid
 De ‘overtuigde ondernemer’: bewuste keuzes, overtuiging, maatschappij
Het kennen van de manier van denken en het karaktertype kan leiden tot begrip van het gedrag van
de veehouder en de manier waarop zijn gedrag beïnvloed kan worden. Hierop kan het advies
aangepast worden (Lam, 2011).
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Een belangrijke taak van de dierenarts tijdens bedrijfsbegeleiding is het overdragen van informatie en
kennis. De rundveedierenarts van tegenwoordig moet in staat zijn goed te adviseren op veel
terreinen om een toegevoegde waarde te kunnen leveren (Cannas, 2006a). Consumenten en de
media vertonen in toenemende mate bezorgdheid om dierwelzijn, voedselveiligheid van
voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong en traceerbaarheid van dierlijke producten. Ook
veehouders vragen steeds meer advies in plaats van het uitoefenen van klinische vaardigheden
(Cannas, 2006b). Veehouders verhogen hun kennisniveau om het voortzetten van het bedrijf te
kunnen garanderen (Hesselink, 1997). De dierenarts zal zijn kennis en vaardigheden continu
moeten aanpassen aan de nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in de melkveehouderij (Cannas,
2006b).
Uit onderzoek (Boer, 2008) blijkt dat 84% van de veehouders vindt dat de dierenarts goede kennis
en ervaring heeft om hem/haar te begeleiden. Kennis op het gebied van voeding en economie
worden in een ander onderzoek echter genoemd als zwaktepunten van de dierenarts en zijn dus
verbeterpunten (Noordhuizen, 2008; Gommans, 2008). Manieren waarop een dierenarts zijn
kennis kan ontwikkelen zijn het bijwonen van nascholingen, symposia, congressen,
wetenschappelijke vergaderingen, werkgroepen en intervisiegroepen (Hesselink, 1997). Er is
variatie in kennisniveau tussen dierenartsen en de drempel om elkaar hier binnen de
dierenartspraktijk op aan te spreken is hoog (Vollebregt, 2001). Dierenartsen gev en zelf aan te
willen werken aan verbetering van communicatie en kennisoverdracht, zowel naar de veehouder als
intercollegiaal (Gommans, 2008).
Kennis kan op verschillende manieren met de veehouders gedeeld worden. Om de veehouder zo
goed mogelijk tot dienst te kunnen zijn is het belangrijk dat de veehouder goed op de hoogte is
van wat de praktijk te bieden heeft met betrekking tot bedrijfsbegeleiding (Vollebregt, 2001) . Dit
gebeurd bijvoorbeeld door het houden van voorlichtingsavonden, folders, studieclubs of
individuele gesprekken met veehouders (Kremer, 2001). Het is gebleken dat dierenartspraktijken
hier geen eenduidige manier voor hebben en dat ook dierenartsen binnen een praktijk te veel
individualistisch werken, waardoor bepaalde aspecten van veterinaire begeleiding niet genoeg
aan de orde komen en er niet altijd volgens de meest efficiëntie manier gewerkt wordt
(Vollebregt, 2001).
Om de begeleiding in de toekomst voort te kunnen zetten of deze uit te kunnen breiden is het
belangrijk om te weten of veehouders tevreden zijn met de huidige vorm van bedrijfsbegeleiding
(Lievaart, 1999b). Dit kan bepaald worden tijdens evaluatie van bedrijfbegeleiding en door
middel van klanttevredenheidsonderzoek. Evaluatie biedt de mogelijkheid tot discussie en
resultaatgericht werken, waardoor de veterinaire advisering voor zowel veehouder als dierenarts
geoptimaliseerd kan worden (Vollebregt, 2001). Dierenartspraktijken die werken volgens ISO
9001:2000-norm zijn verplicht structureel te werken aan klanttevredenheid door middel van een
klanttevredenheidsonderzoek (ISO 9001:2000 norm). Uit eerder onderzoek (Gommans, 2007)
blijkt dat een klanttevredenheidsonderzoek door 46,2% van de praktijken structureel wordt
uitgevoerd.
Tevredenheid van de veehouder over de bedrijfsbegeleiding door de dierenarts is de basis van een
goed advies. Dit vergroot de kans dat adviezen opgevolgd worden en resultaten verbeteren, wat de
begeleiding tot een succes maakt. En dat is uiteindelijk het doel van zowel de veehouder als de
dierenarts.
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Aanleiding onderzoek
Ondanks het grote belang van communicatie is er nog weinig onderzoek gedaan naar communicatie
van dierenartsen met melkveehouders. In 2008 heeft Klinkert onderzoek uitgevoerd op zeer beperkte
schaal, in een specifieke regio (noord Nederland). Dit is de aanleiding geweest om dit onderzoek uit
te voeren in de rest van Nederland.

Doel van het onderzoek
Op basis van bovenstaande informatie is de volgende hoofdvraag geformuleerd:
‘In welke mate voldoet de veterinaire bedrijfsbegeleiding aan de behoeften van zowel de
dierenarts als de veehouder?’

Hypothesen
Het merendeel van de veehouders en dierenartsen is tevreden over de bedrijfsbegeleiding.
Schaalvergrotende bedrijven hebben een hogere begeleidingsfrequentie dan kleinere bedrijven.
Bedrijven met een hogere begeleidingsfrequentie hebben een hogere melkproductie.
Grotere bedrijven zullen vaker doelen voor bedrijfsbegeleiding samen met de dierenarts opstellen
dan kleinere bedrijven.
Veehouders en dierenartsen vinden vruchtbaarheid het belangrijkste onderdeel van
bedrijfsbegeleiding.
Behoeftebepaling van de veehouder door de dierenarts vindt in de meeste gevallen niet plaats.
Veehouders geven weinig zelf aan bij de dierenarts hoe zij over de bedrijfsbegeleiding denken en
op welke manier de begeleiding verbeterd kan worden.
Wanneer de dierenarts minder naar de behoeften van de veehouder vraagt zal de veehouder uit
zichzelf meer aangeven wat zijn wensen zijn.
Een gespreksfase in een adviesgesprek wordt vaker uitgevoerd naarmate dierenartsen er meer
belang aan hechten.
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4.

Materiaal & methode

Voorbereiding
Er is een literatuurstudie verricht naar eerdere onderzoeken die zich richtten op onderdelen van
bedrijfsbegeleiding en de invulling daarvan, de behoeftebepaling en de mate van tevredenheid
van de veehouder.
Er zijn dierenartspraktijken geselecteerd op basis van twee criteria: minimaal twee
rundveedierenartsen die zich bezig houden met bedrijfsbegeleiding en praktijken moeten
verspreid liggen door heel Nederland. Via de websites van praktijken is bepaald of deze aan de
eisen voldeden en zij zijn vervolgens telefonisch benaderd. Binnen deze praktijken zijn de
dierenartsen die zich het meest toegespitst hebben op bedrijfsbegeleiding geselecteerd.
De selectie van de bezochte melkveehouders is overgelaten aan de dierenarts.
Bedrijfsbezoeken
De dierenartsen is gevraagd een enquête in te vullen die deels bestond uit vragen die voorafgaand
aan het bedrijfsbezoek moesten worden ingevuld en deels uit vragen die pas na het
bedrijfsbezoek werden ingevuld. De enquête was per onderdeel voorzien van invulinstructies.
Vragen en stellingen zijn zoveel mogelijk objectief en duidelijk geformuleerd. De vragen en
stellingen hadden veelal een vergelijkbare structuur om het invulgemak te verhogen. Het
merendeel van de enquête bestond uit gesloten vragen, waarbij de mogelijkheid gegeven is extra
informatie erbij te vermelden. U vindt de enquête in bijlage 1.
In de periode van begin tot eind juli 2011 zijn de dierenartspraktijken bezocht. Er is meegelopen
met verschillende dierenartsen tijdens bedrijfsbegeleiding. De adviesgesprekken tussen dierenarts
en veehouder zijn vastgelegd met een digitale voice-recorder vanaf aankomst op het bedrijf tot
aan vertrek van het bedrijf, na toestemming van de veehouder en dierenarts.
Er is een vragenlijst voor de veehouder achtergelaten die vervolgens in de bijgevoegde
gefrankeerde envelop teruggestuurd kon worden. Op deze manier heeft de veehouder voldoende
tijd gehad om de enquête in te vullen en werd hij niet beïnvloed door de aanwezigheid van de
dierenarts. De minimale verwachtte respons was 75%. De inhoud en opstelling van de vragen
was vergelijkbaar met de enquête voor dierenartsen. De enquête voor de veehouder is getest door
twee veehouders. De feedback die daaruit volgde is vervolgens gebruikt om de enquête aan te
passen. U vindt de enquête in bijlage 2.
Analyse en verslaglegging
De antwoorden uit de enquêtes en de analyse van de adviesgesprekken zijn verwerkt in Excel
(Microsoft Office Excel 2007). Statistische analyse is vervolgens uitgevoerd met SPSS (IBM
SPSS Statistics versie 16.0). Er is gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek d.m.v.
kruistabellen. Voor het vergelijken van antwoorden van dierenartsen en veehouders is gebruik
gemaakt van de Wilcoxon signed ranks test, de t-test en de Fisher exact test. Gegevens over het
belang wat gehecht wordt aan een bepaald onderdeel en de uitvoering daarvan zijn geanalyseerd
met de chikwadraattest. Wanneer een verband tussen twee variabelen onderzocht is werden
lineaire regressie analyses verricht. Er is een betrouwbaarheidsinterval van 95% geha nteerd.
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5.

Resultaten

5.1 Algemeen
Bezochte dierenartsen en veehouders
In twee weken tijd zijn vijfentwintig dierenartspraktijken gebeld
om een afspraak te maken een dag mee te lopen voor het
onderzoek. De meeste praktijken reageerden positief op het
onderzoek en waren enthousiast om ons te ontvangen. Redenen
om niet mee te willen werken waren ‘drukte wegens vakantietijd’
en ‘te druk met overige werkzaamheden’. Één praktijk gaf aan
geen interesse te hebben in het onderzoek. In vijftien
dierenartspraktijken is een afspraak gemaakt, waar met
negenentwintig dierenartsen meegelopen is. Deze praktijken
lagen verspreid door heel Nederland, met in elke provincie
minstens één praktijk, zoals te zien in figuur 3.
Figuur 3. Bezochte dierenartspraktijken

De praktijken die bezocht zijn hebben twee tot zes rundveedierenartsen met een gemiddelde van
4,5 rundveedierenartsen. De werkervaring als rundveedierenarts van deze dierenartsen is
gemiddeld 14,9 jaar met een spreiding van 3 tot 36 jaar.
Gedurende dit onderzoek zijn dertig veehouders bezocht tijdens een bedrijfsbegeleidingsbezoek
door de dierenarts. De enquête is spontaan teruggestuurd door 70% van de veehouders. De
overige veehouders zijn 1-2 weken na het bedrijfsbezoek door ons telefonisch benaderd om de
veehouder te motiveren de enquête alsnog in te vullen en op te sturen. Hiervan heeft 50% de
enquête ingevuld en geretourneerd. De totale respons van de veehouderenquête is 83%.
Bedrijfsgegevens veehouders
De gemiddelde bedrijfsgrootte en het gemiddeld aantal melkkoeien (inclusief droge koeien) zijn
berekend op basis van PiR-dap (Partners in Rendementverbetering – dierenartspraktijk) gegevens
(tabel 1). Bij ontbreken van PiR-dap gegevens (39%) zijn de gegevens gebruikt die door de
veehouder zijn ingevuld.
Tabel 1. Bedrijfsgegevens van de veehouders
Aantal melkkoeien
Rollend jaargemiddelde (kg melk/koe)

Gemiddeld
104
8771

Minimaal
31
6472

Maximaal
247
10666

Alle veehouders doen hun eigen jongveeopfok. Er zijn echter twee veehouders die dit slechts
gedeeltelijk zelf doen, omdat zij de opfok vanaf een aantal weken leeftijd verder uitbesteden.
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Er leek een negatief verband te zijn tussen
bedrijfsgrootte en melkproductie, zoals te zien
in figuur 4, maar dit is niet significant (p-waarde
= 0,072).

Figuur 4. Bedrijfsgrootte (aantal melkkoeien) in relatie
tot melkproductie (rollend jaargemiddelde)

Frequentie van bedrijfsbegeleiding
De meeste veehouders (71%) kregen eens per vier weken bedrijfsbegeleiding door de dierenarts.
Daarnaast paste 21% een vijfweeks begeleidingssysteem toe en 4% een zesweeks systeem. Bij
twee veehouders werd het Deens systeem van bedrijfsbegeleiding toegepast, waar de
bezoekfrequentie één keer per week is.
Er is een significant verband gevonden tussen het interval van bedrijfsbegeleiding en de
melkproductie (p-waarde = 0,040), zoals te zien in figuur 6. Er is geen significant verband
gevonden tussen bedrijfsgrootte en het begeleidingsinterval (p-waarde = 0,812), zoals te zien in
figuur 5. De twee veehouders die gebruik maakten van het Deens systeem zijn in bovenstaande
analyses niet meegenomen, omdat daar het begeleidingsinterval veel kleiner is.

Figuur 6. Verband tussen begeleidingsinterval (in weken)
en melkproductie (rollend jaargemiddelde)

Figuur 5. Verband tussen bedrijfsgrootte
(aantal melkkoeien) en begeleidingsinterval (in
weken)
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Verloop begeleidingsgesprek
De dierenartsen vonden het gesprek met de veehouder wat gebruikt is tijdens dit onderzoek in de
meeste gevallen (97%) verlopen zoals gebruikelijk. Ook de meeste veehouders gaven aan dat het
bedrijfsbegeleidingsbezoek verliep zoals gebruikelijk. De gegeven antwoorden van dierenarts en
veehouder zijn weergegeven in tabel 2. In tien situaties beoordeelden de dierenarts en de
veehouder het gesprek gelijk. Veehouders beoordeelden het verloop van het begeleidingsbezoek
significant minder zoals gebruikelijk dan de dierenartsen (p-waarde = 0,007).
Tabel 2. Verloop bedrijfsbegeleidingsbezoek

Twee veehouders gaven aan dat het bedrijfsbegeleidingsbezoek helemaal niet liep zoals
gebruikelijk, terwijl de dierenarts in beide gevallen aangaf dat het bezoek wel verliep zoals
gebruikelijk. Deze twee veehouders hebben hiervoor geen reden aangegeven. Twee andere
veehouders gaven aan dat de begeleiding niet verliep als gewoonlijk, met als reden: ‘teveel
koeien gust’ en ‘weinig kalfkoeien in het voorjaar en op dit moment dus weinig dracht - en
vruchtbaarheidscontroles’.
Één dierenarts heeft deze vraag neutraal beantwoord, met als reden dat de veehouder wegens de
vakantieperiode geen tijd had om tijdens de begeleiding bij de dierenarts in de stal aanwezig te
zijn. De betreffende veehouder heeft ook aangegeven dat dit bezoek afweek van de normale gang
van zaken en noemde dezelfde reden hiervoor als de dierenarts.

Veterinaire bedrijfsbegeleiding: (mis)match tussen behoeften van veehouder en dierenarts

Pagina 14

5.2 Tevredenheid dierenarts & veehouder
Het merendeel van de dierenartsen (69%) en veehouders (91%) is tevreden of zelfs heel tevreden
over de bedrijfsbegeleiding. Daarnaast is 14% van de dierenartsen echter ontevreden over de
bedrijfsbegeleiding. Redenen die deze dierenartsen noemden voor hun ontevredenheid:
‘begeleiding zou intensiever moeten’ (n=2), ‘begeleiding zou meer gestructureerd moeten
worden’ (n=1), ‘graag meer nadruk op kengetallen’ (n=1) en ‘ik zou meer effect willen zien van
begeleiding en adviezen’ (n=1).
In tabel 3 zijn de antwoorden van dierenarts en veehouder met elkaar vergeleken. Het blijkt dat
de dierenarts in 4 gevallen meer tevreden is dan de veehouder, maar dit verschil is niet significant
(p-waarde = 0,088).
Tabel 3. Tevredenheid dierenarts en veehouder

Redenen voor de tevredenheid van de dierenarts zijn voornamelijk terug te leiden op gebied van
communicatie. Het % dierenartsen dat een reden noemde staat in figuur 7.
47%

goed onderling contact
werkorganisatie

7%

effect van begeleiding en adviezen

7%
13%

bedrijf loopt zonder grote problemen

10%

veehouder geeft aan wat hij wil

33%

veehouder staat open voor mening dierenarts

Figuur 7. Redenen voor tevredenheid dierenarts

Er zijn veel verschillende onderdelen van bedrijfsbegeleiding waarover veehouders tevreden zijn.
Sterke punten van bedrijfsbegeleiding die door veehouders genoemd werden staan in figuur 8.
12%

goed onderling contact

52%

communicatie
bespreken kengetallen

8%

bespreken & meedenken bedrijfsvoering

8%
24%

uitvoeren handelingen
8%

samenwerking veehouder en dierenarts
vaste dierenarts

4%
24%

kennis / informatievoorziening
problemen constateren & oplossen

8%

Figuur 8. Redenen voor tevredenheid veehouder
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Verbeterpunten
Ondanks de grote mate van tevredenheid werden er ook verbeterpunten van bedrijfsbegeleiding
door de dierenarts gegeven. In figuur 9 staat aangegeven hoeveel dierenartsen een bepaald
verbeterpunt noemden.
betere voorbereiding door dierenarts zelf

1

verslaglegging bedrijfsbezoek

1
4

evaluatie van bedrijfsbegeleiding
doelen stellen

3

structureren van bedrijfsbegeleiding

3
4

meer effect van begeleiding en adviezen
2

onderlinge communicatie
planning bedrijfsbegeleidingsbezoek structureler

1
3

meer nadruk op bespreking kengetallen

7

begeleiding op andere ondewerpen
6

intensievere begeleiding
Figuur 9. Verbeterpunten bedrijfsbegeleiding volgens dierenarts

Door een aantal veehouders werden verbeterpunten genoemd, namelijk: kengetallen analyse
(n=1), op tijd op afspraak komen (n=1), kennis (n=2) en lagere uurtarieven (n=1). Daarnaast
heeft 44% van de veehouders aangegeven geen verbeterpunten van bedrijfsbegeleiding te kunnen
noemen. De vraag is onbeantwoord gebleven bij 36% van de veehouders.
Er leek een positief verband te bestaan tussen de mate van tevredenheid van de veehouder en de
melkproductie (rollend jaargemiddelde), zoals te zien in figuur 10. Dit verband is echter niet
significant (p-waarde = 0,335). Ook is er geen significant band aangetoond tussen bedrijfsgrootte
(aantal koeien) en tevredenheid van de veehouder (p = 0,335), zoals te zien in figuur 11.

Figuur 10. Verband tussen tevredenheid
veehouder en melkproductie (aantal
melkkoeien)

Figuur 11. Verband tussen bedrijfsgrootte
(aantal melkkoeien) en tevredenheid
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5.3 Behoeftebepaling van de veehouder
De mate waarin dierenartsen aangaven specifiek naar de behoeften/wensen van de veehouder te
vragen met betrekking tot de onderwerpen van bedrijfsbegeleiding vertoont veel variatie. 32%
van de dierenartsen zegt zelden of nooit te vragen naar deze wensen van de veehouder. In 9% van
de gevallen gaf de dierenarts aan altijd naar de behoeften van de veehouder te vragen, terwijl de
veehouder aangaf dat de dierenarts dit in 4% van de gevallen doet. Een vergelijking tussen de
antwoorden van de dierenarts en de veehouder is weergegeven in tabel 4. In twaalf gevallen komt
het antwoord tussen dierenarts en veehouder overeen. In zeven gevallen zegt de dierenarts minder
vaak te luisteren dan de veehouder ervaart. In vijf gevallen denkt de dierenarts dat hij vaker
luistert dan wat blijkt uit het antwoord dat de veehouder geeft. Er is geen significant verschil in
mening tussen dierenarts en veehouder (p-waarde = 0,970).
Tabel 4. Mate waarin dierenartsen en veehouders aangeven dat de dierenarts specifiek vraagt naar de wensen van
de veehouder m.b.t. bedrijfsbegeleiding

Redenen van de dierenarts om niet elk bedrijfsbegeleidingsbezoek specifiek te vragen naar de
behoeften/wensen van de veehouder met betrekking tot de onderwerpen van bedrijfsbegeleiding
staan vermeld in figuur 12.

5%

5%

5%

26%

doelstellingen voor langere tijd vastgesteld dus
van tevoren bekend
tijdgebrek
alleen als er aanleiding toe is wat blijkt uit
gesprek of kengetallen
veehouder geeft zelf zijn wensen aan

11%

11%
16%

dierenarts voelt aan waar de behoefte van de
veehouder ligt
dierenarts heeft eigen programma van
onderwerpen
gewoonte
nog niet aan de orde geweest

21%
Figuur 12. Redenen van de dierenarts om niet elk bedrijfsbegeleidingsbezoek specifiek te vragen naar de
behoeften/wensen van de veehouder m.b.t. de onderwerpen van bedrijfsbegeleiding
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Aanspreekbaarheid dierenarts
De dierenartsen vinden allemaal dat zij open staan voor de wensen van de veehouder. De
gemiddelde score is 4,55 met een spreiding van 4 tot 5 op een schaal van 1-5 (1=helemaal mee
oneens, 2=mee oneens, 3=neutraal, 4=mee eens, 5=helemaal mee eens). Ook denken dierenartsen
dat zij zelf gemakkelijk aanspreekbaar zijn voor de veehouder om zijn wensen kenbaar te maken
(gemiddelde score 4,4 met een spreiding van 3 tot 5).
Dierenartsen denken over het algemeen dat de veehouder de dierenarts aan zal spreken om zijn
wensen kenbaar te maken. Het merendeel van de veehouders (72%) geeft echter zelden tot soms
aan bij de dierenarts op welke onderdelen hij graag meer begeleiding zou wensen, zie tabel 5.
Tabel 5. Mate waarin de dierenarts verwacht dat de veehouder zijn wensen kenbaar maakt en de mate waarin de
veehouder dit daadwerkelijk doet.

Er is een significant verschil (p-waarde = 0,005) in mate waarin de dierenarts verwacht dat de
veehouder zijn wensen kenbaar maakt en de mate waarin de veehouder dit daadwerkelijk doet.
Dierenartsen denken in 18 gevallen dat de veehouder hen vaker aan zal spreken dan de veehouder
zelf aangeeft. In 4 gevallen zegt de veehouder vaker zijn wensen aan te geven dan de dierenarts
verwacht.
Wanneer de dierenarts aangeeft dat de veehouder hem in het verleden nooit heeft aangesproken
om zijn wensen kenbaar te maken geven de meeste dierenartsen als reden hiervoor dat de
veehouder een gesloten karakter heeft (n=2) of dat deze dierenarts en veehouder nog maar kort
met elkaar samenwerken in de bedrijfsbegeleiding (n=3). Dierenartsen die aangeven dat de
veehouder hen in het verleden wel eens heeft aangesproken om wensen kenbaar te maken geven
allen aan hier positief en adequaat op gereageerd te hebben.
Er is gevraagd naar de redenen van de veehouder waarom hij/zij niet bij de dierenarts aangeeft
dat hij/zij begeleiding wenst op andere onderdelen. Slechts dertien veehouders hebben deze vraag
ingevuld. De meest voorkomende reden (30%) die gegeven wordt is dat de veehouder vindt dat
begeleiding op dit gebied teveel tijd gaat kosten en daarmee te duur wordt. Daarnaast zegt 9%
van de veehouders dit niet aan te geven omdat ze denken dat de kennis van de dierenarts op dit
gebied tekort schiet. Één veehouder antwoordde: ‘de veearts geeft mij het idee te druk te zijn en
ik ben zelf ook te druk’.
Er is een positief verband tussen de mate waarin de
dierenarts naar de behoeften van de veehouder vraagt en
de mate waarin veehouders hun behoeften zelf aangeven
(p-waarde = 0,001), zoals te zien in figuur 13. Schaal:
1=nooit, 2=zelden, 3=soms, 4=meestal, 5=altijd.
Figuur 13. Verband tussen mate waarin dierenarts naar
behoeften van veehouder vraagt en mate waarin de veehouder zelf
zijn behoeften aangeeft.
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5.4 Doelstellingen
Er is aan de dierenartsen gevraagd of er doelstellingen voor bedrijfsbegeleiding zijn opgesteld
samen met de veehouder. Bijna een kwart (24%) van de dierenartsen heeft dit gedaan. Het al dan
niet opstellen van doelen is niet afhankelijk van de bedrijfsgrootte (p-waarde = 0,691).
Deze doelstellingen worden besproken en geformuleerd als vast ingepland onderdeel van gesprek
(38%) (en dan vaak één keer per jaar) of op het moment wanneer er problemen ontstaan (38%).
Een ander moment wat genoemd is door één dierenarts is dat de doelstellingen bepaald zijn na
een enquête bij veehouders over hun wensen van onderwerpen van begeleiding.
Wanneer doelstellingen niet samen met de veehouder opgesteld worden zijn hier verschillende
redenen voor genoemd. De reden die het meest genoemd is: ‘We gaan ervan uit dat we van elkaar
weten wat we willen’ (11%). Andere voorbeelden van redenen zijn bedrijfsbeëindiging, recente
overname van begeleiding van collega of kortdurende vervanging tijdens vakantieperiode of het
gebruik van algemene standaarden van kengetallen en Nederlandse gemiddelden. Twee
dierenartsen (7%) gaven aan het formuleren van doelstellingen te formeel te vinden. Ook zijn er
vier dierenartsen (14%) die zich naar aanleiding van deze enquêtevraag realiseren dat ze de
doelstellingen eigenlijk nog zouden moeten formuleren of die vinden dat ze dit structureler
zouden moeten aanpakken.
Er is aan de dierenartsen gevraagd wat zij als hoofddoel van bedrijfsbegeleiding op dit bedrijf
zien, na afloop van het bedrijfsbegeleidingsbezoek. De antwoorden zijn weergegeven in figuur
14. Ook is gevraagd wat volgens de dierenarts ander zaken zijn die de veehouder wil bereiken
door middel van bedrijfsbegeleiding, zoals te zien in figuur 15.
14%
14%
57%

4%
14%
4%
7%
14%

7%

7%

4%

vruchtbaarheid
melkproductie
uiergezondheid
voeding
jongveeopfok
diergezondheid
tevredenheid veehouder
gesprekspartner voor veehouder
problemen constateren & oplossen
bedrijfsblindheid voorkomen
bedrijfsvoering optimaliseren & continueren

Figuur 14. Hoofddoel bedrijfsbegeleiding volgens dierenartsen

25%

25%
melkproductie verhogen
vruchtbaarheid verbeteren

46%

54%

uiergezondheid verbeteren
diergezondheid verbeteren
ondersteuning bedrijfsvoering

50%
Figuur 15. Overige doelen bedrijfsbegeleiding volgens dierenartsen
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Een aantal dierenartsen denkt dat de veehouder iets anders wil bereiken met de
bedrijfsbegeleiding, namelijk: preventie van dierziekten (11%), jongveeopfok (7%), voeding
(4%) en het voorkomen van problemen (7%)
Ook de veehouders hebben aangegeven wat hun hoofddoel van bedrijfsbegeleiding is. Hieruit
kwamen de onderwerpen naar voren die zijn weergegeven in figuur 16. Daarna is de veehouders
gevraagd welke overige doelen zij willen bereiken door middel van bedrijfsbegeleiding. De
gegeven antwoorden zijn weergegeven in figuur 17.
bedrijfsblindheid voorkomen
onthoornen
voeding
bespreken kengetallen
structureren bedrijfsvoering
ouder laten worden van koeien
preventie gezondheidsproblemen (incl vaccinaties)
verbetering bedrijfsresultaten
uiergezondheid
vruchtbaarheid

4%
9%
4%
4%
22%
4%
22%
9%
4%
87%

Figuur 16. Hoofddoel bedrijfsbegeleiding volgens veehouder

betere informatievoorziening

3,4

verbetering van het bedrijfsrendement

4,2

preventie van bedrijfsblindheid

3,7

structurele aanpak bedrijfsbproblemen

4,0

betere controle over het bedrijf
regelmatige controle kengetallen

4,1
3,3

Figuur 17. Waarde die veehouders hechten aan overige doelen die veehouders willen bereiken met behulp van
bedrijfsbegeleiding
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5.5 Communicatie
Er is specifiek gevraagd naar de tevredenheid van de dierenartsen en de veehouders over de
communicatie tussen beide. Van de dierenartsen is 87% tevreden over de communicatie, waarvan
20% zeer tevreden is. Daarnaast is 96% van de veehouders tevreden over de communicatie met
de dierenarts, waarvan 39% zeer tevreden is.
Tabel 6. Vergelijking tussen mate van tevredenheid m.b.t. communicatie van dierenarts en veehouder

Uit de gegevens in tabel 6 blijkt dat de tevredenheid van veehouder en dierenarts in twaalf
situaties met elkaar overeen komt. In acht gevallen is de veehouder meer tevreden dan de
dierenarts. Het omgekeerde is in drie situaties het geval. Deze verschillen zij niet significant (pwaarde = 0,236).
Actief luisteren
De meerderheid van de dierenartsen (62%) gaf aan dat zij meestal actief luisteren naar wat de
veehouder zegt, waarnaast 34% zegt dit altijd te doen. De veehouders ervaren ook dat de
dierenarts actief naar hen luistert: 67% van de veehouders gaf aan dat dit altijd gebeurt en 33%
gaf aan dat dit meestal gebeurt.
Tabel 7. Mate waarin dierenarts en veehouder aangeven dat dierenartsen actief luisteren naar de veehouder

Uit vergelijk van het antwoord van dierenarts en veehouder (tabel 7) blijkt dat in vijftien gevallen
de veehouder en dierenarts hetzelfde antwoordden. Één maal geeft de dierenarts aan actiever te
luisteren dan de veehouder vindt. In acht gevallen vindt de veehouder dat de dierenarts beter
luistert dan de dierenarts zichzelf beoordeelt. Er is een significant verschil in mate waarin de
dierenarts aangeeft dat hij actief luistert naar de veehouder en de mate waarin de veehouder d it
ervaart (p-waarde = 0,020).
Het gevoel dat de dierenarts goed luistert, blijkt uit de volgende genoemde reden door
veehouders: ‘altijd is alles bespreekbaar’, ‘omdat hij na mijn vraagstelling altijd met een advies
komt’ en ‘er is een goed onderling contact’.
Beantwoording vragen
Dierenartsen kunnen de vragen van veehouders naar tevredenheid beantwoorden blijkt uit de
enquête. 54% van de veehouders vindt dat hij meestal een duidelijk antwoord krijgt op zijn
vragen, terwijl 46% vindt dat dit altijd gebeurt. Dit bleek ook uit een aanvullende opmerking van
een veehouder, namelijk: ‘de dierenarts geeft altijd uitleg bij het beantwoorden van een vraag’.
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Doorvragen
Dierenartsen kunnen aanvullende vragen stellen om alle benodigde informatie van de veehouder
te verkrijgen. Het merendeel van de dierenartsen (67%) en veehouders (58%) gaven aan dat dit
meestal gebeurt, zoals te zien is in tabel 8.
Tabel 8. Mate waarin dierenarts en veehouder aangeven dat dierenartsen aanvullende vragen stellen om
benodigde informatie te verkrijgen

In elf gevallen komt het antwoord van dierenarts en veehouder overeen. In vier gevallen vindt de
veehouder dat de dierenarts minder doorvraagt dan de dierenarts zelf aangeeft. In negen gevallen
geeft de veehouder aan dat de dierenarts meer doorvraagt dan de dierenarts zelf denkt. Dit
verschil is niet significant (p-waarde = 0,210)
Begrip
De meeste veehouders vinden dat de dierenarts hen meestal goed begrijpt (58%) en 33% vindt
zelfs dat dit altijd het geval is. Het gevoel dat de dierenarts de veehouder goed begrijpt blijkt uit
de volgende opmerkingen van de veehouders: ‘de dierenarts is een echte koeiendierenarts met
veel verstand van zaken’, ‘net als ik erg jong, dat praat gemakkelijk’, ‘dierenarts vraagt door als
hij/zij mij niet goed begrijpt’ en ‘we hebben goede discussies’.
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5.6 Advisering
Tevredenheid advisering
Veehouders waren tevreden over de adviezen die ze van hun
dierenarts kregen. Gemiddeld werd deze vraag beantwoord
met een 4 en een spreiding van 3 tot 5 op een schaal van 1-5
(1=helemaal niet tevreden, 2=niet tevreden, 3=neutraal,
4=tevreden, 5=heel tevreden). Uitleg die veehouders gaven
waarom ze tevreden waren: ‘de dierenarts legt veel dingen uit
wat hij doet, zo steek je er zelf ook veel van op’, ‘de adviezen
die ze geven zijn volgens mij meestal goed’ en ‘de dierenarts
is goed op de hoogte’.
Er bleek geen verband te zijn tussen bedrijfsgrootte en de mate Figuur 18. Verband tussen
van tevredenheid over het advies (p-waarde = 0,824), zoals bedrijfsgrootte en mate van
tevredenheid over advies
weergegeven in figuur 18.

Opvolging advies
Adviezen van de dierenarts werden door 80% van de veehouders meestal ook opgevolgd.
Veehouders hebben veel verschillende redenen aangegeven waarom ze soms het advies van de
dierenarts niet opvolgden, zie figuur 19. Overige redenen die veehouders invulden: ‘dingen die ik
eigenlijk wel wil veranderen sluipen er toch weer in’ (4%), ‘ik wil dingen stapsgewijs oplossen’
(4%) en ‘advies is praktisch niet goed uitvoerbaar’ (12%).
13%

21%

het onderdeel waarover advies gegeven wordt
heeft geen prioiteit voor mij
13%

het advies van de dierenarts komt niet overeen
met het advies van een andere adivseur
ik ben niet overtuigd dat het advies tot het
gewenste resultaat leidt
ik wil mijn bedrijfsvoering niet aanpassen

17%
13%

de uitvoering van het advies is te duur
de uitvoering van het advies kost te veel tijd
13%
25%

overig

Figuur 19. Reden om advies van de dierenarts niet op te volgen
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Alle veehouders hadden deze redenen om het advies niet op
te volgen wel eens besproken met de dierenarts. In 38% van
de gevallen is het advies hierna niet aangepast. Redenen die
veehouders hadden voor het niet aanpassen van het advies:
‘We zijn het niet altijd eens maar dat hoeft ook niet, je leert
veel van discussie’, ‘het bleef bij het advies van een andere
adviseur’, ‘het gegeven advies is niet altijd uitvoerbaar’ en
‘het is zoeken naar een praktische oplossing’.
De mate van opvolging van het advies was significant lager
(p-waarde = 0,029) naarmate bedrijven groter worden, zoals
te zien in figuur 20.
Figuur 20. Verband tussen bedrijfsgrootte
en mate van opvolging van advies

Fasen adviesgesprek
Er blijkt in het algemeen een significant verschil te bestaan tussen het belang wat gehecht wordt aan
een gespreksfase en de uitvoering hiervan (p-waarde = 0,000).
De antwoorden per specifieke gespreksfase zijn weergegeven in tabel 9. Te zien is de mate van
belang (a) die een dierenarts toekende aan een bepaalde gespreksfase. Daarnaast is het aantal
dierenartsen aangegeven dat een bepaalde fase uitgevoerde (b). In de derde kolom (c) staat het %
dierenartsen dat een bepaalde fase uitvoerde.
Door alle dierenartsen werd tijd besteed aan de sociale opening. Het bewerkstelligen van
samenwerking tussen veehouder en dierenarts werd door de dierenartsen als belangrijkste fase
ervaren, maar wordt niet door alle dierenartsen uitgevoerd. Bij de behoeftebepaling, de
presentatie van kennis & vaardigheden en bij samenwerking is te zien dat dierenartsen een fase
vaker uitvoerden naarmate ze deze fase belangrijker vonden, maar deze zijn niet significant.
Tabel 9. Vergelijking tussen mate van belang en mate van uitvoering van een bepaalde gespreksfase
a = aantal dierenartsen dat een score voor een fase geeft
b = aantal dierenartsen dat een fase uitvoert bij een bepaalde score
c = % dierenartsen wat de fase uitvoert bij een bepaalde score
d = gemiddelde score voor de mate van belang van een gespreksfase
p = p-waarde berekend middels de t-test
Score: 1 = helemaal niet belangrijk, 2 = niet belangrijk, 3 = neutraal, 4 = belangrijk, 5 = heel belangrijk
Sociale opening

1
2
3
4
5
d
p

a
0
0
0
13
16
29
4,55

b

c

0
0
0
13 100%
16 100%
29 100%
1,000

Zakelijke
opening
a

b

0
0
2
1
9
1
9
6
8
7
28 15
3,82
0,580

Behoeftebepaling
van de veehouder
c

50%
11%
67%
88%
54%

a

b

0
0
2
0
4
1
14
7
9
6
29 14
4,03
0,226

c
0%
25%
50%
67%
48%

Presentatie
kennis &
vaardigheden
a
b
c

Samenwerking
veehouder &
dierenarts
a
b
c

Samenvatting &
vervolg

0
3
5
14
7
29
3,86

0
0
0
0
1
0
10
7
18 13
29 20
4,59
0,066

0
1
3
15
10
29
4,17

0
0
1
10
6
17
0,054

0%
20%
71%
86%
59%
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70%
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69%

a

b

c

0
1 100%
1 33%
11 73%
9 90%
22 76%
0,604
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5.7 Evaluatie
Belang evaluatie
Het merendeel van de dierenartsen hechtte belang aan evaluatie van bedrijfsbegeleiding met de
veehouder (86%), waarvan 29% hier veel belang aan hechtte. Gemiddeld werd deze vraag
beantwoord met een score van 4,11 en een spreiding van 2 tot 5 op een schaal van 1-5
(1=helemaal geen belang, 2=geen belang, 3=neutraal, 4=belang, 5=veel belang). De reden die
dierenartsen (n=7) noemden voor het belang van evaluatie is het inzicht krijgen in de
tevredenheid van de veehouder en eventueel aanpassingen hiernaar te doen.
Een kleine meerderheid van de veehouders (52%) gaf aan belang te hechten aan evaluatie van
bedrijfsbegeleiding met de dierenarts, met een gemiddelde score van 3,5. De antwoorden van de
dierenarts en veehouder zijn weergegeven in tabel 10.
Tabel 10. Mate waarin belang gehecht wordt aan evaluatie door veehouder en dierenarts

Er is een significant verschil (p-waarde = 0,035) in de mate waarin belang gehecht werd aan
evaluatie door veehouder en dierenarts. In dertien gevallen hechtte de dierenarts meer belang aan
evaluatie dan de veehouder. In vijf gevallen hechtte de veehouder meer belang aan evaluatie dan
de dierenarts.
Uitvoering evaluatie
Door 43% van de dierenartsen vindt evaluatie van bedrijfsbegeleiding met de veehouder plaats.
Daarentegen geeft 61% van de veehouders aan dat de bedrijfsbegeleiding met de dierenarts
geëvalueerd wordt.
Er is geen significant verschil in het belang wat de dierenarts hecht aan de uitvoering van
evaluatie en het al dan niet uitvoeren daarvan (p-waarde = 0,828). Ook is er geen significant
verschil in het belang wat de veehouder hecht aan de uitvoering van evaluatie en het al dan niet
uitvoeren daarvan (p-waarde = 0,285).
De vraag naar de frequentie (aantal keer per jaar) van evaluatie volgens dierenartsen en
veehouders staat weergegeven in tabel 11.
Tabel 11. Evaluatiefrequentie (x/jaar) volgens veehouder en dierenarts

In acht gevallen gaven dierenarts en veehouder dezelfde frequentie aan. Opvallend is dat 43%
van de veehouders aangaf dat er vaker evaluatie plaatsvindt dan wat de dierenarts aangaf. In 22%
van de gevallen gaf de dierenarts aan dat er vaker evaluatie plaatsvindt. Dit verschil tussen
dierenarts en veehouder is significant (p-waarde = 0,015).
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Bij dierenartsen die aangeven evaluatie van bedrijfsbegeleiding te doen vindt dit plaats tijdens
een klanttevredenheidsonderzoek (n=2), tijdens het jaarlijks bespreken van de jaarrekening (n=6)
of op basis van verslagen van vorige bedrijfsbezoeken (n=2).
Redenen die door dierenartsen gegeven zijn als reden om geen evaluatie te doen: ‘tijdgebrek’
(n=7), ‘is in de tijd zo gegroeid’ (n=2), ‘geen structurele manier voorhanden om dit aan te
pakken’ (n=2) en ‘de veehouder geeft zelf aan wat hij van de begeleiding vindt’ (n=2) .
Twee dierenartsen geven aan dat evaluatie van begeleiding in de planning staat om binnenkor t te
gaan uitvoeren.
Er is een vergelijking gemaakt tussen de mate van belang die gehecht wordt aan evaluatie en de
uitvoering ervan. Wegens de grote spreiding tussen de antwoorden van de veehouder en de
dierenarts m.b.t. de evaluatiefrequentie zijn deze gesplitst. In tabel 12 staan de gegeven
antwoorden van de veehouder. In tabel 13 staan de antwoorden die door de dierenarts gegeven
zijn.
Tabel 12. Belang evaluatie vs evaluatiefrequentie - veehouder

Er is een significant verschil tussen de mate van belang die de door de veehouder gehecht werd
aan evaluatie en het al dan niet uitvoeren daarvan (p-waarde = 0,022). Bij veehouders die meer
belang hechtten aan evaluatie was de evaluatiefrequentie significant hoger (p-waarde = 0,010),
zoals te zien in figuur 20.

Figuur 20. Belang evaluatie vs evaluatiefrequentie - veehouder
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Er is geen significant verschil tussen de mate van belang die de dierenarts hechtte aan evaluatie
en het al dan niet uitvoeren daarvan (p-waarde = 0,220). Ook is er geen significant verschil in de
mate van belang die de dierenarts hechtte aan evaluatie en de evaluatiefrequentie (p -waarde =
0,787), zoals te zien in figuur 21.
Tabel 13. Belang evaluatie vs evaluatiefrequentie - dierenarts

Figuur 21. Belang evaluatie vs evaluatiefrequentie - dierenarts
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5.8 Klanttevredenheidonderzoek
Belang klanttevredenheidsonderzoek
Bijna de helft van de veehouders (43%) was neutraal wanneer gevraagd werd naar hoeveel
waarde zij hechten aan een klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast gaf 39% van de veehouders
aan een klanttevredenheidsonderzoek wel belangrijk te vinden en vond 17% van de veehouders
dit onbelangrijk.
Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek
Negen praktijken (60%) hebben in het verleden een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Van de praktijken die aangaven dat ze een klanttevredenheidsonderzoek uitvoerden wisselt de
frequentie van uitvoering sterk. De meest voorkomende frequentie is 5 jaar (44%), met een
variatie van 4 tot 15 jaar.
Van de praktijken die geen klanttevredenheidsonderzoek hebben uitgevoerd is tijdgebrek de
meest voorkomende reden (83%). Naast tijdgebrek werden aanvullende redenen genoemd, zoals:
‘niet genoeg prioriteit’, ‘veel wisseling van dierenartsen binnen de praktijk’ en ‘weinig zinvol’.
Één praktijk gaf aan komend jaar een klanttevredenheidsonderzoek te willen uitvoeren.
Twee veehouders gaven aan dat er door de dierenartspraktijk een klanttevredenheidsonderzoek
werd uitgevoerd. Deze veehouders zijn klant bij verschillende praktijken. Er is gevraagd naar de
tevredenheid over de uitvoering van dit klanttevredenheidsonderzoek. Één veehouder heeft deze
vraag neutraal beantwoordt, de andere veehouder heeft de vraag niet ingevuld.
Er is een vergelijking gemaakt tussen het belang wat een veehouder heeft bij de uitvoering van
een klanttevredenheidsonderzoek en de daadwerkelijke uitvoering daarvan door de praktijk (tabel
14).
Tabel 14. Vergelijking tussen belang wat de veehouder hecht aan klanttevredenheidsonderzoek en de
daadwerkelijke uitvoering door de dierenartspraktijk volgens de dierenarts

Er is geen significant verband (p-waarde = 0,756) gevonden tussen het belang wat de veehouder
hecht aan een klanttevredenheidsonderzoek en de uitvoering hiervan.
Resultaten klanttevredenheidsonderzoek
De uitkomsten uit een klanttevredenheidsonderzoek werden door alle praktijken onderling met de
dierenartsen besproken. De meeste praktijken zijn hierna op een aantal wensen van de veehouder
gaan inspelen. Er werd ook aangegeven dat een aantal dingen niet veranderd zijn doordat het te
weinig prioriteit heeft voor de dierenarts.
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5.9 Kennis
Het kennisniveau van de dierenarts sloot goed aan op de verwachtingen van de veehouder (91%).
De overige 8% van de veehouders (n=2) heeft deze vraag neutraal ingevuld. Opvallend is dat
deze beide veehouders bij dezelfde dierenartspraktijk klant zijn.
Aanvullende opmerkingen die veehouders bij deze vraag invulden:
 ‘Kennis van voeding en rantsoenen mag beter zijn’ (n=1)
 ‘Kennis is over het algemeen goed, maar elke dierenarts heeft zijn specialiteiten’ (n=1)
 ‘Dierenarts heeft goed kennisniveau door regelmatige bijscholing en cursussen’ (n=1)
Continue ontwikkeling van kennis op gebied van bedrijfsbegeleiding vond vooral plaats via het
volgen van nascholing (93%), het lezen van vakliteratuur zoals het tijdschrift voor
diergeneeskunde (89%), overleg met collega’s (86%) en door gesprekken en evaluaties met
veehouders (61%). Vier dierenartsen hebben ieder een andere manier aangegeven om kennis te
ontwikkelen, namelijk: leren van het verleden, vertegenwoordigers van farmaceuten,
intervisiegroepen, intercollegiale studiegroepen en internet.
Op de vraag of de dierenarts vindt dat zijn kennis op gebied van bedrijfsbegeleiding tekort schiet
heeft één dierenarts (4%) ontkennend geantwoord. De andere dierenartsen vonden hun kennis op
één of meerdere punten tekort schieten. In figuur 22 zijn alle genoemde onderwerpen
schematisch weergegeven. Vier dierenartsen hebben aangegeven dat ze vinden dat het
kennisniveau altijd beter kan, omdat er steeds nieuwe inzichten zijn en je nooit in staat bent van
alle onderwerpen volledig op de hoogte te zijn.
4% 11%
36%

14%

uiergezondheid

7%

melkproductie
14%

vruchtbaarheid
klauwgezondheid
voeding
huisvesting

54%

jongveeopfok
61%

economie
communicatie

11%

18%

wetgeving veehouderij

Figuur 22. Ontbrekende kennisonderwerpen van de dierenarts

Opvallend is dat 30% van de dierenartsen niet van plan is om verandering te brengen in het
tekortschieten van kennis. De dierenartsen die hun tekortschietende kennis wel willen
bijspijkeren doen dit door middel van nascholing (59%), het lezen van vakliteratuur (15%),
overleg met collega’s (3%) of overleg met de voerleverancier (3%).
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5.10 Aanbod dierenartspraktijk
Overleg tussen dierenartsen binnen de rundveepraktijk
Er is de dierenartsen gevraagd hoe vaak er overleg is tussen rundveedierenartsen binnen de
praktijk over de uitvoering van bedrijfsbegeleiding. Er is veel variatie in de frequentie van
overleg tussen praktijken, maar ook binnen een praktijk geven de dierenartsen verschillende
antwoorden, zoals weergegeven in tabel 15. Het overleg blijkt in veel praktijken niet structureel
plaats te vinden, maar wordt gedaan tijdens een rundveevergadering of wanneer dit ter sprake
komt tijdens een werkoverleg aan het begin van de ochtend.
Tabel 15. Overlegfrequentie (x/jaar) binnen de dierenartspraktijk
Dierenarts
1
2

Dierenartspraktijk
1
2
3
4
5
0
6
6
4
2
4
12 4
12

6
0

7
12
0

8
12
12

9
6
2

10
4
4

11
0
3

12
52
0

13
12
12

14
12
0

15
20
3

Onderwerpen met betrekking tot bedrijfsbegeleiding waarover binnen de dierenartspraktijk
overleg gepleegd wordt zijn weergegeven in figuur 23. 39% van de dierenartsen gaf zelf andere
onderwerpen van overleg aan, zoals het opstellen van een jaarplanning, het formuleren van het
onderwerp van de maand, nieuwe medicijnen, managementtools (bijvoorbeeld het opstellen van
een centraal plan van aanpak bij een probleem), het meekijken met elkaars PiR -dap uitslagen en
elkaar hierover bijscholen en het bespreken van eigen drijfveren van de dierenarts.
39%

inhoudelijke gesprekken over
bedrijfsbegeleiding

64%

doelstellingen van
bedrijfsbegeleiding formuleren

39%

communicatie met de veehouder

50%

promoten van veterinaire
advisering
prijsberekening

50%

evaluatie bedrijfsbegeleiding
50%
50%

anders

Figuur 23. Onderwerpen overleg dierenartsen
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Manieren om veehouders te informeren
De meest gebruikte manieren om veehouder te laten weten wat de dierenartspraktijk te bieden
heeft op gebied van bedrijfsbegeleiding zijn een (digitale) nieuwsbrief en het persoonlijk
informeren tijdens het bedrijfsbezoek.
In figuur 24 staat het percentage dierenartspraktijken wat een bepaalde manier van
informatievoorziening gebruikt. Manieren die dierenartsen daarnaast zelf hebben aangegeven
zijn: open dag van de praktijk (7%), gezondheidsdienst (7%) en mond tot mond reclame (7%).
Deze informatiemanieren zijn voor alle veehouders in de praktijk in dezelfde mate voorhanden.
Daarnaast gaf 90% van de dierenartsen aan tijdens het bedrijfsbezoek informatie geven over de
mogelijkheden die de praktijk biedt. Er zijn drie praktijken waar de ene dierenarts aangeeft
tijdens het bedrijfsbezoek hierover te praten, terwijl de andere dierenarts aangeeft deze manier
niet te gebruiken. Hier is een variatie tussen dierenartsen en dus in de mate van
informatievoorziening van de veehouders.
73%

20%
folders
87%

lezingen
studiedagen

40%

nieuwsbrief
e-mail
73%
100%

website

Figuur 24. Manieren die praktijken gebruiken om veehouders te informeren
wat de dierenartspraktijk te bieden heeft op gebied van bedrijfsbegeleiding

Dierenartsen verwachtten dat de veehouder goed op de hoogte is van wat de dierenartspraktijk te
bieden heeft op gebied van bedrijfsbegeleiding. Ook veehouders vonden dat ze goed op de hoogte
zijn van wat de dierenartspraktijk te bieden heeft op gebied van bedrijfsbegeleiding. Twee
veehouders gaven aan niet goed op de hoogte te zijn van wat de dierenartspraktijk te bieden
heeft.
Tabel 16. Mate waarin dierenarts verwacht dat veehouder op de hoogte is van wat de dierenartspraktijk te bieden
heeft op gebied van bedrijfsbegeleiding en mate waarin de veehouder zelf vindt dat hij op de hoogte is.

Wanneer de antwoorden van veehouder en dierenarts (tabel 16) vergeleken worden blijkt dat in
tien gevallen de veehouder en dierenarts hetzelfde antwoord gaven. In zeven gevallen gaf de
veehouder aan beter op de hoogte te zijn dan wat de dierenarts verwacht. Bij zes veehouders
verwachtte de dierenarts dat de veehouder beter op de hoogte is dan de veehouder zelf aangaf.
Dit verschil tussen dierenarts en veehouder is niet significant (p-waarde = 0,886).
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Er is aan de dierenarts en veehouders gevraagd op welke manieren de dierenartspraktijk de
veehouder informeert over wat de dierenartspraktijk te bieden heeft op het gebied van
bedrijfsbegeleiding. De vergelijking tussen de antwoorden van de dierenarts en de veehouder op
deze vraag staan weergegeven in tabel 17.
Tabel 17. Aan- of afwezigheid van informatiemanieren volgens dierenarts en veehouder

Opvallend is dat veehouders elf maal (7%) een informatiemanier bestempelden als aanwezig,
terwijl de begeleidende dierenarts deze manier niet noemde. In 22% gevallen gaf de dierenarts
aan een bepaalde informatiemanier voorhanden te hebben terwijl de veehouder deze niet aangaf.
Dit verschil is significant (p-waarde = 0,000).
In tabel 18 staan de verschillende informatiemanieren. Een manier kan genoemd zijn door zowel
de dierenarts als veehouder, door enkel de dierenarts of door enkel de veehouder.
Tabel 18. Aanwezigheid specifieke informatiemanieren volgens dierenarts en veehouder
Tijdens
bedrijfsbezoek
dierenarts &
veehouder
dierenarts
veehouder
p-waarde

Folders

Lezingen

Studiedagen

Nieuwsbrief

E-mail

Website

Totaal

21

18

10

11

15

18

16

109

0
1

3
1

8
4

10
1

5
2

2
2

6
0

34
11

22
1,000

22
1,000

22
0,646

22
0,613

22
0,565

22
0,025

22
0,055

154
0,000

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de mening tussen veehouder en dierenarts significant verschilt
(p-waarde = 0,025) op gebied van gebruik van e-mail.
Er werd bij 62% van de veehouders niet gecontroleerd op de veehouder daadwerkelijk op de
hoogte is van wat de dierenartspraktijk te bieden heeft. Bij 38% van de veehouders gebeur de dit
wel, in de vorm van navraag tijdens het bedrijfsbezoek (34%) of tijdens het
klanttevredenheidsonderzoek (4%).
Er zat veel variatie tussen dierenartsen binnen een praktijk. Bij zes praktijken zei de ene
dierenarts dit niet te controleren bij de veehouders terwijl de ander aangaf dit wel te controleren.
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5.11 Karakter veehouder
Op basis van de door drieëntwintig veehouders ingevulde vragen in de enquête die betrekking
hadden op het karakter van de veehouder zijn karaktertyperingen gedaan. Er konden vijf
‘zakelijke veehouders’ worden onderscheiden, zeven ‘genietende veehouders’, één ‘traditionele
veehouder’ en drie ‘overtuigde veehouders’. De overige zeven veehouders pasten in dezelfde
mate bij twee of meer karakterschetsen en zijn op basis daarvan niet te typeren.
In tabel 19 zijn bedrijfsonderdelen weergegeven waar mogelijk een verschil zou bestaan tussen
de typen veehouders. De gemiddelde score van de veehouders per karaktertype is weergegeven.
Vervolgens is er een ANOVA test uitgevoerd om te onderzoeken of er een significant verschil
bestond tussen de antwoorden van de verschillende karaktertypen.
Tabel 19. Gemiddelde score per karaktertype per bedrijfsonderdeel
Gemiddelde score per karaktertype
Zakelijk Genietend Traditioneel Overtuigd
119,60

88,14

154,00

109,33

p-waarde
ANOVA
0,476

9382,40

9212,43

8640,00

9136,33

0,884

Begeleidingsinterval (aantal weken)

4,25

4,00

4,00

4,00

0,474

Mate waarin veehouder wensen aangeeft
m.b.t. onderwerpen van begeleiding
Mate waarin veehouder tevreden is over
advies
Mate waarin veehouder het gegeven advies
opvolgt
Mate waarin de veehouder aangeeft dat de
dierenarts actief luistert
Mate waarin de veehouder aangeeft dat de
dierenarts doorvraagt
Mate waarin de veehouder het idee heeft dat
de dierenarts hem goed begrijpt
Mate waarin de veehouder een duidelijk
antwoord op vragen krijgt
Mate waarin kennisniveau aansluit op de
verwachtingen van de veehouder
Mate waarin veehouder weet wat de
dierenartspraktijk te bieden heeft
Waarde die veehouder hecht aan uitvoering
van een klanttevredenheidsonderzoek
Belang wat gehecht wordt aan evaluatie van
bedrijfsbegeleiding.
Mate waarin veehouder tevreden is over de
bedrijfsbegeleiding
Mate waarin veehouder tevreden is over de
communicatie met de dierenarts

3,40

3,29

3,00

2,00

0,236

4,00

3,86

5,00

4,33

0,043

4,20

4,00

4,00

4,00

0,577

4,80

4,57

5,00

4,67

0,809

4,20

4,29

4,00

4,00

0,938

4,20

4,29

4,00

4,33

0,967

4,40

4,43

5,00

4,67

0,710

4,60

4,43

5,00

3,67

0,251

4,60

4,29

2,00

4,33

0,113

3,20

3,29

4,00

3,33

0,815

3,20

3,86

5,00

2,00

0,015

4,20

4,00

4,00

4,33

0,806

4,40

4,29

5,00

4,00

0,570

Bedrijfsgrootte (aantal melkkoeien)
Rollend jaargemiddelde (kg)

Uit deze analyse blijkt dat de ‘traditionele veehouder’ significant meer tevreden is over het
advies van de dierenarts (p-waarde = 0,043) en meer belang hecht aan evaluatie van
bedrijfsbegeleiding (p-waarde = 0,015).
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6.

Conclusie

Het doel van dit onderzoek was een vergelijking te maken in welke mate de veterinaire
bedrijfsbegeleiding voldoet aan de behoeften van dierenarts en veehouder.
Uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de dierenartsen en veehouders tevreden is over de
bedrijfsbegeleiding, wat overeenstemt met de hypothese. Een goed onderling contact wordt door
zowel veehouders als dierenartsen als reden hiervoor genoemd. Veehouders noemen daarnaast
communicatie, het uitvoeren van handelingen en kennis&informatievoorziening als sterke
punten. Dierenartsen zijn tevreden over het feit dat de veehouder open staat voor de mening van
de dierenarts. Daarnaast is 17% van de dierenartsen ontevreden over de bedrijfsbegeleiding.
Communicatie, meer nadruk op kengetallen, meer effect van begeleiding en intensievere
begeleiding wordt door deze groep dierenartsen genoemd als verbeterpunten. Dierenartsen zijn
over het algemeen kritischer dan veehouders, wat blijkt uit het feit dat dierenartsen meer
verbeterpunten van de begeleiding noemen dan veehouders.
De overgrote meerderheid van dierenartsen en veehouders is tevreden of zelfs heel tevreden over
de communicatie tussen dierenarts en veehouder. Veehouders ervaren dat de dierenartsen vaker
actief luisteren dan de dierenarts zelf aangeeft. In de meeste gevallen stelt de dierenarts
aanvullende vragen of alle benodigde informatie te verkrijgen. Daarnaast kunnen dierenartsen de
vragen van veehouders naar tevredenheid beantwoorden. 58% van de veehouders vindt dat de
dierenarts hen meestal goed begrijpt.
Behoeftebepaling wordt door de meeste dierenartsen als belangrijk bestempeld, maar wordt
slechts door 48% van de dierenartsen wordt genoemd als fase waar zij tijd aan besteden tijdens
het adviesgesprek. Zoals verwacht vindt behoeftebepaling van de veehouder door de dierenarts in
de meeste gevallen dus niet plaats. In de code voor GVP staat beschreven dan dat dierenartsen
zich bewust moeten zijn van de verschillende behoeften van klanten. Dierenartsen die
behoeftebepaling niet uitvoeren voldoen dus niet aan deze basiscompetentie.
Verwacht was dat veehouders weinig zelf aan de dierenarts aan zouden geven hoe zij over de
bedrijfsbegeleiding denken en op welke manier de begeleiding verbeterd kan worden. Dit blijkt
inderdaad slechts door 28% van de veehouders meestal of altijd te gebeuren. De dierenarts
verwacht echter dat de veehouder hen vaker aan zal spreken. Het is gebleken dat veehouders hun
wensen vaker aangeven naarmate de dierenarts er meer naar vraagt. Dit komt niet overeen met de
hypothese. Een verklaring hiervoor kan zijn dat veehouders hun wensen pas aangeven als de
dierenarts door middel van vragen aangetoond heeft oprecht geïnteresseerd te zijn in de wensen
van de veehouder.
Doelstellingen worden door 24% van de dierenartsen samen met de veehouder opgesteld. Het al
dan niet stellen van doelen is, in tegenstelling tot wat verwacht was, niet afhankelijk van de
bedrijfsgrootte. Zowel veehouders als dierenartsen noemen vruchtbaarheid in de meeste gevallen
als hoofddoel van bedrijfsbegeleiding. Dit komt overeen met de hypothese.
Het kennisniveau van de dierenarts sluit goed aan bij de verwachting van de veehouder.
Dierenartsen geven zelf aan dat kennis vooral tekortschiet op gebied van voeding en economie.
30% van de dierenartsen is niet van plan hier verandering in te brengen.
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Er wordt door dierenartsen meer belang gehecht aan evaluatie van bedrijfsbegeleiding dan door
veehouders. Over de evaluatiefrequentie lopen de antwoorden ver uiteen.
De meeste veehouders (43%) zijn neutraal wat betreft het belang wat zij hechten aan de
uitvoering van een klanttevredenheidsonderzoek. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt door
60% van de praktijken uitgevoerd, vaak om de 5 jaar. Tijdgebrek is de meest voorkomende reden
voor praktijken om geen klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.
De hoofdvraag ‘In welke mate voldoet de veterinaire bedrijfsbegeleiding aan de behoeften van
zowel de dierenarts als de veehouder?’ kan naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek
beantwoord worden. Zowel veehouders als dierenartsen zijn tevreden over de
bedrijfsbegeleiding, waardoor geconcludeerd kan worden dat veterinaire bedrijfsbegeleiding in
hoge mate voldoet aan de behoeften van de dierenarts en veehouder. Er zijn echter nog een aantal
verbeterpunten om de begeleiding nog beter aan te laten sluiten bij de behoeften van beiden.
Deze worden genoemd in het volgende hoofdstuk.
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7.

Aanbevelingen

Ondanks de grote mate van tevredenheid van zowel dierenarts als veehouder zijn er een aantal
adviezen opgesteld om nog meer tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de dierenarts en/of
de veehouder.
Dierenartsen zouden meer specifiek naar de behoeften van de veehouder moet vragen. Een methode
om de behoeften en doelen van de veehouder in kaart te brengen is het maken van een SWOTanalyse (strenghts, weaknesses, opportunities, threats). Zowel de veehouder als de dierenarts kan een
scorelijst bijhouden van verschillende onderwerpen die middels bedrijfsbegeleiding op het bedrijf
verbeterd kunnen worden. Hieruit kan een prioriteitenlijst gemaakt worden wat de basis kan vormen
voor een discussie tussen dierenarts en
veehouder over de doelen en de onderwerpen
van begeleiding (Cannas, 2006a; Vollebregt,
2001). Vervolgens moeten doelstellingen
ontwikkeld worden. Een models hiervoor is
weergegeven in figuur 25 (Nathans, 2004:168).
Er is gebleken dat doelen vaak niet als vast
onderdeel van een gesprek opgesteld worden,
maar enkel op het moment dat er problemen
ontstaan. Belangrijk bij deze manier van
werken is een probleemanalyse waaruit een
probleemdefinitie gevormd wordt (Nathans,
2004: 171-182). Vervolgens kunnen er doelen
gesteld worden om dit probleem op te lossen
in combinatie met doelstellingen om
soortgelijke problemen in de toekomst te
voorkomen.

Figuur 25. Model ontwikkeling doelen

Naast de behoeften die op dit moment een rol spelen zouden de dierenarts en veehouder ook meer
inzicht moeten krijgen in hoe zij de begeleiding in het voorgaande jaar beoordelen, door middel van
evaluatie en klanttevredenheidsonderzoek.
Evaluatie van bedrijfsbegeleiding zou bij meer dierenartsen een vast ingepland onderwerp van
gesprek moeten worden, bijvoorbeeld zoals bij meerdere dierenartsen jaarlijks gebeurt tijdens het
bespreken van een financieel en medisch overzicht. Elke praktijk zou zelf een inventarisatie
moeten maken van de belangrijkste knelpunten van bedrijfsbegeleiding bij de veehouders om deze in
de toekomst te verbeteren (Lievaart, 1999a).
Daarnaast zou een klanttevredenheidsonderzoek in elke praktijk structureel uitgevoerd moeten
worden om verschillen en/of overeenkomsten tussen veronderstellingen van de dierenartsen en de
daadwerkelijke gedachtegang van de melkveehouders in kaart te brengen. Het blijkt namelijk dat
mensen het zeer op prijs stellen als hun mening wordt gevraagd over de aan hen geleverde diensten.
Voorwaarde is wel dat klanten de vraagstelling relevant vinden en het gevoel hebben dat met de
resultaten iets gedaan zal worden. Wanneer de dierenarts laat merken dat hij de mening van de
veehouder op prijs stelt en bereid is zich hier serieus iets van aan te trekken dan kan dit de relatie
tussen veehouder en dierenarts verbeteren (Nathans, 2004: 282).
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Dierenartsen geven aan meer effect van begeleiding en adviezen te willen zien. Veehouders
hebben echter verschillende redenen om het advies van de dierenarts niet op te volgen.
Dierenartsen moeten rekening houden met de rationele en niet-rationele argumenten van de
veehouder bij het opstellen van een advies. Ze moeten tijd investeren in het verkrijgen van kennis
van het gedrag van veehouders (Noordhuizen, 2008). Een advies wordt alleen tot uitvoer gebracht
als de veehouder het advies echt accepteert. Wanneer de veehouder het advies van de dierenarts niet
wil opvolgen ontstaat er weerstand. Luisteren zal de eerste reactie van de dierenarts op deze
weerstand moeten zijn om achter de aard van de weerstand te komen, om het advies vervolgens te
kunnen aanpassen (Nathans, 2004: 127-128).
Kennis over het karaktertype van de veehouder kan inzicht geven in de manier waarop advies
gegeven moet worden om het geaccepteerd te krijgen. Bij een zakelijke ondernemer moet het
advies vooral aansluiten bij economische afwegingen. Veranderingen doorvoeren is mogelijk o p
basis van redeneren en minder op emotionele afwegingen. Bij een genietende ondernemer moeten
adviezen aansluiten bij de persoonlijke wensen van de ondernemer, waarbij het gevoel een
belangrijke rol speelt. Een traditionele ondernemer baseert veranderingen op basis van goede
voorbeelden die aansluiten bij de belevingswereld van deze ondernemer en argumenten. Advies
bij een overtuigde ondernemer met aansluiten bij de waarden en normen, van waaruit
ontwikkeling mogelijk is (Well, 2008).
Dierenartsen moeten allemaal op de hoogte zijn over welke producten en diensten met betrekking
tot bedrijfsbegeleiding de praktijk beschikt en hoe deze naar de veehouder gecommuniceerd
worden. Inzicht over dit aanbod kan verkregen worden door middel van een SWOT analyse te
maken van de dierenartspraktijk (Kleen, 2008). Na het aanbieden hiervan is het belangrijk om te
weten of de veehouder op de hoogte is van deze methoden. Dit biedt de mogelijkheid om meer
adviezen te kunnen verkopen en te weten of geld, tijd en energie die besteedt worden aan het
aanbieden van informatiemanieren ook het gewenste effect hebben. Daarnaast is het belangrijk te
weten waarom veehouders informatiemanieren wel of niet gebruiken en hoe ze deze waarderen
om deze manieren eventueel aan te passen zodat ze meer tegemoetkomen aan de wensen van de
veehouder. Een goede dienstverlening kan de dierenartspraktijk onderscheiden van andere.
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8.

Discussie

Algemeen
Dit onderzoek is verricht bij negenentwintig dierenartsen in vijftien dierenartspraktijken in
Nederland. Om meer betrouwbare en statistisch verantwoorde uitspraken te doen zou een grotere
steekproef gewenst zijn. De praktijken lagen verspreid door het land, met minstens één praktijk per
provincie, met als doel regionale verschillen te minimaliseren. Bij de selectie van
dierenartspraktijken is bewust gekozen om praktijken met meerdere dierenartsen die actief zijn met
bedrijfsbegeleiding te benaderen. Door deze selectie en de bereidheid van de praktijk om de
onderzoekers te ontvangen kan het zijn dat vooral vooruitstrevende praktijken bezocht zijn en deze
praktijken en dierenartsen geen representatief beeld geven van de gemiddelde Nederlandse
rundveedierenarts.
Er zijn dertig veehouders bezocht. Deze veehouders zijn niet ad random geselecteerd, maar zijn
door de dierenarts geselecteerd. Dit kan ertoe leiden dat de dierenarts bewust heeft gekozen om
ons mee te nemen naar veehouders waar hij zelf tevreden is over de gang van zaken tijdens de
bedrijfsbegeleiding. De veehouders in dit onderzoek hadden gemiddeld 104 koeien, terwijl de
gemiddelde bedrijfsgrootte in Nederland 78 koeien was in 2010. Doordat in dit onderzoek grotere
bedrijven deelnamen kan dit de onderzoeksresultaten beïnvloeden. Een aantal dierenartsen kwam
nu wegens vakantie van een collega bij een veehouder waar ze gewoonlijk niet komen voor de
begeleiding, wat de resultaten beïnvloed kan hebben.
De veehouders en dierenartsen kunnen beïnvloed zijn door de aanwezigheid van de onderzoeker
en de voice-recorder. De meeste veehouders en dierenartsen vonden het begeleidingsgesprek
echter verlopen zoals gebruikelijk. Er is door twee dierenartsen geantwoord dat het
bedrijfsbezoek langer duurde dan gebruikelijk door de aanwezigheid van de onderzoeker.
Beïnvloeding door de aanwezigheid van de voice-recorder is niet genoemd. Uit eerder onderzoek
waarbij gebruik gemaakt is van een voice-recorder bleek dat zowel dierenartsen als veehouders
niet tot nauwelijks gehinderd waren door de aanwezigheid van een derde persoon die
geluidsopnames maakte met een voice-recorder (Klinkert, 2009).
Van de enquête die is achtergelaten bij de veehouders werd een respons van 75% verwacht. De
gerealiseerde respons is 83%. Onderzoeker 1 heeft een respons behaald van 71%, terwijl
onderzoeker 2 een respons van 94% heeft behaald. Er is geen verklaring gevonden voor dit
verschil. De gemiddeld hoge respons zal ermee te maken hebben dat de veehouder ons
persoonlijk heeft meegemaakt gedurende het bedrijfsbegeleidingsbezoek. Ook is de hoge respons
te danken aan het feit dat veehouders die de enquête niet spontaan terugstuurden opgebeld zijn,
waarna in de meeste gevallen de enquête alsnog geretourneerd werd.
De enquête is van tevoren beoordeeld door twee veehouders en door vier mensen met ervaring in
het doen van onderzoek m.b.v. enquêtes. Bruikbare feedback is vervolgens verwerkt in deze
enquêtes. De enquêtes zijn echter niet in de praktijk getest.
De enquête voor de dierenarts is bij de eerste twaalf bezochte dierenartsen aan het begin van de
dag aan de dierenarts aangeboden. Het bleek dat er echter vaak te weinig tijd was om deze in te
vullen. Het merendeel van de vragen werd vervolgens onderweg in de auto door de onderzoeker
in de vorm van een interview alsnog ingevuld. Na deze ervaring is besloten de enquête een aantal
dagen voor het geplande bedrijfsbezoek via e-mail te versturen aan de dierenartsen. Vier
dierenartsen konden niet bereikt worden via e-mail of hadden de deze nog niet gelezen. De
overige dertien dierenartsen hadden de enquête wel ontvangen en de vragen van te voren
beantwoord.
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Doordat de enquête voor de dierenarts als een interview is afgenomen kan de dierenarts
beïnvloedt zijn door de vraagstelling van de onderzoeker. Dit is geprobeerd te ondervangen
doordat de onderzoekers afgesproken hadden de vragen op een eenduidige manier te stellen.
Desondanks heeft de onderzoeker vragen kunnen verduidelijken en toelichten, wat bij de enquête
voor de veehouders niet het geval was.
Zowel door de dierenartsen als de veehouders kunnen in de enquête sociaal wenselijke
antwoorden gegeven worden. Een veehouder zal zijn dierenarts misschien positiever beoordelen
dan hij werkelijk vindt. Dit is geprobeerd te ondervangen door de enquête niet in bijzijn van de
dierenarts af te nemen en te vermelden dat de antwoorden vertrouwelijk behandeld zullen
worden.
Het merendeel van de gesloten vragen kon beantwoord worden op een schaal van 1 -5. Tijdens het
interviewen van dierenartsen bleek dat het verschil tussen een 4 of 5 echter vaak lastig gemaakt
kon worden. Dit kan een reden zijn dat dierenartsen en veehouders het wel met elkaar eens zijn,
maar de vraag toch anders beantwoorden.
Bij veel andere vragen kon gekozen worden uit een aantal antwoorden, waardoor antwoorden
gegeven kunnen zijn die iemand uit zichzelf niet zou noemen. Bij deze meerkeuzevragen is
ruimte opengelaten voor een uitleg of toelichting, die echter vaak niet is ingevuld. Dit kan te
maken hebben met de grote hoeveelheid vragen.
De lengte van de enquête kan ertoe geleid hebben dat de vragen snel ingevuld zijn om tijd te
besparen, wat wellicht een eerlijk antwoord opgewekt heeft omdat de eerste ingeving vaak de
beste blijkt. Daarnaast is het mogelijk dat veehouders te snel geantwoord hebben en hierdoor een
ander antwoord ingevuld hebben dan wanneer zij meer tijd per vraag hadden genomen. De
hoeveelheid vragen kan veehouders echter ook hebben afgeschrikt de enquête in te vullen. Dit
kan de reden zijn dat twee veehouders slechts de eerste helft van de enquête ingevuld hebben.

Discussie van resultaten
In de literatuur (Schoone, 2008) wordt beschreven dat veterinaire bedrijfsbegeleiding leidt tot een
hogere melkproductie. Ook in dit onderzoek is een significant verband gevonden tussen het
interval van bedrijfsbegeleiding en de melkproductie (p-waarde = 0,040). Hieruit blijkt dat
bedrijven met een hogere begeleidingsfrequentie (een klein interval) een hogere melkproductie
hebben. Dit komt overeen met de hypothese.
De verwachting was dat grotere bedrijven een hogere begeleidingsfrequentie zouden hebben. Uit
dit onderzoek bleek echter geen significant verband tussen bedrijfsgrootte en
begeleidingsfrequentie. Ook is er geen significant verband gevonden tussen de bedrijfsgrootte en
het karaktertype van de veehouder.
Veehouders beoordelen het verloop van het begeleidingsbezoek significant minder zoals
gebruikelijk dan dierenartsen aangeven. De reden hiervoor is onbeantwoord gebleven in de
meeste gevallen. Dit verschil kan veroorzaakt worden doordat het begrip ‘verloop van
bedrijfsbegeleidingsbezoek’ anders geïnterpreteerd is door sommige veehouders, wat blijkt uit
antwoorden over de tegenvallende vruchtbaarheidsresultaten.
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Dierenartsen zijn kritischer dan veehouders wat betreft het aangeven van verbeterpunten van
bedrijfsgeleiding. 44% procent van de veehouders geeft aan geen verbeterpunten te hebben,
terwijl slechts 4% van de dierenartsen dit ook vindt. De dierenarts noemt veel verbeterpunten van
zichzelf of waar hij zelf invloed op heeft. De veehouders noemen echter geen verbeterpunten
waar zij zelf invloed op hebben, maar enkel verbeterpunten van de dierenarts. Een mogelijke
verklaring kan zijn dat veehouders bedrijfsbegeleiding zien als een dienst die de dierenarts
aanbiedt. De dierenarts is degene die moet zorgen dat de begeleiding naar wens verloopt, want hij
wordt er voor betaald. Hierdoor ervaren veehouders onvoldoende de rol en invloed die zij zelf
hebben op het begeleidingsproces.
De overgrote meerderheid van dierenartsen en veehouders is tevreden of zelfs heel tevreden over
de communicatie tussen dierenarts en veehouder. Veehouders ervaren dat de dierenarts actief
naar hen luistert, vragen naar tevredenheid beantwoordt, in de meeste gevallen doorvraagt en hen
goed begrijpt. Daarentegen noemden twee dierenartsen onderlinge communicatie als verbeterpunt
en noemde 36% van de dierenartsen communicatie als ontbrekend kennisonderwerp. Er is niet
onderzocht of de tevredenheid van de dierenartsen over de communicatie invloed heeft op het
werkplezier, efficiëntie of stressgevoeligheid van de dierenartsen.
Communicatie is op te delen in verbale en non-verbale communicatie (Kleen, 2008). In dit
onderzoek is uitsluitend gelet op verbale communicatie. Er is gevraagd naar de mate waarin de
dierenarts actief luistert naar de veehouder. Veehouders vinden dat de dierenarts significant vaker
actief luistert dan de dierenarts zelf aangeeft. Het is mogelijk dat de dierenarts uit bescheidenheid
zichzelf minder goed beoordeelt of dat de dierenarts kritischer is met betrekking tot zijn eigen
functioneren dan de veehouder is. Er is in de enquête echter geen definitie gegeven wat ‘actief
luisteren’ inhoud. Kleen definieert actief luisteren als volgt: ‘door actief luisteren stellen de
personen die betrokken zijn in de communicatie elkaar gerust van hun gezamenlijke aandacht en
begrip‘. Hierbij spelen non-verbale signalen, zoals oogcontact en knikken een belangrijke rol
(Kleen, 2008).
Uit eerder onderzoek bleek dat 85% van de veehouders duidelijk omschreven bedrijfsdoelstellingen
heeft, maar dat deze niet altijd een (belangrijke) rol spelen bij de bedrijfsbegeleiding (Boer, 2008). In
de enquête voor dit onderzoek is specifiek gevraagd naar het hoofddoel en overige doelen van
bedrijfsbegeleiding. Uit de antwoorden op de enquête bleek dat dit onderscheid niet altijd gemaakt
kan worden.
Vruchtbaarheid werd door de meeste veehouders en dierenartsen als hoofddoel van
bedrijfsbegeleiding genoemd. Slechts één veehouder gaf aan geen hoofddoel te hebben.
Behalve de doelen van de veehouder spelen ook de doelen van de dierenarts een rol (Nathans,
2004). Dat dierenartsen uit dit onderzoek inderdaad eigen doelstellingen hadden blijkt uit het feit
dat ‘begeleiding op andere onderwerpen’ door zeven dierenartsen genoemd wordt als
verbeterpunt van bedrijfsbegeleiding.
De doelstellingen voor bedrijfsbegeleiding werden door 24% van de dierenartsen samen met de
veehouder geformuleerd. De meest voorkomende redenen van de dierenarts om geen
doelstellingen voor bedrijfsbegeleiding met de veehouder op te stellen was: ‘We gaan ervan uit
dat we van elkaar weten wat we willen’. Structurele behoeftebepaling vindt echt er vaak niet
plaats; 9% van de dierenartsen zegt altijd naar de behoeften van de veehouder te vragen, terwijl
4% van de veehouders dit zo ervaart. De helft van de dierenartsen geeft echter aan in een
adviesgesprek wel tijd te besteden aan de behoeftebepaling van de veehouder. Een verklaring
voor dit verschil kan zijn dat dierenartsen het bedrijfsbegeleidingsbezoek niet ervaren als een
adviesgesprek.
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Samenwerking tussen dierenarts en veehouder werd als meest belangrijke fase in het
adviesgesprek beschouwd door de dierenarts. Bij deze samenwerking blijkt dat dierenartsen deze
fase vaker uitvoeren naarmate ze deze fase belangrijker vinden. Datzelfde geldt voor de sociale
openingsfase en de behoeftebepaling van de veehouder. De sociale opening wordt door 100% van
de dierenartsen uitgevoerd en is daarmee de meest uitgevoerde fase.
In eerder onderzoek (Klinkert, 2009) bleek uit de opgenomen gesprekken dat 82% van de
dierenartsen geen tijd besteedde aan behoeftebepaling van de veehouder tijdens het
adviesgesprek. In dit onderzoek is in de enquête gevraagd of de dierenarts deze fase uitvoerden,
waarbij 52% van de dierenartsen aangaf deze fase niet uit te voeren. Het verschil tussen dit
onderzoek en het onderzoek van Klinkert kan veroorzaakt worden door de onderzoeksmethode.
Klinkert heeft de gespreksfasen geanalyseerd met behulp van de opgenomen gesprekken en is de
daadwerkelijke uitvoering onderzocht. In dit onderzoek is aan de dierenarts gevraagd of zij deze
fase uitvoeren, maar er niet is aan de hand van de opgenomen gesprekken onderzocht of dit ook
daadwerkelijk uitgevoerd werd. Ook kunnen regionale verschillen een rol spelen, aangezien het
onderzoek van Klinkert enkel dierenartsen in Noord Nederland bevatte terwijl dit onderzoek
verspreid door heel Nederland is uitgevoerd.
De meest voorkomende reden (26%) om niet elk bedrijfsbegeleidingsbezoek naar de wensen van
de veehouder te vragen ligt in het feit dat doelstellingen voor het bezoek bekend zijn omdat deze
voor langere tijd zijn vastgesteld. Daarnaast geeft 21% van de dierenartsen aan alleen te vragen
naar behoeften als er aanleiding toe is, wat blijkt uit een gesprek of kengetallen. Het kan zijn dat
de dierenarts bij de bezochte veehouder geen doelstellingen heeft opgesteld maar dit kan bij
andere veehouders die hij begeleidt wel gedaan worden.
Ondanks dat de dierenarts niet altijd specifiek naar de wensen van de veehouder vraagt verwacht
de dierenarts dat de veehouder de dierenarts wel aan zal spreken om zijn wensen kenbaar te
maken. Er zit echter een significant verschil tussen de mate waarin de dierenarts dit verwacht en
de veehouder dit daadwerkelijk doet. Het merendeel van de veehouders (72%) geeft namelijk
zelden of soms aan bij de dierenarts op welke onderdelen hij graag meer begeleiding zou wense n.
De meest voorkomende reden van de veehouder om dit niet aan te geven is dat begeleiding op dit
gebied te veel tijd gaat kosten en daarmee te duur wordt.
Er is een positief verband tussen de mate waarin de dierenarts naar de behoeften van de veehouder
vraagt en de mate waarin veehouders hun behoeften zelf aangeven (p-waarde = 0,0001). Deze
uitkomst komt niet overeen met de hypothese. Een verklaring voor dit feit kan zijn dat de veehouder
het gevoel krijgt dat de dierenarts open staat voor zijn wensen wanneer deze daar specifiek naar
vraagt en de veehouder vervolgens ook meer wensen durft te bespreken.
Het kennisniveau van de dierenartsen sluit goed aan op de verwachtingen van de veehouder.
Twee veehouders noemen kennis als verbeterpunt. Dierenartsen vinden hun kennis zelf
voornamelijk tekortschieten op gebied van voeding (61%), economie (54%) en communicatie
(36%). Nascholing is de meest genoemde manier om deze kennis bij te spijkeren. Er is in dit
onderzoek niet gekeken naar de variatie in kennisniveau tussen dierenartsen binnen een praktijk
en of men elkaar hierop aanspreekt. Er is niet onderzocht wat de reden is dat 30% van de
dierenartsen niet van plan is verandering te brengen in het tekortschieten van kennis. Mogelijke
reden hiervoor: onvoldoende nascholing over bepaalde onderwerpen, tijdgebrek, geen prioriteit,
geen interesse in onderwerp.
Er is aan de veehouders gevraagd of het kennisniveau van de dierenarts aansluit bij hun
verwachtingen. Er is echter geen onderscheid gemaakt in kennisniveau tussen verschillende
onderwerpen.
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Het was niet mogelijk een verband te onderzoeken tussen de overlegfrequentie van dierenartsen
met betrekking tot bedrijfsbegeleiding en de praktijkgrootte, wegens de grote variatie in
antwoorden tussen dierenartsen over de overlegfrequentie.
Er is binnen veel praktijken variatie in antwoorden tussen wat beide dierenartsen aangeven welke
informatiemanieren de praktijk gebruikt. Dit verschil kan veroorzaakt worden als dierenartsen
niet in dezelfde mate op de hoogte zijn van de informatievoorzieningsmethoden. Ook kan het
betekenen dat dierenartsen wel weten welke manieren worden gebruikt, maar dat er verschil in
mening is in welke mate deze informatiemanier specifiek onderwerpen over bedrijfsbegeleiding
bevat. Bij de verwerking van de resultaten is ervan uitgegaan dat als één dierenarts een manier
aangeeft en de andere dierenarts niet, dat deze manier toch geldt voor de hele praktijk.
Er is een significant verschil in de mate waarin e-mail door de dierenarts en veehouder wordt
aangegeven als al dan niet gebruikte manier van de dierenartspraktijk om veehouders te
informeren over de mogelijkheden voor bedrijfsbegeleiding. De dierenarts geeft aan dat dit een
informatiemethode m.b.t. bedrijfsbegeleiding is, terwijl de veehouder dit niet aangeeft. Dit kan
veroorzaakt worden als de veehouder het niet als informatiemanier specifiek over
bedrijfsbegeleiding ervaart of doordat niet elke veehouder gebruikt maak van deze lfde
informatiebronnen waardoor de veehouder niet alle manieren kent waarop de praktijk informatie
verschaft. E-mail is bij het opstellen van de enquête als specifieke manier van
informatievoorziening beschouwd, terwijl uit de ingevulde enquêtes bleek dat er vaak
nieuwsbrieven via e-mail verstuurd worden. Wanneer een nieuwsbrief via e-mail verstuurd wordt
is het onduidelijk of het antwoord ‘nieuwsbrief’’ of ‘e-mail’ ingevuld moest worden. Dit kan het
verschil verklaren.
Ondanks het vermeende kennistekort van de dierenarts zijn veehouders tevreden over adviezen
die de dierenarts geeft en volgen deze adviezen meestal op. Wanneer dit niet gebeurt is dit vooral
te wijten aan het feit dat de uitvoering van het advies te duur is. Het gegeven advies is dus vaak
niet SMART (Klinkert, 2009), want het is financieel niet acceptabel of realistisch voor de
veehouder. Ook blijkt de mate van opvolging van een advies in verband te staan met de
bedrijfsgrootte. Grotere bedrijven volgen het advies significant minder vaak op dan kleinere
bedrijven. Dit kan verklaard worden doordat veehouders op kleine bedrijven vaak minder
interesse hebben in onderdelen als klauwproblemen, jongveeopfok en huisvesting (Lievaart,
1999b) en op deze gebieden de problemen samen met de dierenarts oplost. Veehouders met grote
bedrijven winnen vaak zelf meer informatie in en maken op basis daarvan een keuze om het
advies van de dierenarts wel of niet uit te voeren.
Er is in de enquête geen definitie gegeven van evaluatie van bedrijfsbegeleiding. Dit zou een
reden kunnen zijn voor het verschil in antwoord tussen de dierenarts en de veehouder m.b.t. de
evaluatiefrequentie. Er is één veehouder die aangaf 12 keer per jaar evaluatie van
bedrijfsbegeleiding met de dierenarts te doen. Deze veehouder heeft als toelichting gegeven bij
deze vraag.: ‘onderdelen of knelpunten die aangepakt worden of behandelingen (na bijv. BO)
worden in de volgende maand vaak besproken’. Hieruit blijkt dat deze veehouder evaluatie van
bedrijfsbegeleiding opgevat heeft als ‘evaluatie van bedrijfsresultaten’, terwijl in de vraagstelling
bedoeld was ‘evaluatie van de manier en de tevredenheid van de begeleiding’.
Uit dit onderzoek blijkt dat dierenartsen significant meer belang hechten aan evaluatie dan
veehouders. Er wordt door 86% van de dierenartsen belang gehecht aan evaluatie van
bedrijfsbegeleiding, omdat de dierenarts hiermee inzicht krijgt in de tevredenheid van de
veehouder en hiernaar aanpassingen kan doen. Er is echter geen significant verschil in het belang
wat de dierenarts hecht aan de uitvoering van evaluatie en het al dan niet uitvoeren daarvan.
Daarnaast hecht slechts 52% van de veehouders belang aan evaluatie. Doordat het begrip
‘evaluatie’ niet gedefinieerd was, is het onduidelijk waar nu precies belang aan gehecht wordt.
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Een andere manier om de tevredenheid van de veehouder in kaart te brengen is het
klanttevredenheidsonderzoek, wat door 60% van de praktijken wordt uitgevoerd. Dit is meer dan
beschreven is in eerder onderzoek (Gommans, 2007) waar in 46,2% van de praktijken een
klanttevredenheidsonderzoek werd uitgevoerd. Er is niet gevraagd of de praktijken werken
volgens ISO 9001:2000-norm, waardoor er niet gecontroleerd kan worden of praktijken aan de
norm voldoen.
Bij twee praktijken gaven de bezochte dierenartsen verschillend antwoord op de vraag over de
uitvoer van een klanttevredenheidsonderzoek. De één gaf aan dat er wel een
klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd terwijl de andere dierenarts aangaf dat dit niet
gebeurt. Er is in dit onderzoek vanuit gegaan dat deze praktijken wel een
klanttevredenheidsonderzoek hebben uitgevoerd in het verleden, maar dat niet alle dierenartsen
in de praktijk op de hoogte waren van de uitvoering ervan, of dat het klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in een periode dat zij nog niet werkzaam waren bij de praktijk.
Slechts 2 veehouders geven aan dat er een klanttevredenheidsonderzoek door de praktijk wordt
uitgevoerd. Een mogelijk verklaring voor het verschil in antwoord van veehouder en dierenarts
kan voortkomen uit het feit dat het klanttevredenheidsonderzoek in veel gevallen een aantal jaar
geleden is uitgevoerd, waardoor veehouders zich dat niet meer herinneren. Ook kan het zijn dat
het klanttevredenheidsonderzoek niet alle veehouders heeft bereikt. Er is gevraagd naar de
tevredenheid van de veehouder met betrekking tot het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek.
Deze vraag is niet ingevuld door de veehouder.
De traditionele veehouder is gevoelig voor de mening van adviseurs (Well, 2008). Dit blijkt ook
uit dit onderzoek, waarbij de traditionele veehouder significant meer waarde hecht aan evaluatie
van bedrijfsbegeleiding dan andere typen veehouders. Ook is de traditionele veehouder
significant meer tevreden over het gegeven advies in vergelijking met andere typen veehouders.

Vervolg onderzoek
In een vervolgonderzoek zouden de opgenomen gesprekken geanalyseerd kunnen worden. Er kan
onderzoek verricht worden naar de uitvoering van de gespreksfasen en in welke mate de
gespreksfases die de dierenarts zegt uit te voeren daadwerkelijk uitgevoerd worden.
Uit onderzoek (Cron, 2000) blijkt dat mannen minder angst voor negatieve evaluatie hebben dan
vrouwen. Dit kan ertoe leiden dat vrouwelijke dierenartsen minder vaak evaluatie van
bedrijfsbegeleiding doen en veehoudsters minder belang hechten aan evaluatie in vergelijking
met hun mannelijke collega’s. In navolgend onderzoek naar evaluatie van bedrijfsbegeleid ing zou
hierom onderscheid gemaakt moeten worden tussen verschillende seksen.
In de afgenomen enquête bleek dat veehouders weinig verbeterpunten aangegeven hebben in
tegenstelling tot de dierenartsen. Om te onderzoeken of veehouders werkelijk geen
verbeterpunten hebben of dat zij deze niet ingevuld hebben, zou een diepte interview uitgevoerd
kunnen worden om meer inzicht te krijgen in deze verbeterpunten.
Veehouder en dierenarts kunnen veel verschillende behoeften hebben, waarvan er in dit
onderzoek slechts enkele zijn onderzocht. Daarnaast zijn behoeften m.b.t. onderwerpen van
begeleiding en tevredenheid met betrekking tot tijddeclaratie zijn onderzocht door Bram van
Woudenbergh. In vervolg onderzoek zouden andere behoeften onderzocht kunnen worden.
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11. Bijlagen
Bijlage 1: enquête dierenarts
Bijlage 2: enquête veehouder

Veterinaire bedrijfsbegeleiding: (mis)match tussen behoeften van veehouder en dierenarts

Pagina 47

Bijlage 1: enquête dierenarts
Enquête dierenarts – voorafgaand aan bedrijfsbezoek
Algemene gegevens
Datum:
…………………………………………………………………..
DAP:
…………………………………………………………………..
Naam dierenarts:
…………………………………………………………………..
Werkervaring als rundveedierenarts (jaar) …………………………………………………………..
Aantal rundveedierenartsen DAP: …………………………………………………………………..
Naam veehouder:
Adres veehouder:

…………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………

Algemene bedrijfsgegevens melkveehouder
1. Wat is het aantal melkkoeien (inclusief droge koeien) op dit bedrijf?: ……………koeien
2. Wat is de melkproductie (rollend jaargemiddelde)?: ……………. kg
3. Doet de veehouder zijn eigen jongveeopfok?
 Ja
 Nee
4. Hoe lang begeleidt u het bedrijf dat we bezoeken al? ………………jaar
5. Wat is de frequentie van bedrijfsbegeleiding op het bedrijf dat we bezoeken?
 ……………… keer per jaar
 om de ……………… weken

Kennis
6. Hoe vaak is er overleg tussen rundveedierenartsen binnen de praktijk over de uitvoering
van bedrijfsbegeleiding? ………………keer per jaar
7. Wat zijn onderwerpen waar overleg over gepleegd wordt? (meerdere antwoorden
mogelijk)
 Inhoudelijke gesprekken over bedrijfsbegeleiding
 Doelstellingen bedrijfsbegeleiding formuleren
 Communicatie met veehouder
 Promoten van veterinaire advisering
 Prijsberekening
 Evaluatie bedrijfsbegeleiding
 Anders, namelijk:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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8. Hoe zorgt u voor ontwikkeling van uw kennis op het gebied van bedrijfsbegeleiding?
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Vakliteratuur lezen
 Nascholing
 Overleg met collega’s
 Gesprekken/evaluaties met veehouders
 Anders, namelijk:……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9. Vindt u dat uw kennis op bepaalde gebieden van bedrijfsbegeleiding tekort schiet?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Nee. Ga verder naar vraag 12.
Ja, op het gebied van uiergezondheid
Ja, op het gebied van melkproductie
Ja, op het gebied van vruchtbaarheid
Ja, op het gebied van klauwgezondheid
Ja, op het gebied van voeding
Ja, op het gebied van huisvesting
Ja, op het gebied van jongveeopfok
Ja, op het gebied van economie
Ja, op het gebied van communicatie
Ja, anders namelijk:………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………………………
10. Indien ja, bent u van plan hier verandering in te brengen?
 Nee. Ga verder naar vraag 12.
 Ja
11. Op welke manier?
 Nascholing
 Anders:………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Voorbereiding bedrijfsbezoek
12. Hoeveel tijd heeft u aan voorbereiding van het bedrijfsbezoek besteedt?
…………minuten
13. Uit welke onderdelen bestaat deze voorbereiding? (meerdere antwoorden mogelijk)
 MPR-uitslag
 Vruchtbaarheidgegevens PIR-DAP
 Kuiluitslagen
 Interpretatie van labuitslagen (bv. bloedmonsters, melkmonsters of sectie-uitslag)
 Overleg met collega’s binnen de praktijk
 Contact met voerleverancier
 Anders, namelijk:……………………………………………………………………….......
………………………………………………………………….……………………………
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Tijdsplanning
14. Hoeveel reistijd heeft u ingepland voor dit bedrijfsbezoek? ………………minuten
15. Hoeveel tijd heeft u ingepland aanwezig te zijn op het bedrijf tijdens dit bedrijfsbezoek?
………………minuten
16. Hoeveel procent van de tijd die u op het bedrijf bent verwacht u te besteden aan de
begeleiding en aan overige handelingen?
 Begeleiding:
………%
 Overige handelingen (bijvoorbeeld zieke dieren behandelen): ………%
17. Hoeveel procent van de tijd die u aan bedrijfsbegeleiding besteedt verwacht u te
besteden aan de verschillende onderdelen van het bedrijfsbezoek? (totaal 100%)
 Melkproductie
…….….%
 Vruchtbaarheid
….…….%
 Uiergezondheid
…….….%
 Klauwgezondheid
…….….%
 Jongveeopfok (incl. kalfjes onthoornen)
.……….%
 Huisvesting
.…….…%
 Voeding
.……….%
 Koffie / Sociaal
..………%
 Anders, namelijk:……………………….
.….……%

Doelstellingen
18. Heeft u de doelstellingen van bedrijfsbegeleiding samen met de veehouder
geformuleerd?
 Ja  ga verder naar vraag 19 + 20
 Nee  ga verder naar vraag 21
19. Indien ja: wanneer worden doelstellingen met de veehouder besproken/geformuleerd?
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Vast ingepland onderwerp van gesprek
 Bij geconstateerd probleem
 Alleen als de veehouder het aangeeft
 Anders:…………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
20. Hoe vaak worden de doelstellingen besproken/geformuleerd?
 Elk bedrijfsbegeleidingsbezoek
 ………………keer per jaar
 Anders:…………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………
21. Indien nee, waarom niet?
……………………………………….………………………………………………………..…...
………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………......
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Onderdelen veterinaire begeleiding
22. Veterinaire bedrijfsbegeleiding bestaat uit een aantal onderdelen. Hoe belangrijk vindt
u de begeleiding met betrekking tot de volgende onderdelen op dit bedrijf op dit
moment? (1 = helemaal niet belangrijk, 2 = niet belangrijk, 3 = neutraal, 4 = belangrijk, 5
= heel belangrijk)
 Melkproductie
1
2
3
4
5
 Vruchtbaarheid
1
2
3
4
5
 Uiergezondheid
1
2
3
4
5
 Klauwgezondheid
1
2
3
4
5
 Jongveeopfok
n.v.t.
1
2
3
4
5
 Huisvesting
1
2
3
4
5
 Voeding
1
2
3
4
5
23. Welke prioriteit kent u aan de volgende onderdelen van bedrijfsbegeleiding toe?
(Zet onderstaande onderdelen in volgorde van belangrijkheid. Elk cijfer kan maximaal 1 keer
gegeven worden. Schaal 1-7: 1 = meest belangrijk, 7 = minst belangrijk)
 Melkproductie
……….
 Vruchtbaarheid
……….
 Uiergezondheid
……….
 Voeding
……….
 Klauwgezondheid ……….
 Jongveeopfok
……….
 Huisvesting
……….
24. Heeft u deze volgorde van prioriteiten wel eens besproken met de veehouder?
 Ja. Hoe vaak gebeurt dit?.................................................................................................... ..
 Nee. Waarom niet?..................................................................... ..........................................
25. Hoe belangrijk denkt u dat de veehouder deze onderdelen vindt?
(1 = helemaal niet belangrijk, 2 = niet belangrijk, 3 = neutraal, 4 = belangrijk, 5 = heel
belangrijk)
 Melkproductie
1
2
3
4
 Vruchtbaarheid
1
2
3
4
 Uiergezondheid
1
2
3
4
 Klauwgezondheid
1
2
3
4
 Jongveeopfok
n.v.t.
1
2
3
4
 Huisvesting
1
2
3
4
 Voeding
1
2
3
4
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Behoefte bepaling van de veehouder
26. U vraagt tijdens het bedrijfsbegeleidingsbezoek specifiek naar de behoeften/wensen van
de veehouder m.b.t. de onderwerpen van begeleiding (1 = nooit, 2 = zelden, 3= soms, 4 =
meestal, 5 = altijd)
1
2
3
4
5
Wat is de reden dat dit niet altijd gebeurd?......…………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………
27. U staat open voor de wensen van de veehouder
1
2
3
4
5
(1 = helemaal mee oneens, 2 =mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee
eens)
Waaruit blijkt dit?:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
28. Deze veehouder zal u gemakkelijk aanspreken om zijn wensen kenbaar te maken:
(1 = helemaal mee oneens, 2 =mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee
eens)
1
2
3
4
5
Is dit in het verleden wel eens gebeurd?
Ja. Hoe heeft u hier toen op gereageerd?:……………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Nee. Wat denkt u dat hier de reden voor is?................................................................... ......
……………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………………

Communicatie
29. U luistert actief naar wat de veehouder zegt
(1 = nooit, 2 = zelden, 3= soms, 4 = meestal, 5 = altijd)
1
2
3
4
5
Waaruit blijkt dit?....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………….…………………………………………
30. U stelt aanvullende vragen om alle benodigde informatie van de veehouder te verkrijgen
(1 = nooit, 2 = zelden, 3= soms, 4 = meestal, 5 = altijd) 1
2
3
4
5
31. U bent gemakkelijk aanspreekbaar voor de veehouder om zijn wensen kenbaar te
maken: (1 = helemaal mee oneens, 2 =mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 =
helemaal mee eens)
1
2
3
4
5
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32. De veehouder weet wat uw dierenartsenpraktijk te bieden heeft op het gebied van
bedrijfsbegeleiding: (1 = helemaal mee oneens, 2 =mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens,
5 = helemaal mee eens)
1
2
3
4
5
33. Op welke manier wordt dit aan de veehouder duidelijk gemaakt? (meerdere antwoorden
mogelijk)
 Tijdens het bedrijfsbezoek
 Folders
 Lezingen
 Studiedagen
 Nieuwsbrief
 E-mail
 Website
 Anders, namelijk:…………………………………………………………………………….
34. Hoe wordt gecontroleerd of de veehouder daadwerkelijk op de hoogte is van wat de
dierenartsenpraktijk te bieden heeft?
…………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
35. Ik hecht belang aan evaluatie van bedrijfsbegeleiding met de veehouder
(1 = helemaal mee oneens, 2 =mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee
eens)
1
2
3
4
5
Waarom?…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
36. Wordt de bedrijfsbegeleiding met de veehouder geëvalueerd?
 Ja, ……………keer per jaar. Op welke manier?:.……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Nee. Waarom niet? : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
37. Wordt er door de dierenartsenpraktijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd?
 Ja, ………keer per jaar.
 Nee. Waarom niet?: …………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Indien ja, mogen we een exemplaar van zo’n klanttevredenheidsonderzoek als voorbeeld
meenemen?
38. Wat is er in het verleden gebeurd met de uitkomsten uit een
klanttevredenheidsonderzoek?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Tevredenheid dierenarts
(1 = helemaal mee oneens, 2 =mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee eens)
39. U bent tevreden over de bedrijfsbegeleiding bij deze veehouder:
1
2
3
4
5
Waarom wel/niet? ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
40. U bent tevreden over de communicatie met deze veehouder:
1
2
3
4
5
Waarom wel/niet? ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

41. Wat vindt u goed gaan in de bedrijfsbegeleiding bij deze veehouder?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
42. Wat zou u graag anders zien (verbeterpunten) in de bedrijfsbegeleiding bij deze
veehouder?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Tarief
43. Hoe declareert u de tijd die u besteedt aan de voorbereiding van het bedrijfsbezoek aan
de veehouder?
 Niet doorberekend aan veehouder
 Vast tarief, namelijk: €………………
 Op uurbasis. Tarief: €………………per uur
44. Hoe declareert u de voorrijkosten van het bedrijfsbezoek aan de veehouder?
 Niet doorberekend aan veehouder
 Vast tarief, namelijk: €………………
 Op uurbasis. Tarief: €………………per uur
 Kilometervergoeding Tarief: €……………… per km
45. Wat is het uurtarief van bedrijfsbegeleiding in deze praktijk?: €………………….per uur
46. Hoe declareert u de tijd die u besteedt aan administratie en afronding van het
bedrijfsbezoek aan de veehouder?
 Niet doorberekend aan veehouder
 Vast tarief, namelijk: €………………
 Op uurbasis. Tarief: €………………per uur
47. Indien het tarief voor voorbereiding, voorrijkosten, administratie en afronding
gecombineerd is in een abonnement, hoe wordt dit vormgegeven?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
48. Wat is volgens u het rendement van veterinaire bedrijfsbegeleiding op dit bedrijf?
(100% rendement betekent dat de veehouder precies de kosten van veterinaire
bedrijfsbegeleiding terugverdiend)
…………….%

Tijdsplanning
49. Tijdstip vertrek van praktijk: ……. : ……..
Bijzonderheden onderweg: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
50. Tijdstip aankomst bedrijf: …… : ……..
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Enquête dierenarts – na bedrijfsbezoek
Tijdsplanning
51. Tijdstip vertrek van bedrijf: ……:……

Doelstellingen
52. Wat is het hoofddoel van veterinaire bedrijfsbegeleiding op het bedrijf dat we bezoeken
op dit moment?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
53. Wat zijn volgens u daarnaast andere zaken die de veehouder wil bereiken d.m.v.
bedrijfsbegeleiding? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Melkproductie verhogen
 Vruchtbaarheid verbeteren
 Uiergezondheid verbeteren
 Diergezondheid verbeteren
 Ondersteuning bedrijfsvoering
 Anders, namelijk:..………..…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
.

Fasen adviesgesprek
54. Hoe belangrijk vindt u deze fasen:
(1 = helemaal niet belangrijk, 2 = niet belangrijk, 3 = neutraal, 4 = belangrijk, 5 = heel
belangrijk)
 Sociale opening
1
2
3
4
 Zakelijke opening
1
2
3
4
 Behoefte bepaling van de veehouder
1
2
3
4
 Presentatie specifieke veterinaire kennis en vaardigheden 1
2
3
4
 Samenwerking veehouder-dierenarts
1
2
3
4
 Samenvatting en vervolg (actiepunten)
1
2
3
4

5
5
5
5
5
5

55. Een adviesgesprek kan opgedeeld worden in verschillende fasen. Aan welke fase
besteedt u tijd tijdens het gesprek? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Sociale opening (informeel gesprek aan het begin van een bezoek)
 Zakelijke opening (vermelding van de onderwerpen die besproken zullen worden)
 Behoefte bepaling van de veehouder (expliciete vraag naar de behoeftes en voorkeuren
van de veehouder)
 Presentatie specifieke veterinaire kennis en vaardigheden (duidelijke beschrijving van de
bijdrage die de dierenarts kan leveren in de vorm van kennis en vaardigheden)
 Samenwerking veehouder-dierenarts (duidelijke taakverdeling tussen dierenarts en
veehouder)
 Samenvatting en vervolg (actiepunten) (korte en bondige samenvatting van wat besproken
is)
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56. Het gesprek met de veehouder verliep zoals gebruikelijk: 1
2
3
4
5
(1 = helemaal mee oneens, 2 =mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee
eens)
Zo niet, wat was volgens u hiervan de oorzaak?
……………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………….……………………………………………………

Tijdsbesteding
57. Hoeveel procent van de tijd die u op het bedrijf was heeft u besteedt aan de begeleiding
en aan overige handelingen?
 Begeleiding:
………%
 Overige handelingen (bijvoorbeeld zieke dieren behandelen): ………%
58. Hoe is de tijd die u aan bedrijfsbegeleiding heeft besteedt verdeeld over de verschillende
onderdelen van het bedrijfsbezoek? (totaal 100%)
 Melkproductie
…….….%
 Vruchtbaarheid
….…….%
 Uiergezondheid
…….….%
 Klauwgezondheid
…….….%
 Jongveeopfok (incl. kalfjes onthoornen)
.……….%
 Huisvesting
.…….…%
 Voeding
.……….%
 Koffie / Sociaal
..………%
 Anders, namelijk:……………………….
.….……%
59. Hoeveel totale tijd (inclusief voorbereiding, reistijd, administratie & afronding) brengt u
de veehouder in rekening voor deze bedrijfsbegeleiding? ………………minuten
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Bijlage 2: enquête veehouder
Enquête bedrijfsbegeleiding
Onderstaande vragen hebben betrekking op de veterinaire bedrijfsbegeleiding door uw dierenarts.
Wij doen onderzoek naar de behoeften/wensen van de veehouder en de kosten van
bedrijfsbegeleiding. Het is voor ons onderzoek van belang om een antwoord te krijgen op
onderstaande vragen. We zijn u zeer dankbaar als u deze vragen zo eerlijk en volledig mogelijk
invult! De uitkomsten uit de enquête zullen vertrouwelijk behandeld worden.
Naam: ……………………………………………………
Adres + woonplaats: .……………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………….
E-mailadres:……………………………………………...
Naam dierenarts:…………………………………………

Algemene bedrijfsinformatie
1. Wat is het aantal melkkoeien (inclusief droge koeien)?: ………
2. Doet u zelf uw jongveeopfok?
 Ja
 Nee, die heb ik uitbesteed
3. Hoe vaak krijgt u bedrijfsbegeleiding door de dierenarts?:
 om de ……………… weken
 ……………… keer per jaar
4. Wat is de melkproductie (rollend jaargemiddelde)?:………..kg
5. Hoeveel tijd denkt u dat uw dierenarts aan de voorbereiding van het bedrijfsbezoek
heeft besteedt? ………………minuten
6. Het afgelopen bedrijfsbegeleidingsbezoek, waar wij bij aanwezig waren, verliep zoals
gebruikelijk?
(1 = helemaal mee oneens, 2 =mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee
eens)
1
2
3
4
5
Zo niet, wat was volgens u hiervan de oorzaak?
……………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………
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Doel veterinaire begeleiding
7. Wat is voor u het hoofddoel van bedrijfsbegeleiding op dit moment?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8. Wat wilt u daarnaast nog meer met de bedrijfsbegeleiding bereiken:
(Omcirkel het juiste antwoord. 1 = helemaal niet belangrijk, 2 = niet belangrijk, 3 =
neutraal, 4 = belangrijk, 5 = heel belangrijk)
 Regelmatige controle kengetallen
1
2
3
4
5
 Betere controle over het bedrijf
1
2
3
4
5
 Structurele aanpak van bedrijfsproblemen
1
2
3
4
5
 Preventie van bedrijfsblindheid
1
2
3
4
5
 Verbetering van het bedrijfsrendement
1
2
3
4
5
 Betere informatievoorziening
1
2
3
4
5
Anders, namelijk:…………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………
 Ik heb geen specifieke doelstellingen

Onderdelen veterinaire bedrijfsbegeleiding
9. Veterinaire bedrijfsbegeleiding bestaat uit een aantal onderdelen. Hoe belangrijk vindt
u de begeleiding van de dierenarts met betrekking tot de volgende onderdelen?
(Omcirkel het juiste antwoord. 1 = helemaal niet belangrijk, 2 = niet belangrijk, 3 =
neutraal, 4 = belangrijk, 5 = heel belangrijk)
 Melkproductie
1
2
3
4
5
 Vruchtbaarheid
1
2
3
4
5
 Uiergezondheid
1
2
3
4
5
 Klauwgezondheid
1
2
3
4
5
 Jongveeopfok
n.v.t.
1
2
3
4
5
 Huisvesting
1
2
3
4
5
 Voeding
1
2
3
4
5
10. Welke prioriteit kent u aan de volgende onderdelen van bedrijfsbegeleiding toe?
(Zet onderstaande onderdelen in volgorde van belangrijkheid. Elk cijfer kan maximaal 1 keer
gegeven worden. Schaal 1-7: 1 = meest belangrijk, 7 = minst belangrijk.)
 Melkproductie
……….
 Vruchtbaarheid
……….
 Uiergezondheid
……….
 Klauwgezondheid ……….
 Jongveeopfok
……….
 Huisvesting
……….
 Voeding
……….
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11. Vindt u dat uw dierenarts voldoende tijd besteedt aan bovenstaande onderdelen van
bedrijfsbegeleiding?
 Ja
 Nee:
o Er wordt naar mijn idee te veel tijd besteedt aan:
 ……………………
 ……………………
 ……………………
o Er wordt naar mijn idee te weinig tijd besteedt aan:
 ……………………
 ……………………
 ……………………
12. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de begeleiding door de dierenarts met betrekking tot
deze onderdelen?
(Omcirkel het juiste antwoord. 1 = zeer slecht, 2 = slecht, 3 = neutraal, 4 = goed, 5 = zeer
goed)
 Melkproductie
1
2
3
4
5
 Vruchtbaarheid
1
2
3
4
5
 Uiergezondheid
1
2
3
4
5
 Klauwgezondheid
1
2
3
4
5
 Jongveeopfok
n.v.t.
1
2
3
4
5
 Huisvesting
1
2
3
4
5
 Voeding
1
2
3
4
5

Behoefte bepaling
13. Uw dierenarts vraagt specifiek om uw behoeften/wensen van de begeleiding:
(Omcirkel het juiste antwoord: 1 = nooit, 2 = zelden, 3= soms, 4 = meestal, 5 = altijd)
1
2
3
4
5
Uitleg: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
14. U geeft zelf aan bij de dierenarts op welke onderdelen u graag meer begeleiding zou
wensen:
( 1 = nooit, 2 = zelden, 3= soms, 4 = meestal, 5 = altijd) 1
2
3
4
5
15. Als u begeleiding wenst op andere onderdelen, maar u geeft dit niet aan bij de
dierenarts, wat is hiervan dan de reden? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Ik heb het gevoel dat de dierenarts niet open staat voor mijn mening
 Ik ben bang voor een confrontatie/ruzie met de dierenarts
 Ik heb dit al eens geprobeerd, maar de dierenarts ging er niet op in
 Ik denk dat de kennis van de dierenarts tekort schiet op dat gebied
 Ik vind dat het te veel tijd gaat kosten en daarmee te duur wordt
Anders, namelijk:……………………………. …………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………
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Advisering
16. Hoe tevreden bent u over de adviezen die u van uw dierenarts krijgt?
(1 = helemaal niet tevreden, 2 = niet tevreden, 3 = neutraal, 4 = tevreden, 5 = heel
tevreden)
1
2
3
4
5
Uitleg: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
17. Hoe vaak volgt u de adviezen die uw dierenarts geeft op:
(1 = nooit, 2 = zelden, 3= soms, 4 = meestal, 5 = altijd)
1

2

3

4

5

18. Wat zijn voor u redenen om adviezen van de dierenarts niet op te volgen? (meerdere
antwoorden mogelijk)
 Ik vind niet dat ik een ‘probleem’ heb
 Het onderdeel waarover advies gegeven wordt heeft geen prioriteit voor mij
 Het advies van de dierenarts komt niet overeen met het advies van een andere adviseur
 Ik ben niet overtuigd dat het advies tot het gewenste resultaat zal leiden
 Ik wil mijn bedrijfsvoering niet aanpassen
 De uitvoering van het advies is te duur
 De uitvoering van het advies kost te veel tijd
 Anders, namelijk:…………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………
19. Heeft u deze redenen wel eens besproken met uw dierenarts?
 Ja
 Nee, waarom niet? …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
20. Is het advies hierna aangepast?
 Ja
 Nee, waarom niet? …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Communicatie
(Omcirkel het juiste antwoord. 1 = nooit, 2 = zelden, 3= soms, 4 = meestal, 5 = altijd)
21. Ik heb het idee dat de dierenarts niet actief naar mij luistert 1
2
3
4
5
Waaruit blijkt dit?:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
22. De dierenarts stelt aanvullende vragen, zodat hij/zij alle benodigde informatie van mij
krijgt
1
2
3
4
5
23. Ik heb het idee dat de dierenarts mij goed begrijpt
1
2
3
4
5
Uitleg: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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24. Ik krijg een duidelijk antwoord op mijn vragen
1
2
3
4
5
Uitleg: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………
25. Het kennisniveau van de dierenarts sluit aan bij mijn verwachtingen:
(Omcirkel het juiste antwoord. 1 = helemaal mee oneens, 2 =mee oneens, 3 = neutraal, 4 =
mee eens, 5 = helemaal mee eens)
1
2
3
4
5
Uitleg: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
26. Ik weet niet wat mijn dierenartspraktijk te bieden heeft op het gebied van
bedrijfsbegeleiding
(Omcirkel het juiste antwoord. 1 = helemaal mee oneens, 2 =mee oneens, 3 = neutraal, 4 =
mee eens, 5 = helemaal mee eens)
1
2
3
4
5
27. Op welke manier wordt aan u duidelijk gemaakt wat de dierenartspraktijk te bieden
heeft op het gebied van bedrijfsbegeleiding? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Tijdens het bedrijfsbezoek
 Folders
 Lezingen
 Studiedagen
 Nieuwsbrief
 E-mail
 Website
 Anders, namelijk:………………………..
28. Hoeveel waarde hecht u aan een klanttevredenheidsonderzoek?
(1 = helemaal niet belangrijk, 2 = niet belangrijk, 3 = neutraal, 4 = belangrijk, 5 = heel
belangrijk)
1
2
3
4
5
29. Wordt er door uw dierenartspraktijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd?
 Ja
 Nee  ga verder naar vraag 31
30. Bent u tevreden over de uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek?
(1 = zeer ontevreden, 2 = ontevreden, 3 = neutraal, 4 = tevreden, 5 = zeer tevreden)
1
2
3
4
5
 Wat vindt u goed aan het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Wat zijn verbeterpunten voor een volgend klanttevredenehidsonderzoek?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Veterinaire bedrijfsbegeleiding: (mis)match tussen behoeften van veehouder en dierenarts

Pagina 62

Evaluatie
31. Ik hecht belang aan evaluatie van bedrijfsbegeleiding met de dierenarts
(Omcirkel het juiste antwoord. 1 = helemaal mee oneens, 2 =mee oneens, 3 = neutraal, 4 =
mee eens, 5 = helemaal mee eens)
1
2
3
4
5
32. Worden de resultaten van de bedrijfsbegeleiding door uw dierenarts met u geëvalueerd?
Indien ja, hoe vaak?
 Ja, …………keer per jaar
 Nee

Karakter veehouder
(Omcirkel het juiste antwoord. 1 = helemaal mee oneens, 2 =mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee
eens, 5 = helemaal mee eens)
33. Ik vind mezelf meer boer dan ondernemer
1
2
3
4
5

34. Ik vind arbeidsvreugde belangrijker dan een goed inkomen

1

2

3

4

5

35. Welzijn en gezondheid zijn belangrijker dan productie

1

2

3

4

5

36. Ik laat mij voornamelijk leiden door gewoonte

1

2

3

4

5

37. Beslissingen worden genomen op basis van advies van deskundigen
1

2

3

4

5

38. Beslissingen worden genomen op basis van cijfers

1

2

3

4

5

39. Beslissingen worden genomen op basis van gevoel

1

2

3

4

5

40. Beslissingen worden genomen op basis van persoonlijke waarden en normen
1
2
3

4

5

41. Beslissingen worden genomen op basis van ervaring uit het verleden
1

4

5
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42. Besluiten moeten passen bij datgene waar ik plezier in heb

1

2

3

4

5

43. Ik zet de bedrijfsvoering voort op dezelfde manier als mijn ouders
n.v.t.
1

2

3

4

5

44. Veranderingen moeten vooral zorgen voor meer arbeidsgemak

2

3

4

5

45. Of ik veranderingen doorvoer op mijn bedrijf is vaak een economische afweging
1
2
3

4

5

46. Ik vind veranderingen doorvoeren op mijn bedrijf belangrijk

1

2

3

4

5

47. Ik ben sterk gebonden aan bepaalde plek/omgeving

1

2

3

4

5

48. Ik ben gevoelig voor de mening van adviseurs

1

2

3

4

5

49. Ik houd rekening met de maatschappij vanuit zakelijke overwegingen
1
2

3

4

5

50. Ik ben bereid aanpassingen te doen als de markt ervoor betaalt

3

4

5

1

1
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Tarifering
51. Is het voor u duidelijk hoe de kosten voor bedrijfsbegeleiding aan u tot stand komen?
 Ja
 Nee
Uitleg: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
52. Wat vindt u van het tarief dat de dierenarts rekent voor bedrijfsbegeleiding?
(1= zeer laag, 2 = laag, 3 = neutraal, 4 = hoog, 5 = zeer hoog)
1
2
3
4
5
Uitleg: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
53. Wat vindt u van de prijs/kwaliteit verhouding van bedrijfsbegeleiding door uw
dierenarts? (1 = zeer slecht, 2 = slecht, 3 = neutraal, 4 = goed, 5 = zeer goed)
1
2
3
4
5
Uitleg: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
54. Wat is volgens u het rendement van veterinaire bedrijfsbegeleiding op uw bedrijf?
(100% rendement betekent dat u precies de kosten van veterinaire bedrijfsbegeleiding
terugverdient)
………..%
Uitleg: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Conclusie
(Omcirkel het juiste antwoord. 1 = helemaal mee oneens, 2 =mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee
eens, 5 = helemaal mee eens)
55. Ik ben tevreden over de bedrijfsbegeleiding
1
2
3
4
5
Waarom wel/niet? ………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
56. U bent tevreden over de communicatie met deze dierenarts:
1
2
3
4
5
Waarom wel/niet? ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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57. Wat vindt u goed gaan in de bedrijfsbegeleiding door deze dierenarts?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
58. Wat zou u graag anders zien (verbeterpunten) in de bedrijfsbegeleiding door deze
dierenarts?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
59. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over deze enquête of over onderwerpen die
volgens u onvoldoende belicht zijn in deze enquête?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Bedankt voor het invullen van de enquête!
Als u naar aanleiding van de enquête vragen heeft of er onduidelijkheden in de enquête naar
boven komen, bel of email ons dan gerust! Wij zijn bereikbaar op de volgende manier:
Bram:
Monique:

06 53 11 99 28
06 33 93 75 40

A.vanwoudenbergh@students.uu.nl
M.Boender@students.uu.nl

U kunt de enquête in de bijgevoegde envelop naar ons terugsturen op het volgende adres:
Hortensialaan 30A, 3702 VG Zeist
Wanneer u uw e-mailadres heeft ingevuld sturen wij u de resultaten van ons onderzoek toe.
Met vriendelijke groeten,
Monique Boender & Bram van Woudenbergh
5e jaars diergeneeskunde studenten Universiteit Utrecht
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