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Inleiding 
 

Inleiding en achtergrond 
 
De laatste decennia is er veel veranderd in de Nederlandse veehouderij. Niet in de minste 
plaats de rol van de dierenarts daarin. Was de dierenarts vroeger vooral bezig om zieke dieren 
beter te maken, tegenwoordig maakt dat nog slechts een klein deel uit van zijn 
werkzaamheden. In de landbouwhuisdierensector gaat de bedrijfsbegeleiding en -advisering 
een steeds belangrijker rol spelen.  
In veel gevallen gaat het bij melkveebedrijven dan alleen om vruchtbaarheidsbegeleiding, 
maar langzamerhand komen er steeds meer bedrijven waar de dierenarts ook op regelmatige 
basis de melkveehouder adviseert op andere gebieden, bijvoorbeeld productieresultaten, 
huisvesting, jongvee-opfok, klauwgezondheid en voeding. Ook in het begeleiden van 
ziektebestrijdingprogramma’s van bijvoorbeeld De Gezondheidsdienst voor Dieren en het 
UGCN (uiergezondheidscentrum Nederland) kan de dierenarts een belangrijke rol spelen.  
Belangrijkste reden voor veterinaire bedrijfsadvisering is, naast de basale gezondheidszorg, 
het optimaliseren van de melkproductie, en daarmee dus een hoger inkomen voor de 
melkveehouder. 
Op nog lang niet alle melkveebedrijven is het gebruikelijk dat de dierenarts komt voor 
veterinaire bedrijfsbegeleiding. Redenen om niet deel te nemen zijn: geen probleem aanwezig, 
er wordt een te laag rendement verwacht of de kosten zijn te hoog (Lievaart en Noordhuizen, 
1999). 
Uit onderzoek van Hogeveen et al. (1992) blijkt echter dat het inkomen van de veehouder per 
koe per jaar met 8% steeg op bedrijven die bedrijfsbegeleiding hadden. Nadat deze proef en 
ook de bijbehorende bedrijfsadvisering gestopt waren werd in de loop van de jaren het 
verschil in inkomen per koe per jaar minder. Ook De Kruif en Opsomer (2004) geven aan dat 
voor bepaalde onderdelen de netto opbrengst voor de veehouder 2 tot 5 maal de kosten van de 
bedrijfsadvisering is. Ook Schoone (2008) laat zien dat melkveebedrijven die gebruik maken 
van bedrijfsadvisering inderdaad hogere dierenartskosten hebben, maar dat deze bedrijven wel 
een hogere melkgift en betere financiële resultaten behalen, waardoor veterinaire 
bedrijfsadvisering dus wel rendabel is. 
 
Volgens Gommans (2007) gaan veel dierenartsen er vanuit dat een belangrijke reden om niet 
deel te nemen aan veterinaire bedrijfsbegeleiding voor veehouders is dat zij advies krijgen van 
vertegenwoordigers van de veevoederindustrie en ki-organisaties. Hiernaar is echter nog geen 
onderzoek gedaan. Wel noemen Lievaart en Noordhuizen (1999) het als reden om niet deel te 
nemen bij veehouders die zijn gestopt met veterinaire bedrijfsbegeleiding. 
Ook denken dierenartsen dat de veehouders verwachten dat de kosten van bedrijfsadvisering 
te hoog en de rendementen daarvan te laag zullen zijn, wat ook blijkt uit het onderzoek van 
Lievaart et al. (1999). Onbekend is echter wat veehouders denken hoeveel veterinaire 
bedrijfsadvisering hen gaat kosten. Wanneer dit bekend is kan dit vergeleken worden met de 
daadwerkelijke kosten. Indien verwachte en daadwerkelijke kosten dichtbij elkaar liggen kan 
dit betekenen dat de dierenarts niet voldoende communiceert over de prijzen voor advisering 
of dat de veehouder nog andere redenen heeft om niet deel te nemen. Wanneer deze andere 
redenen bekend zijn kan de dierenarts hier rekening mee houden en zijn aanbod op de vraag 
van de veehouder afstellen. 
Omdat veterinaire bedrijfsadvisering zorgt voor een hogere melkproductie en betere 
bedrijfsresultaten (Hogeveen et al., 1992; Schoone, 2008) is het te verwachten dat vooral 
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veehouders die hun bedrijfsgrootte willen continueren of vergroten, deelnemen aan 
bedrijfsadvisering. Veehouders die binnenkort gaan stoppen met hun bedrijf zullen 
waarschijnlijk eerder geneigd zijn om niet voor veterinaire bedrijfsbegeleiding te kiezen. 
 
Om de mening van de veehouders over bovenstaande zaken duidelijk te krijgen heeft Van de 
Ven (2008) een enquête opgesteld met als doel “aantonen of de dierenartsen invulling geven 
aan veterinaire bedrijfsadvisering zoals de veehouder dit graag wil, en of de prijsopbouw 
duidelijk is.” (Van de Ven, 2008). De enquêtes zijn verstuurd naar veehouders die klant zijn 
bij dierenartspraktijken die gebruik maken van de Nucleus-rapportage van het AUV 
(coöperatie van dierenartsen). Nucleus geeft een beeld van in- en verkoop en rendement van 
de dierenartspraktijk. De gegevens die hierbij verzameld worden zijn al in verschillende 
onderzoeksstages gebruikt. Van Haaften (2007) heeft het rendement van de rundveepracticus 
onderzocht en Van Genugten (2008) heeft de verdeling van inkomsten over middelen, 
handelingen en tijd berekent. Gommans (2007) heeft onderzocht hoe er met de veterinaire 
bedrijfsbegeleiding op dezelfde dertien Nucleus-praktijken wordt omgegaan, waardoor het 
mogelijk is om de meningen van dierenarts en veehouder met elkaar te vergelijken.  
 

Doel van het onderzoek 
 
Doel van deze onderzoeksstage is om inzicht te krijgen in de meningen van veehouders die 
wel en die niet deelnemen aan veterinaire bedrijfsadvisering; en wanneer deze meningen 
verschillen of dat een oorzaak kan zijn voor het al of niet deelnemen daaraan. Ook zijn enkele 
bedrijfskengetallen vergeleken tussen beide groepen. 
 

Hypothesen 
 
- Veterinair begeleide veehouders behalen betere kengetallen en betere economische 

resultaten dan niet-begeleide veehouders. 
- Veterinair begeleide veehouders zijn de ‘groeiers’: Ze willen hun bedrijf uitbreiden en 

hebben, als dat aan de orde is, een opvolger. Niet-begeleide veehouders willen in omvang 
gelijk blijven, kleiner worden of gaan binnenkort stoppen. 

- Veterinair begeleide veehouders hebben een hoger opleidingsniveau dan niet-begeleide 
veehouders 

- Niet-veterinair begeleide veehouders verwachten dat de kosten voor veterinaire 
bedrijfsbegeleiding hoger zijn dan wat de begeleide veehouders daadwerkelijk betalen; 
Hierdoor is de prijs van de advisering geen goede reden om niet deel te nemen. 

- Niet-veterinair begeleide veehouders krijgen advisering van derden (onder andere 
vertegenwoordigers van de veevoerindustrie en ki-organisaties). 

 
  



Veehouder en bedrijfsbegeleiding 

Onderzoeksverslag H. Boer 4

Materialen en Methoden 
 
Een enquête is verstuurd naar 800 veehouders uit 13 dierenartspraktijken, hiervan namen 400 
bedrijven wel en 400 bedrijven niet deel aan bedrijfsbegeleiding door de dierenarts.  
Als selectiecriterium voor het deelnemen aan veterinaire bedrijfsbegeleiding is gekozen voor 
het aangemeld zijn bij PiR-dap. PiR (Partners in Rendementverbetering) is ontstaan uit een 
samenwerking van het NRS (Nederlands Rundvee Syndicaat), Pfizer Animal Health B.V. en 
de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde). Door middel 
van PiR-dap kunnen dierenartsen, na toestemming van de veehouder, rechtstreeks informatie 
van het NRS bekijken en zo een goed beeld krijgen van wat er speelt op het bedrijf van de 
veehouder. Aan de hand van diverse kengetallen kan het bedrijf beoordeeld worden. 
Beide groepen veehouders (wel en niet PiR-dapdeelnemers) hebben wel beide enquêtes 
ontvangen waarbij de veehouder zelf de voor hem/haar geschikte enquête kon kiezen en 
invullen (Van de Ven, 2008). 
 
De gegevens uit de enquêtes zijn ingevoerd in Excel. Daarna zijn de gegevens ingelezen in 
het statistiekprogramma SAS (Statistical Analysis Software) waarmee de verdere statistische 
verwerking van de gegevens is uitgevoerd. De ingelezen variabelen zijn eerst gecontroleerd 
middels beschrijvende statistiek (gemiddelde, minimum, maximum, verdeling van de 
waardes, enzovoort). Daarna zijn vragen geselecteerd waarvan logischerwijs verwacht kan 
worden dat deze bruikbare overeenkomsten of verschillen laten zien.  
Van de geselecteerde vragen is getoetst of de antwoorden verschillen tussen begeleide en niet-
begeleide bedrijven en tussen praktijken onderling. Dit is gebeurd door middel van een T-test, 
Wilcoxon-Mann-Whitney test, Chi²-test of Fisher's exact test. Bij een P-waarde <0,05 werden 
de verschillen als significant beschouwd. 
(Beschrijvende) statistiek is uitgevoerd op clusters veehouders met een minimale 
steekproefgrootte van 5 veehouders. 
 
Van de Ven (2008) verwachtte een respons van minimaal 50%. Deze is echter niet behaald. 
Van de veehouders die wel deelnemen aan bedrijfsbegeleiding stuurden 169 (42%) de enquête 
terug, van de veehouders die niet deelnemen aan bedrijfsbegeleiding stuurden 86 (22%) de 
enquête terug (zie tabel 1). Het totaal aantal respondenten per praktijk varieerde van 3 tot 48. 
  
TABEL 1: Aantal veehouders en aantal ingevulde enquêtes (voor wel (WBB) of geen (GBB) 
bedrijfsbegeleiding) en aantal fulltimerequivalent (fte) dierenartsen melkvee per praktijk 
Praktijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 Totaal 

Aantal veehouders               
GBB (1) 150 165 12 20 34 nb nb nb 222 190 170 nb 60 1023
WBB (1) 100 55 13 10 136 60 nb nb 58 130 50 nb 100 712
Totaal 250 220 25 30 170 nb nb nb 280 320 220 300 160  
               
Aantal ingevulde enquêtes            
GBB 8 5 2 4 5 3 4 1 10 24 6 7 7 86
WBB 14 12 1 2 16 10 28 8 10 24 7 17 20 169
Totaal 22 17 3 6 21 13 32 9 20 48 13 24 27 255

               

Dierenartsen melkvee (fte)(1) 2,8 2,3 0,6 0,8 2,2 2,6  nb 2,1 2,6 5,5 1,8 2,7 2,8 28,8
(1)   Overgenomen van Gommans (ongepubliceerde data)  
nb: Gegevens niet bekend 
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Veehouders uit praktijk 11 zijn niet geënquêteerd omdat er van deze praktijk te weinig 
gegevens beschikbaar waren. Ook tijdens eerdere onderzoeken, naar bedrijfsbegeleiding, zijn 
de gegevens van praktijk 11 niet meegenomen. De oorspronkelijke praktijknummers zijn in 
dit onderzoek echter wel gehandhaafd om resultaten uit dit onderzoek te kunnen vergelijken 
met resultaten uit andere onderzoeken onder (veehouders van) dezelfde praktijken. 
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Resultaten en Discussie 
 

Algemene gegevens van wel- en niet-begeleide veehouders 
 

Bedrijfsgegevens 
 
TABEL 2: Bedrijfsgegevens voor niet (GBB) en wel (WBB) begeleide bedrijven en het landelijk 
gemiddelde voor een deel van deze gegevens. 

  GBB WBB P-waarde Landelijk 

Koeien 76 86 0,0141 66 (1) 
Melkgevende koeien 69 78 0,0210   
Droge koeien 7 8 0,0782   
Jongvee 52 58 0,1843 47 (2) 
Melkquotum (kg melk) 617228 721301 0,0006 506810 (1) 
305-dgnproductie (kg melk) 8443 8844 0,0049 8538 (1) 
BSK 40,4 42,4 0,0004 39,9 (3) 
Tankmelkcelgetal (*1000 cellen/ml) 187 182 0,4667 221 (4) 
Tussenkalftijd (dagen) 402 408 0,0034 420 (1) 

Bronnen van de landelijke gegevens: (1) NRS, 2007; (2) naar LEI, 2004; (3) naar LEI 2006-2007;  
(4) MCS-Nederland (stichting melkcontrolestation), 2006 
 
Bedrijfsgegevens alle veehouders 
 
Deelnemers aan veterinaire bedrijfsbegeleiding hebben gemiddeld een groter bedrijf met meer 
koeien en een groter melkquotum (zie tabel 2). Ook is de productie per koe en de BSK hoger. 
Het tankmelkcelgetal is niet significant lager op de begeleide bedrijven. 
Uit dit onderzoek blijkt dat de tussenkalftijd significant hoger is op de deelnemende 
bedrijven.  
Het aantal stuks jongvee per koe is 0,67 voor deelnemers en 0,68 voor niet-deelnemers. Het 
aantal droogstaande koeien per koe is 0,09 voor deelnemers en niet-deelnemers. 
17% van de veehouders heeft een gemengd bedrijf, er is geen significant verschil tussen wel- 
en niet-deelnemers. 
 
Schoone (2008) vond tijdens haar onderzoek onder veehouders van dezelfde praktijken als in 
deze studie veel lagere aantallen koeien per bedrijf. Omdat zij gebruik heeft gemaakt van data 
afkomstig van de MelkProductieRegistratie (MPR) van het NRS zijn in dat onderzoek alleen 
de gemiddelde aantallen melkgevende koeien bekend. Namelijk 51 melkgevende koeien voor 
niet-deelnemers en 59 melkgevende koeien voor deelnemers. Dit is een verschil van 16 en 19 
koeien met de gegevens uit dit onderzoek. Opmerkelijk is dat het (totaal) aantal koeien binnen 
de dataset van dit onderzoek 10 koeien (voor niet-deelnemers) en 20 koeien (voor 
deelnemers) boven het landelijk gemiddelde ligt. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn dat vooral 
de grote bedrijven deze enquête ingevuld hebben of dat veehouders te hoge aantallen hebben 
ingevuld. De enquêtes zijn wel random naar veehouders verzonden. In het onderzoek van 
Schoone (2008) was geen sprake van een at random steekproef omdat alleen gegevens bekend 
zijn van bedrijven die gebruik maken van MPR. Dit is slecht 50% van alle veehouders uit de 
13 praktijken, wat fors lager is dan het Nederlands gemiddelde (80%). Mogelijk dat met name 
de kleine bedrijven of bedrijven met een lange droogstandperiode gebruik maken van MPR. 
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Er is geen significant verschil in het tankmelkcelgetal tussen beide categorieën. Dit komt 
overeen met de bevindingen van Schoone (2008), die geen significante verschillen vond 
tussen wel en niet begeleide bedrijven in het percentage (nieuwe) koeien >250.000 cellen/mL. 
Opvallend is dat beide groepen een gelijke hoeveelheid jongvee per koe hebben.  
Verwacht was dat begeleide bedrijven een lager vervangingspercentage zouden hebben omdat 
de koeien door meer preventieve diergeneeskunde langer kunnen presteren. Ook is het 
waarschijnlijk dat grotere bedrijven vaker hun jongvee-opfok uitbesteden. Aan de andere kant 
is het zo dat de begeleide bedrijven vaker uitbreidingsplannen hebben waardoor ze meer 
jongvee nodig hebben. 
Het gelijke percentage droogstaande koeien laat zien dat er weinig verschil is in de lengte van 
de droogstand tussen begeleide en niet-begeleide bedrijven. 
 
Onderzoek van Schoone (2008) wees uit dat de verwachte tussenkalftijd op begeleide 
bedrijven (418 dagen) slechts een halve dag korter is dan op niet-begeleide bedrijven (419 
dagen), wat geen significant verschil is. Het landelijk gemiddelde ligt op 420 dagen. 
Opvallend is daarom dat in dit onderzoek veel lagere waarden (402 en 408 dagen) gevonden 
zijn. Het is waarschijnlijk dat de respondenten uit dit onderzoek de tussenkalftijd te positief 
hebben geschat. Dat veehouders sommige zaken te positief schatten blijkt ook uit onderzoek 
van Huijps et al.(2008), waarbij 72% van de veehouders de kosten voor mastitis te positief (te 
laag) geschat hadden.  
Het is waarschijnlijk dat veehouders die begeleid worden een correcter antwoord op 
bovenstaande vragen geven dan niet-begeleide veehouders. Tijdens de bedrijfsbegeleiding 
zullen in veel gevallen deze cijfers worden besproken, waardoor deze bekend zijn. Wanneer 
deze cijfers nooit besproken worden tijdens een begeleiding zal een veehouder de gegevens 
op moeten gaan zoeken of kan hij/zij kiezen om een schatting te maken en deze op de enquête 
in te vullen.  
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Bedrijfsgegevens per praktijk 
 
TABEL 3: Verschillen in bedrijfsgegevens voor niet (GBB) en wel (WBB) begeleide bedrijven per 
praktijk 

Praktijk 1   2   9  10  12  13   14   Totaal 

  GBB WBB GBB WBB GBB WBB GBB WBB GBB WBB GBB WBB GBB WBB GBB WBB 

          n 8 13 5 11 10 9 24 23 6 7 7 16 7 20   

Koeien 50,4 75,7 69,6 93,6 74,1 84,3 68,3 84,3 91,8 89,7 71,6 91,1 87,8 70,1 75,6 86,0

P-waarde   0,0064   0,3952   0,4873   0,0291   0,6166   0,0819   0,0598   0,0141

          n 8 11 5 12 10 10 22 24 6 7 7 15 7 20   
Bedrijfs- 
          StandaardKoe 36 43 42 43 43 43 39 43 40 42 42 41 41 41 40 42

P-waarde   0,0410   0,5692   0,5039   0,0150   0,7764   0,8610   0,5828   0,0004

          n 8 12 5 10 10 9 24 23 5 7 7 15 7 20   
305-dagenproductie  
                   (kg melk) 7769 8888 8855 9111 8809 9354 8196 8869 8360 8769 8886 8374 8444 8658 8443 8844

P-waarde   0,0544   0,4385   0,4470   0,0279   0,2790   0,4256   0,4780   0,0049

          N 8 12 5 11 10 9 24 24 6 7 7 14 7 20   
TankMelkCelgetal  
      (*1000 cellen/mL) 231 188 183 183 173 171 169 177 209 189 193 182 181 172 187 182

P-waarde   0,0341   0,9112   0,9034   0,4863   0,5767   0,7127   0,6419   0,4667

          n 6 11 5 11 10 10 23 23 5 6 7 13 7 18   
TussenKalfTijd    
                      (dagen) 395 416 418 408 409 408 394 405 400 414 406 406 399 412 402 408

P-waarde   0,1265   0,4068   0,8227   0,0269   0,2291   0,9688   0,1146   0,0034

 
Het verschil in aantal koeien binnen praktijk 14 is opvallend doordat de begeleide bedrijven 
gemiddeld 18 koeien minder hebben dan de niet-begeleide bedrijven (zie tabel 3). In de 
meeste praktijken hebben de begeleide bedrijven meer koeien dan de niet-begeleide bedrijven.  
De BSK van deelnemers per praktijk ligt zes punten hoger tot één punt lager (praktijk 13) dan 
bij niet begeleide veehouders. Bij twee praktijken (1 en 10) was de verhoging van de BSK 
significant. 
De 305-dagenproductie per praktijk op de begeleide bedrijven ligt 1119 kg melk hoger tot 511 
kg melk lager dan op niet-begeleide bedrijven. Praktijk 13 is hier de praktijk waarbij 
bedrijfsbegeleiding een negatieve relatie vertoont met de 305-dagenproductie.  
Het tankmelkcelgetal varieert van 43-duizend cellen per milliliter lager tot 8-duizend cellen 
per milliliter hoger bij deelnemers aan veterinaire bedrijfsbegeleiding. Alleen bij praktijk 1 is 
het tankmelkcelgetal bij de deelnemers significant lager dan bij de niet deelnemers. 
Verder valt op dat bij de meeste praktijken de tussenkalftijd hoger ligt op de begeleide 
bedrijven, maximaal 20 dagen binnen praktijk 1. Alleen bij praktijk 9 (-1 dag) en praktijk 2 (-
10 dagen) is de tussenkalftijd langer op de niet-begeleide bedrijven.  
 
Praktijk 1 valt op door de grote verschillen tussen wel- en niet-deelnemers. De BSK is 6 
punten hoger en het tankmelkcelgetal 43-duizend cellen lager op de begeleide bedrijven. Deze 
verschillen zijn significant. De 305-dagenproductie is 1119 kg hoger bij deelnemers, wat bijna 
significant is (P=0,0544). Wel is het zo dat de resultaten van de niet-begeleide veehouders van 
deze praktijk lager liggen dan het gemiddelde van de hele groep niet-begeleide veehouders. 
Ook ligt het aantal koeien bij de wel- en niet-begeleide groep lager dan het gemiddelde.  
Ook praktijk 10 valt op door goede resultaten. De BSK van de begeleide bedrijven ligt 4 
punten hoger (P=0,0150) dan van de niet begeleide bedrijven en de 305-dagenproductie is 637 
kg melk meer (P=0,0269). Verder is de tussenkalftijd significant korter met 11 dagen 
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(P=0,0269). Wel ligt het tankmelkcelgetal ruim 8-duizend cellen hoger op de begeleide 
bedrijven, maar dit verschil is niet significant (P=0,4863). 
De begeleide veehouders uit praktijk 1 en 10 halen dus significant betere bedrijfsresultaten 
dan de niet-begeleide veehouders uit dezelfde praktijken. Minpunt en aandachtspunt voor 
praktijk 10 is het hogere tankmelkcelgetal op de begeleide bedrijven. Praktijk 13 valt op 
doordat de begeleide veehouders op BSK en 305-dagenproductie lager scoren dan de niet-
begeleide veehouders. Dit zou verklaard kunnen worden doordat nieuwe bedrijven met grote 
problemen net aan de bedrijfsbegeleiding deelnemen. Dit is hier echter niet het geval. De 
laatste 10 jaar zijn (uit deze steekproef) slecht drie bedrijven nieuw in de begeleiding 
gekomen.  
 
Bovenstaande vergelijkingen binnen en tussen praktijken laten zien dat er verschillen zijn op 
praktijkniveau. Binnen de ene praktijk scoren begeleide veehouders duidelijk beter dan 
binnen de andere praktijk. Dit duidt er op dat de bedrijfsbegeleiding tussen de onderzochte 
praktijken zich op een verschillend niveau bevindt. En dat niet goed uitgevoerde 
bedrijfsbegeleiding bedrijven zelfs slechter kan laten presteren.  
Praktijk 10 laat zien dat, hoewel het algemene beeld goed is, er op bepaalde onderdelen toch 
slecht gescoord kan worden. Het tankmelkcelgetal is, hoewel niet significant, hoger op de 
begeleide bedrijven. Kennelijk kan deze praktijk op het gebied van uiergezondheid de 
begeleiding nog fors verbeteren. 
 
Een lange tussenkalftijd is niet altijd ongewenst. Indien een bedrijf koeien heeft die met een 
hoge persistentie produceren, kan het aantrekkelijk zijn om deze koeien langer melk te laten 
geven dan gebruikelijk. Dit vermindert de kosten per kilogram melk: minder inseminaties, 
minder droogstand en minder koeien per geproduceerde kilogram melk. Ook voorkomt het 
problemen die kunnen ontstaan wanneer hoogproductieve koeien droog gezet moeten worden 
en het vermindert de kans op afkalfproblemen (Van Arendonk en Liinamo, 2003). Wanneer 
dit het geval is op een bedrijf moet dit wel een bewuste keus zijn en mag een hoge 
tussenkalftijd niet het gevolg zijn van koeien die slecht tochtig gezien worden of hoge 
aantallen herinseminaties. 
 

Toekomstplannen 
 
Veehouders die gebruik maken van veterinaire bedrijfsbegeleiding zijn meer gericht op groei 
van hun bedrijf door het aantal koeien te vermeerderen (zie tabel 4). 72% van hen geeft aan 
meer dieren te willen gaan houden, bij niet-deelnemers is dat 58%. Deelnemers willen in 27% 
van de gevallen het bedrijf doorzetten zoals het nu gaat, terwijl niet-deelnemers dit antwoord 
in 41% van de gevallen geven. Ook het percentage veehouders dat in de toekomst minder 
koeien wil gaan houden is significant lager bij de deelnemers.  
Het totale percentage van beide groepen komt uit op 112%. Dit omdat veehouders meerdere 
opties konden aankruisen. Bijvoorbeeld een combinatie van meer koeien gaan houden en een 
bedrijfsoverdracht. 
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TABEL 4: Percentage van de gegeven antwoorden over de toekomstplannen van veehouders die niet 
(GBB) en die wel (WBB) aan bedrijfsbegeleiding deelnemen. (meerdere antwoorden mogelijk) 

  %GBB %WBB P-waarde

Gelijk blijven 41 27 0,0263
Meer koeien 58 72 0,0214
Minder koeien 4 0 0,0370
Stoppen 4 3 1,0000
Overdracht 5 8 0,2891
Overig 0 2 0,5529

 

Opleidingsniveau 
 
Veruit de meeste veehouders hebben een middelbare beroepsopleiding (MBO) gevolgd (zie 
tabel 5), in veel gevallen de MAS (middelbare agrarische school). In de groep zonder 
bedrijfsbegeleiding is het percentage veehouders met een lagere beroepsopleiding (LBO) 
(12,8%) 5,6% hoger dan bij de begeleide veehouders. Het percentage MBO ligt in deze groep 
6,2% lager dan op de begeleide bedrijven (67,4% tegen 73,7%). Tussen begeleide en niet 
begeleide bedrijven is geen significant verschil (P=0,3414) te vinden in opleidingsniveau. 
Bij onderzoek van Lievaart en Noordhuizen (1999) bleek 20% van de begeleide veehouders 
de LAS (lagere agrarische school) te hebben gevolgd. 64% de MAS en 7% de HAS (hogere 
agrarische school). Wanneer dit wordt vergeleken met de percentages uit het huidige 
onderzoek blijkt dat de begeleide veehouders nu hoger zijn opgeleid dan 10 jaar geleden. Dit 
is iets waar dierenartsen bij de begeleiding rekening mee dienen te houden. De adviezen die 
de dierenarts geeft moeten afgestemd zijn op het kennisniveau van de veehouder, en dienen 
ook aan de veehouder uitgelegd te kunnen worden (Brand et al., 1995). 
 
TABEL 5: Percentage van de gegeven antwoorden over het opleidingsniveau van veehouders die niet 
(GBB) en die wel (WBB) aan bedrijfsbegeleiding deelnemen 

  %GBB %WBB 

LBO 13 7 
MBO 67 74 
HBO 14 16 
Universiteit 1 1 
Overig 5 2 
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Bedrijfsbegeleiding 
 
Startjaar bedrijfsbegeleiding 
 
TABEL 6: Aantal veehouders gestart met deelname aan bedrijfsbegeleiding per periode van vijf jaar. 
Alleen veehouders die nu nog deelnemen staan in deze tabel. 
Startjaar 
bedrijfsbegeleiding 

Aantal 
veehouders 

1973-1977 4 
1978-1982 18 
1983-1987 18 
1988-1992 15 
1993-1997 23 
1998-2002 37 
2003-2007 23 
>10jr 18 

 
Gemiddeld nemen de 169 bedrijven minstens 13,5 jaar mee aan een vorm van veterinaire 
bedrijfsbegeleiding, de maximale deelnameduur is 25 jaar. Zoals uit tabel 6 blijkt zijn de 
laatste 10 tot 15 jaar de meeste nieuwe bedrijven gestart met deelname aan 
bedrijfsbegeleiding door de dierenarts. Het aantal nieuwe bedrijven in de begeleiding lijkt 
weer aan het dalen te zijn. De daling van het aantal nieuwe bedrijven in de begeleiding kan 
komen doordat de markt verzadigd raakt: er zijn steeds minder melkveebedrijven in 
Nederland, en het totaal aantal bedrijven in de begeleiding stijgt nog steeds. Volgens opgave 
van de praktijken is 59% van de melkveebedrijven deelnemer aan veterinaire 
bedrijfsbegeleiding. Bovendien kan het zijn dat de veehouders die openstaan voor 
bedrijfsbegeleiding bijna allemaal al deelnemen waardoor verdere uitbreiding alleen mogelijk 
is indien ook de veehouders worden geworven die vragen om een andere benadering (van de 
bedrijfsbegeleiding) dan de dierenarts nu gewend is. Naast het uitbreiden in de kwantiteit kan 
uitbreiding natuurlijk ook plaatsvinden in de kwaliteit van de bedrijfsbegeleiding: met andere 
woorden: de bedrijfsbegeleiding anders/beter inrichten naar behoefte van de (mogelijke) 
klant.  
 
Definitie van bedrijfsbegeleiding 
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FIGUUR 1: Definitie van bedrijfsbegeleiding volgens niet- en wel-begeleide veehouders 
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De definitie van bedrijfsbegeleiding is verschillend per veehouder (zie figuur 1). Voor de 
meeste veehouders is bedrijfsbegeleiding een combinatie van 1. vruchtbaarheidsbegeleiding 
en 2. gegevensanalyse en advisering (aan de keukentafel). Opvallend is dat niet-deelnemende 
veehouders significant vaker (P=0.0008) alléén analyse en advisering als definitie van 
bedrijfsbegeleiding geven.  
Wanneer het percentage van ‘gegevensanalyse & advisering’ en ‘beide’ bij elkaar opgeteld 
worden blijkt dat 71% van de niet-deelnemers en 72% van de wel-deelnemers 
gegevensanalyse en advisering tot de bedrijfsbegeleiding vinden horen. Wanneer hetzelfde 
wordt gedaan voor ‘vruchtbaarheidsbegeleiding’ blijkt dat 81% van de niet- en 96% van de 
wel-deelnemers vruchtbaarheidsbegeleiding tot de bedrijfsbegeleiding vinden behoren. 
Verder valt op dat 26% van de deelnemers alleen vruchtbaarheidsbegeleiding noemt als zijnde 
bedrijfsbegeleiding. Dit percentage ligt bij de niet-deelnemers iets lager. 
 
Het is mogelijk dat er veehouders zijn, die alleen vruchtbaarheidsbegeleiding door hun 
dierenarts laten uitvoeren, die vinden dat hun bedrijf niet veterinair begeleid wordt. In theorie 
kan dit de 19% van de niet-begeleide veehouders zijn die aangeeft dat 
vruchtbaarheidsbegeleiding niet onder zijn/haar definitie van bedrijfsbegeleiding valt. 
 
Begeleidingsfrequentie 
 
Gemiddeld komt de begeleidend dierenarts één keer per 5,0 weken op de begeleide bedrijven 
(zie tabel 7). Het interval tussen de bezoeken verschilt van 2 (n=3) tot 13 (n=3) weken. De 
meeste bedrijven worden bezocht met een tussentijd van 4 (55%) of 6 weken (32%). Het 
gemiddelde en de range per praktijk verschilt behoorlijk. Het interval tussen praktijken 
varieert van 4,0 tot 6,1 weken, en de standaarddeviatie van 0,0 tot 2,6 weken. Praktijk 2, 8, 9 
en 10 hebben een significant korter interval (4,0 tot 4,2 weken) dan het gemiddelde van de 
totale steekproef. Praktijk 5 en 7 hebben een significant langere tijd tussen de begeleidingen, 
namelijk 5,4 en 6,1 weken. 
Opvallend is dat wanneer de dierenarts wordt gevraagd naar de bezoekfrequentie deze in de 
meeste gevallen een hogere frequentie aangeeft. In het totaal over alle praktijken is dit 
verschil significant (P<0,0001). Bij twee praktijken (5 en 14) ligt het gemiddelde interval 
volgens de veehouders (minstens) een week hoger dan de dierenarts zelf aangeeft, alleen bij 
praktijk 5 is dit verschil significant. Praktijk 10 schat het interval significant groter dan de 
veehouders dat doen. Mogelijke reden voor deze verschillen kan zijn dat de dierenarts zijn 
bezoek niet als begeleiding ziet terwijl de veehouder dat wel doet. Op bedrijven waar de 
dierenarts eens in de 13 weken komt is dat hoogstwaarschijnlijk tegelijk met het periodiek 
bedrijfsbezoek in verband met de certificering voor de Keten Kwaliteit Melk. Wanneer naast 
het periodiek bedrijfsbezoek ook andere werkzaamheden worden uitgevoerd kan de 
veehouder dat als begeleiding definiëren, terwijl de dierenarts dit niet doet. 
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TABEL 7: Interval tussen bedrijfsbegeleidingen volgens veehouders en dierenartspraktijken per 
praktijk. Interval volgens de veehouder met standaarddeviatie. Met onderlinge vergelijkingen.  

Praktijk 
 

1 
(n=13) 

2 
(n=10) 

5 
(n=15) 

6 
(n=10)

7 
(n=23)

8 
(n=8) 

9 
(n=9) 

10 
(n=24) 

12 
(n=5) 

13 
(n=17) 

14 
(n=20)

Totaal 
(n=162)

Interval volgens     
                       veehouders 4,8 4,2 5,6 5,4 5,7 4,0 4,0 4,0 5,2 4,5 6,1 5,0
Standaarddeviatie 1,8 0,6 0,7 1,0 1,8 1,1 0,0 0,6 1,8 1,3 2,6 1,6
P-waarde praktijk  
               tov gemiddelde 1 0,7656 0,0031 0,0070 0,2229 0,0381 0,0331 <0,0001 <0,0001 0,8149 0,1199 0,0726   
              
Interval volgens praktijk 2 4,0 4,0 4,6 5,0  4,0 4,0 4,4 4,4 4,3 5,0 4,4
P-waarde veehouders  
                      tov praktijk 3 0,1193 0,3434 0,0001 0,2290   1,0000 - 0,0030 0,3739 0,6038 0,0726 <0,0001

1 P-waarde praktijk tov gemiddelde is de P-waarde van de aanname dat het interval volgens de 
veehouders per praktijk gelijk is aan het interval volgens de veehouders van alle praktijken.  
2 Interval volgens praktijk is overgenomen van Gommans (ongepubliceerde data)  
3 P-waarde veehouders tov praktijk is de P-waarde van de aanname dat het interval volgens de 
veehouders van de betreffende praktijk gelijk is aan het interval volgens de betreffende praktijk 
 

Gegevensverzameling 
 
Het gemakkelijk kunnen beschikken over de juiste gegevens is belangrijk om een goede 
bedrijfsbegeleiding te kunnen geven (Lievaart et al., 1999; Mansfeld en Grunert, 1990; 
Wassell en Esslemont, 1992; Ivemeyer et al., 2007; LeBlanc et al., 2006). Door PiR-dap 
deelname van de veehouder is het voor de dierenarts goed mogelijk om voor het bezoek snel 
aan de juiste gegevens te komen. Bij andere managementprogramma’s zal de veehouder zelf 
overzichten naar de dierenarts moeten sturen zodat deze het bezoek kan voorbereiden.  
Wanneer gegevens niet digitaal worden bijgehouden zal gewerkt moeten worden met het 
(papieren) systeem wat de veehouder gebruikt. Hierdoor zal het voor dierenarts moeilijker 
worden om snel een volledig overzicht van het bedrijf te verkrijgen waardoor de 
bedrijfsbegeleiding langer duurt en mogelijk minder optimaal is. 
Registratie door middel van protocollen en logboeken kan een praktisch hulpmiddel zijn bij 
specifieke bedrijfsproblemen of bij veehouders die niet met de computer (willen) werken. Het 
kan dan bij bepaalde bedrijfsproblemen en veehouders wel nodig zijn dat de protocollen of 
logboeken door of samen met de dierenarts worden opgesteld zodat de juiste informatie boven 
water komt. Toch zal er naar gestreefd moeten worden om het aantal veehouders wat op deze 
manier werkt zo laag mogelijk te houden aangezien het met dit systeem niet goed mogelijk is 
om het bezoek voor te bereiden en de bedrijfsbegeleiding mogelijk minder optimaal is. 
Veehouders die geen gegevens verzamelen zijn moeilijker te begeleiden omdat veel gegevens 
vooraf en ter plekke niet (direct) aanwezig zijn. Waarschijnlijk zal op deze bedrijven de 
begeleiding niet verder gaan dan de vruchtbaarheidsbegeleiding. 
 
TABEL 8: Percentage veehouders per wijze van gegevensverzameling 

Wijze van gegevensverzameling  % veehouders 

Digitaal 71 
Eigen system 17 
Protocollen en logboeken 8 
Geen 4 

 
71% van de begeleide veehouders verzamelt gegevens voor de begeleiding digitaal met een 
administratieprogramma en/of met PiR-dap (zie tabel 8). De variatie tussen praktijken ligt 
tussen de 46% en 86%. 8% van de veehouders registreert gegevens door middel van 
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protocollen en logboeken. Dit gebeurt in zes van de elf praktijken, met maximaal 24% van de 
veehouders die klant zijn bij praktijk 5. 17% van de veehouders heeft een eigen systeem met 
bijvoorbeeld notitieblok of kalender. Gemiddeld 4% van de veehouders registreert geen 
gegevens. Deze veehouders vallen onder vier praktijken, waarbij praktijk 13 opvalt doordat 
18% (n=3 van 17) van de veehouders zelf geen gegevens registreert. Praktijk 13 zal 
waarschijnlijk, doordat veehouders weinig gegevens (digitaal) registreren, moeite hebben om 
een gestructureerde bedrijfsbegeleiding aan te bieden die verder gaat dan 
vruchtbaarheidsbegeleiding. Dit blijkt ook het geval te zijn aangezien 47% van de begeleide 
veehouders uit praktijk 13 aangeeft dat hun definitie van bedrijfsbegeleiding alleen 
vruchtbaarheidsbegeleiding is, tegen een gemiddelde van 26% over alle begeleide 
veehouders.  
 
PiR-dap 
Indien de veehouder de dierenarts toestemming geeft om zijn gegevens via PiR-dap in te zien 
kan de dierenarts gemakkelijk op de praktijk een aantal relevante overzichten (MPR, 
fertiliteitsgegevens van het NRS en identificatie- en registratiegegevens) bekijken en ordenen 
en zo op een efficiënte manier de begeleiding voorbereiden.  
 
TABEL 9: Percentage van de gegeven antwoorden over PiR-dapdeelname onder veehouders die 
geen (GBB) en wel (WBB) bedrijfsbegeleiding hebben 

PiR-dapdeelname %GBB %WBB 

Nee 42 9
Ja 42 65
Onbekend 35 26

 
Van de niet-begeleide bedrijven is 24% wel en 42% geen PiR-dapdeelnemer (zie tabel 9). De 
overige 35% van de veehouders weet niet of zijn bedrijf aangemeld is. 65% van de begeleide 
veehouders geeft aan dat zijn bedrijf is aangemeld bij PiR-dap. 9% zegt niet deel te nemen en 
26% weet niet of het bedrijf is aangemeld.  
Bovenstaande laat zien dat er een significante relatie is tussen PiR-dapdeelname en deelname 
aan bedrijfsbegeleiding (P<0,0001). Wel is het zo dat wanneer bij het selecteren voor 
onderzoeken, onder begeleide en niet-begeleide veehouders, alleen het criterium PiR-
dapdeelname wordt gebruikt een deel van de veehouders in de verkeerde categorie zal worden 
geplaatst. Dat probleem is in dit onderzoek ondervangen door naar alle veehouders beide 
enquêtes, voor niet- en welbegeleide veehouders, toe te sturen, waarbij de veehouders zelf de 
juiste enquête konden kiezen en invullen (Van de Ven, 2007). 
 
Op praktijkniveau vallen vooral praktijk 1 en 13 op. Bij deze praktijken zeggen 37% en 31% 
van de begeleide veehouders niet aangemeld te zijn bij PiR-dap. Praktijk 13 scoorde ook het 
laagst in digitale gegevensverzameling. Bij de praktijken 5, 8 en 9 is 88% tot 90% van de 
veehouders deelnemer aan PiR-dap. 
PiR-dapdeelname kost de dierenartspraktijk een vast bedrag per jaar per veehouder. Dit wordt 
door de dierenartspraktijk betaald. Alleen de praktijken 5, 6, 10 en 14 berekenen dit bedrag 
door aan de veehouder (Gommans, ongepubliceerde data). Doordat veehouders uit de andere 
praktijken PiR-dapdeelname niet terugzien op de rekening zullen zij vaker niet weten of zij 
PiR-dapdeelnemer zijn. 
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Begeleiders in plaats van de dierenarts op niet-begeleide bedrijven 
 
Op de vraag of de veehouders zonder veterinaire bedrijfsbegeleiding (n=78) een andere vorm 
van bedrijfsbegeleiding ontvangen antwoordde 49% van de veehouders negatief. Slechts 51% 
van de veehouders, die geen dierenarts als begeleider hebben, heeft dus een andere partij als 
begeleider. Belangrijkste begeleider voor deze veehouders is de vertegenwoordiger/adviseur 
van de voerleverancier (zie tabel 10). Het percentage veehouders dat de voerleverancier als 
begeleider noemt ligt aanmerkelijk lager dan wat Lievaart en Noordhuizen (1999) vonden 
onder begeleide- en niet-begeleide veehouders. Toen noemde 91% van alle veehouders de 
voerleverancier als begeleider. Mogelijk verliest de voervertegenwoordiger zijn begeleidende 
functie en wordt hij toch meer beschouwd als voerverkoper. Als tweede worden de ki-
organisaties genoemd. Goede derde is toch weer de dierenarts, die in dit geval ‘op afroep’ 
komt. Dus wel veterinaire bedrijfsbegeleiding, maar niet op een vaste basis.  
 
TABEL 10: Percentage van de gegeven antwoorden door veehouders (n=32), die niet deelnemen aan 
veterinaire bedrijfsbegeleiding en wel begeleiding ontvangen van een andere instantie/persoon, over 
door welke persoon/instantie zij worden begeleid 

Begeleider 
% veehouders 
begeleid door 

Voerleverancier 66 
Ki-organisaties 25 
Dierenarts op afroep 22 
Adviseurs 9 
Overig 3 

 
Onder de noemer ‘adviseurs’ vallen voer- en rundveedeskundigen/-adviseurs. Onbekend is of 
zij vanuit een bedrijf of onafhankelijk werken en adviseren. In hoeverre het advies van de 
voerleverancier en de ki-organisaties zich buiten het eigen vakgebied uitstrekt is niet bekend.  
De bijbehorende dierenartsen zien ‘andere begeleiders’ als een belangrijke reden (2,5 op een 
schaal van 0 tot 5) voor dierenartsen om niet deel te nemen. Alleen ‘geen interesse/geen 
probleem’ en ‘te weinig rendement’ worden als belangrijkere redenen gezien voor veehouders 
om niet deel te nemen aan veterinaire bedrijfsbegeleiding. 
Andere begeleiders blijken dus maar bij iets meer dan de helft van de niet-veterinair-begeleide 
veehouders een begeleidende rol te spelen. Hieruit kan nog niet geconcludeerd worden dat de 
begeleiding van de andere begeleiders de begeleiding door de dierenarts (op bepaalde 
terreinen) in de weg staat. 
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De veehouder en zijn/haar begeleidend dierenarts 
 
96% van de begeleide veehouders is tevreden over de bedrijfsbegeleiding. Wanneer er echter 
verder gevraagd wordt blijken er ook nog wel een heel aantal punten te zijn waar de 
veehouders minder tevreden over zijn. 
 
Binnen alle praktijken hebben bijna alle begeleide bedrijven een vaste begeleidend dierenarts. 
Slechts 5 veehouders geven aan dat dit niet het geval is. Volgens de dierenartsenpraktijken 
hebbel alle veehouders een vaste begeleidend dierenarts (Gommans, ongepubliceerde data).  
 
TABEL 11: Percentage veehouders dat zelf de begeleidend dierenarts heeft uitgekozen per praktijk 

Praktijk 
 

1 
(n=14) 

2 
(n=12) 

5 
(n=16)

6 
(n=10)

7 
(n=27)

8 
(n=8) 

9 
(n=9) 

10 
(n=24) 

12 
(n=7) 

13 
(n=17)

14 
(n=19)

Totaal 
(n=166)

% Veehouders 64 50 31 70 41 63 56 42 71 29 11 43

 
43% van de veehouders heeft zelf zijn/haar begeleidend dierenarts gekozen (zie tabel 11). In 
de overige 57% van de gevallen heeft de dierenartspraktijk een dierenarts aan het bedrijf 
toegewezen. Het percentage veehouders dat zelf de begeleidend dierenarts mocht kiezen 
varieert sterk per praktijk van 11% tot 71%. 
 

Tevredenheid van de veehouder over de begeleidend dierenarts 
 
TABEL 12: Percentage antwoorden van veehouders over hun tevredenheid over de kennis en 
ervaring van de begeleidend dierenarts per praktijk 

Praktijk 
 

1 
(n=14) 

2 
(n=12) 

5 
(n=16)

6 
(n=10)

7 
(n=28)

8 
(n=8) 

9 
(n=10)

10 
(n=24) 

12 
(n=6) 

13 
(n=17)

14 
(n=20)

Totaal 
(n=168)

Goed op alle onderdelen 64 67 94 90 93 75 70 96 100 76 80 84
Goed op een aantal 
onderdelen 36 25 6 10 7 25 20 0 0 6 20 13
Matig 0 8 0 0 0 0 10 4 0 12 0 3

Niet goed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1

 
Gemiddeld vind 84% van de veehouders dat zijn/haar dierenarts goede kennis en ervaring 
heeft om hem/haar te begeleiden (zie tabel 12). Slechts 1 veehouder uit dit onderzoek (1%) 
vindt de kennis en ervaring van de dierenarts ‘niet goed’. 3% vindt de kennis en ervaring van 
de begeleidend dierenarts matig. En 13% noemt deze ‘goed op een aantal onderdelen’. 
Tussen praktijken zijn duidelijke verschillen zichtbaar. Per praktijk noemt 82% tot 100% van 
de veehouders de kennis en ervaring van de dierenarts goed (op een aantal of op alle 
onderdelen). Opvallend is dat praktijk 1 het laagst scoort op ‘goed op alle onderdelen’ terwijl 
dit wel één van de praktijken is die qua bedrijfsresultaten van de veehouders boven de andere 
praktijken uitsteekt (zie tabel 3). Praktijk 13 scoort in tabel 3 het laagst, en dat komt ook terug 
in dit onderdeel. 18% van de veehouders noemt de kennis en ervaring van de begeleidend 
dierenarts matig of niet goed.  
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De rol van bedrijfsdoelstellingen tijdens de bedrijfsbegeleiding 
 
TABEL 13: Percentage veehouders die geen of wel bedrijfsdoelstellingen hebben, per praktijk. Van 
de veehouders met bedrijfsdoelstellingen is aangegeven in hoeverre de doelstellingen een rol spelen 
tijdens de bedrijfsbegeleiding 
 

Praktijk 
 

1 
(n=13) 

2 
(n=12) 

5 
(n=15)

6 
(n=10)

7 
(n=26)

8 
(n=8)

9 
(n=10)

10 
(n=24) 

12 
(n=7) 

13 
(n=16)

14 
(n=20)

Totaal 
(n=164)

Geen doelstellingen 23 0 0 10 15 13 20 8 0 38 20 15
Wel doelstellingen 77 100 100 90 85 88 80 92 100 63 80 85

Doorgesproken met 
dierenarts, en worden evt. in 
de loop van de tijd aangepast 

 
70 33 60 56 73 71 25 73 57 20 75 59

Bekend bij dierenarts, maar 
spelen geen rol 30 42 20 22 14 29 63 14 29 40 25 26

 Niet bekend bij dierenarts 0 25 20 22 14 0 13 14 14 40 0 14

 
15% van de veehouders zegt geen duidelijk omschreven bedrijfsdoelstellingen te hebben (zie 
tabel 13). Dit verschilt per praktijk van 0 tot 38%.  
Bij de veehouders die wel bedrijfsdoelstellingen hebben spelen deze niet altijd een 
(belangrijke) rol bij de bedrijfsbegeleiding. Bij 59% van de veehouders met 
bedrijfsdoelstellingen kent de dierenarts de doelstellingen en worden deze in de loop van de 
tijd aangepast. Per praktijk varieert dit van 20 tot 75% van de bedrijven. Op 26% van de 
bedrijven, met doelstellingen, heeft de dierenarts wel kennis genomen van de doelstellingen, 
maar spelen deze geen rol bij de begeleiding. Bij 14% van de begeleide bedrijven, met 
doelstellingen, heeft de dierenarts nooit de, wel aanwezige, doelstellingen doorgenomen. Dit 
varieert van 0 tot 40% per dierenartspraktijk. 
Praktijk 13 valt binnen tabel 13 weer op doordat deze praktijk het hoogste percentage 
veehouders heeft zonder duidelijk omschreven doelstellingen, en bovendien het laagste 
percentage doelstellingen die een rol spelen bij de bedrijfsbegeleiding. Hierin lijkt een 
verband te zitten met het hoge percentage veehouders dat binnen deze praktijk 
bedrijfsbegeleiding alleen als vruchtbaarheidsbegeleiding beschouwt. De begeleide 
veehouders uit praktijk 13 behalen ook de minste bedrijfsresultaten vergeleken met hun niet-
begeleide collega’s (zie tabel 3). Mogelijk dat er een verband is met het (niet) werken met 
bedrijfsdoelstellingen. Wanneer geen bedrijfsdoelstellingen zijn gedefinieerd is er minder 
stimulans om betere resultaten te verkrijgen om de doelstellingen te kunnen behalen. Praktijk 
10, één van de praktijken waar de begeleide veehouders de betere resultaten halen, is in tabel 
13 de praktijk waarin de bedrijfsdoelstellingen het vaakste een rol spelen tijdens de 
bedrijfsbegeleiding.  
 

Wie bepaalt wat aan bod komt tijdens de begeleiding 
 
TABEL 14: Percentage antwoorden van veehouders over wie bepaalt wat er aan bod komt tijdens de 
bedrijfbegeleiding per praktijk 

Praktijk 
 

1 
(n=9) 

2 
(n=10) 

5 
(n=11)

6 
(n=9) 

7 
(n=18)

8 
(n=6) 

9 
(n=19)

10 
(n=19) 

12 
(n=6) 

13 
(n=12)

14 
(n=17)

Totaal 
(n=129)

Actuele problemen 33 10 55 33 44 50 11 53 33 33 24 36
Wat veehouder belangrijk vindt 56 80 36 67 39 50 89 37 33 50 47 51
Wat dierenarts belangrijk vindt 0 0 0 0 6 0 0 0 17 8 0 2

Op basis van het vorige bezoek 11 10 9 0 11 0 0 11 17 8 29 11
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De vraag wie bepaalt wat er aan bod komt is slechts door 129 veehouders beantwoord (zie 
tabel 14). De veehouder bepaalt op 51% van de bedrijven wat er gedaan gaat worden, de 
dierenarts op 2% van de bedrijven. 36% van de veehouders zegt dat actuele problemen altijd 
voorrang krijgen. Door wie de actuele problemen zijn vastgesteld is daar niet mee 
beantwoord. Op 14 bedrijven (11%) gaat men verder op grond van aandachtspunten van de 
vorige begeleiding. Bij de meeste praktijken gaat het in deze steekproef dan om 1 á 2 
bedrijven per praktijk. Binnen praktijk 14 gaat het echter om 5 bedrijven, wat 29% van de 
bedrijven uit deze praktijk is. Mogelijk ligt hier een verband met het feit dat bij de begeleiding 
door praktijk 14 de doelstellingen van de veehouder een belangrijk rol spelen (zie tabel 13). 
 
De veehouders (n=146) zeggen dat gemiddeld 58% van het advies wat zij krijgen ‘gevraagd 
advies’ is; advies wat ze krijgen tijdens de begeleiding of bij een probleem. De overige 42% 
van de adviezen krijgen zij ‘ongevraagd’ van de dierenarts als deze zelf met verbeterpunten 
komt. De gemiddelden per praktijk variëren tussen de 48% en 69% ‘gevraagd advies’. Binnen 
praktijken is er echter een grote spreiding met standaarddeviaties van 7,7% tot 18,8%. Bij zes 
van de twaalf praktijken verschilt het hoogst en laagst genoemde percentage 50% of meer. De 
standaarddeviatie over alle veehouders is 14,9%.  
 

Samenwerking van de dierenarts met andere adviseurs 
 
Volgens 47% van de veehouders werkt hun begeleidend dierenarts samen met andere 
adviseurs. In 74% van de gevallen gaat het dan om de voerleverancier (zie tabel 15). Collega-
dierenartsen komen op de tweede plek met 13% en de Gezondheidsdienst voor Dieren wordt 
in 10% van de gevallen genoemd. 
 
TABEL 15: Percentage antwoorden van veehouders over de adviseurs waarmee de dierenarts 
samenwerkt (n=80) 
Adviseurs waarmee de 
dierenarts samenwerkt

% Veehouders 
 

Voerleverancier 74 
Collega-dierenarts 13 
Gezondheidsdienst 10 
Overig 4 

 
Bij onderzoek onder de begeleidende dierenartsen (Gommans, 2007) gaf 100% van de 
dierenartsen aan de Gezondheidsdienst voor Dieren te raadplegen voor ondersteuning van de 
bedrijfsbegeleiding, 92% noemde collega’s en 77% een voedingsdeskundige. Ook de 
klauwbekapper (38%) en de Faculteit Diergeneeskunde (23%) worden genoemd. 
De veehouders noemen vooral de veevoerleverancier als adviseur waar de dierenarts contact 
mee heeft. Dit zal onder andere komen doordat het contact met de veevoerleveranciers vaak 
op het bedrijf is, in het bijzijn van de veehouder. Wanneer dat niet het geval is zal de 
dierenarts toch wel contact moeten hebben met de veehouder om te weten met welk bedrijf 
contact op genomen moet worden. Indien er dus contact met de veevoerleverancier is is de 
veehouder daar dus meestal ook van op de hoogte.  
Voor de andere partijen geldt dit veel minder. Contact met collega-dierenartsen, 
Gezondheidsdienst voor Dieren, Faculteit Diergeneeskunde kan meestal plaats vinden zonder 
dat de betreffende veehouder daar van op de hoogte is.  
Ook is het zo dat dierenartsen niet voor elk individueel bedrijf contact zullen hebben met de 
Gezondheidsdienst voor Dieren, maar dat wel elke dierenartspraktijk contact heeft met de 
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Gezondheidsdienst voor Dieren voor een deel van de bedrijven. Dit geldt in mindere mate 
voor de Faculteit Diergeneeskunde. 
Opvallend is dat de veehouders de klauwbekapper niet hebben genoemd als adviseur waar 
hun dierenarts mee samenwerkt, terwijl deze groep wel werd genoemd in het onderzoek van 
Gommans (2007). 
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Het tarief voor de bedrijfsbegeleiding 
 

De opbouw van de rekening 
 
Volgens 75% van de veehouders is uit de rekening te herleiden hoe de prijs van de 
bedrijfsbegeleiding is opgebouwd (zie tabel 16). 15% vindt de rekening matig herleidbaar en 
10% kan uit de rekening niet opmaken hoe de prijs van de bedrijfsbegeleiding is opgebouwd. 
Hierin treden behoorlijke verschillen op tussen praktijken: In praktijk 10 vindt 91% van de 
veehouders de rekening herleidbaar, terwijl dat bij andere praktijken mindere dan de helft is: 
Praktijk 12 (43%) en praktijk 14 (35%). Van de praktijken waar veehouders zeggen dat de 
rekening niet te herleiden is (n=17) behoort meer dan de helft tot praktijk 14 (n=9). Dit 
betekent dat 45% van de veehouders uit die praktijk vindt dat de prijs van de 
bedrijfsbegeleiding niet uit de rekening af te leiden is. 
 
TABEL 16: De opbouw van de rekening per praktijk  

Praktijk 
     

1 
(n=14) 

2 
(n=12) 

5 
(n=15)

6 
(n=10)

7 
(n=28)

8 
(n=8)

9 
(n=10)

10 
(n=23) 

12 
(n=7) 

13 
(n=17)

14 
(n=20) 

Totaal 
(n=167)

Ja 79 83 87 90 82 63 80 91 43 71 35 75

Matig 21 0 13 0 14 38 20 9 43 12 20 15

De opbouw van de prijs 
van bedrijfsbegeleiding 
is herleidbaar uit de 
rekening 1 Nee 0 17 0 10 4 0 0 0 14 18 45 10

             
Praktijk 
     

1 
(n=14) 

2 
(n=11) 

5 
(n=16)

6 
(n=9) 

7 
(n=27)

8 
(n=8)

9 
(n=9) 

10 
(n=24) 

12 
(n=6) 

13 
(n=17)

14 
(n=20) 

Totaal 
(n=164)

Voorrijkosten volgens veehouders 2             

 
apart op 
rekening 29 73 19 22 81 88 78 88 50 65 5 55

 in totaalprijs 71 27 81 78 19 13 22 13 50 35 85 43

 anders  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1

Voorrijkosten volgens DAP 3 apart apart gratis
bij 

totaal --- apart apart apart apart apart
in 1e 

kwartier

               
Praktijk 
     

1 
(n=12) 

2 
(n=12) 

5 
(n=15)

6 
(n=10)

7 
(n=27)

8 
(n=8)

9 
(n=10)

10 
(n=23) 

12 
(n=7) 

13 
(n=17)

14 
(n=20) 

Totaal 
(n=164)

Voorbereiding/verslaglegging 
apart op rekening 4 17 0 13 0 4 13 20 4 0 35 0 9

1 Verdeling van de percentages antwoorden van veehouders over de herleidbaarheid van de prijs van  
de bedrijfsbegeleiding uit de rekening per praktijk;  
2 Verdeling van percentages antwoorden van veehouders over de wijze van het in rekening brengen 
van de voorrijkosten per praktijk;  
3 De wijze van het in rekening brengen van de voorrijkosten volgens de dierenartspraktijk (DAP) 
(Gommans, ongepubliceerde data);  
4 Het percentage veehouders dat antwoord dat voorbereiding en verslaglegging apart op de rekening 
vermeld staan per praktijk 
 
De voorrijkosten staan bij 55% van de veehouders apart vermeld op de rekening. Bij de 
overige veehouders is deze bij de prijs inbegrepen. Binnen alle praktijken werden beide 
antwoorden gegeven. 
Bij 15 van de 169 veehouders (9%) worden voorbereidingstijd en verslaglegging op de 
rekening vermeld. Binnen alle praktijken gaat het om 0 tot 2 veehouders met uitzondering van 
praktijk 13 waar dit bij 6 van de veehouders (35%) apart op de rekening staat. 
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Uit deze gegevens blijkt dat een groot deel van de veehouders niet tevreden is over de 
opbouw van de rekening. Ook blijkt dat voorrijkosten en voorbereiding en verslaglegging 
lang niet altijd apart vermeld staan op de rekening. 
Bijzonder is dat geen enkele praktijk voor alle veehouders op dezelfde wijze de rekening 
schrijft. Onbekend is wat de reden hiervoor is. Eén verklaring is dat er meerdere dierenartsen 
binnen een praktijk zijn die elk verschillend declareren. Een andere verklaring zou kunnen 
zijn dat bepaalde posten (met name de voorrijkosten) van de rekening zijn gehaald in de 
onderhandelingen met de veehouder over de prijs van de bedrijfsbegeleiding. Ook kunnen 
voorrijkosten deel uitmaken van het standaard visitetarief, maar dit is bij de meeste praktijken 
dan nog niet voor alle veehouders het geval. 
 
Dat praktijken voorbereiding en verslaglegging niet op de rekening zetten is bijzonder. 
Voorbereiding en verslaglegging behoren immers wel een belangrijk deel van de 
bedrijfsbegeleiding te zijn. Praktijk 12 is de enige praktijk die zegt de voorbereidingkosten 
daadwerkelijk op de rekening te schrijven. Praktijk 5 schrijft de helft van de tijd op de 
rekening. Praktijk 9 geeft aan dat de voorbereidingskosten ‘ergens anders tussen geprutst’ 
worden. Toch vindt nog 80% van de veehouders uit deze praktijk dat de kosten van de 
bedrijfsbegeleiding uit de rekening te herleiden zijn.  
De afhandeling van een bedrijfsbezoek duurt volgens de dierenartsen gemiddeld per praktijk 
5,3 minuten (minimaal 0 en maximaal 15 minuten per praktijk). Praktijk 12 en 14 geven aan 
de afhandeling van het bezoek zoveel mogelijk op het bedrijf te doen. Praktijk 12 is weer de 
enige praktijk die aangeeft dat de kosten voor de afhandeling van het bezoek op de rekening 
staan vermeld (Gommans, ongepubliceerde data). Wanneer praktijken onderdelen van de 
bedrijfsadvisering niet op de rekening noteren kan dit verschillende gevolgen hebben.  
1. De veehouder vindt de rekening onduidelijk, dus weet niet goed waar hij/zij voor betaalt. 
Zeker wanneer posten ‘ergens anders tussen geprutst’ worden leidt dit tot een rekening die 
niet klopt waardoor andere posten dus te hoog worden. Dit zorgt dat de veehouder die 
tarieven tussen praktijken vergelijkt bijvoorbeeld een hoger uurtarief ziet voor dezelfde 
werkzaamheden en ziet dat zijn bezoek bij de ene praktijk wel en de andere praktijk niet 
wordt voorbereid.  
2. De voorbereiding wordt door de dierenarts maar matig gedaan omdat het niet-declarabele 
uren zijn.  
3. De dierenartspraktijk krijgt niet betaald naar gewerkte uren waardoor de inkomsten lager 
zijn dan nodig is.  
Voorbereiding en verslaglegging zijn onderdelen van de bedrijfsbegeleiding, en dienen 
daarom ook doorberekend te worden naar de klant. Zo normaal als de dierenarts het vindt dat 
de veehouder voor het bezoek een lijstje met aandachtskoeien maakt, zo normaal is het ook 
dat de dierenarts zelf het bedrijfsbezoek voorbereid. 
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FIGUUR 2: Antwoorden van veehouders over de betalingswijze van de bedrijfsbegeleiding per praktijk 
 
Op 68% van de bedrijven wordt de bedrijfsbegeleiding in rekening gebracht middels een 
uurtarief inclusief verrichte handelingen (zie figuur 2). Alleen bij praktijk 8 en 12 gaat het dan 
om 100% van de veehouders. In 28% van de gevallen wordt een uurtarief exclusief 
handelingen gerekend. In praktijk 1 betaalt 25% (n=3) van de veehouders een vast tarief per 
koe per jaar, dit is 2% van alle veehouders. De overige 2% betaalt per pakket, bijvoorbeeld 
een pakket vruchtbaarheid of uiergezondheid. Dit is het geval in de praktijken 6 en 14. 
Bij onderzoek van Lievaart en Noordhuizen (1999) bleek het percentage wat de 
bedrijfsbegeleiding per uur, inclusief handelingen, betaalt, de helft lager te zijn. Ook betaalde 
7% van de veehouders een vast tarief per koe per jaar. Het is mogelijk dat er de laatste jaren 
veranderingen zijn opgetreden in de betalingswijze, maar waarschijnlijker is dat de resultaten 
beïnvloed zijn door het kleine aantal praktijken wat aan dit onderzoek meedoet. 
 
Wat opvalt is dat er binnen de meeste praktijen geen vaste betalingswijze gehanteerd wordt. 
Onbekend is wat de reden hiervoor is. Mogelijk houden de verschillende dierenartsen binnen 
één praktijk ieder een eigen betalingssysteem aan of is er per veehouder een apart systeem 
vastgesteld. Een vast systeem voor de opbouw van de rekening is voor veehouder en 
dierenarts het makkelijkst.  
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FIGUUR 3: Antwoorden van veehouders over hun tevredenheid over de betalingswijze van de 
bedrijfsbegeleiding per praktijk 
 
72% van de veehouders is tevreden over de manier waarop nu wordt betaald voor de 
bedrijfsbegeleiding (zie figuur 3). Dit varieert per praktijk van 50% (praktijk 8) tot 83% 
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(praktijk 2). 24,7% van de respondenten is matig tevreden en 3,6% is niet tevreden over de 
betalingswijze van de bedrijfsbegeleiding. In totaal is 28% van alle veehouders matig of niet 
tevreden over de betaling van de bedrijfsbegeleiding. Dit varieert per praktijk van 17% tot 
50%, waarbij de praktijken 1, 5 en 8 zich tussen de 45% en 50% bevinden. 
 
TABEL 17: Percentage antwoorden van veehouders, die niet of matig tevreden zijn over hun huidige 
betalingswijze, over hun voorkeur van betalingswijze 
Betalingswijze % veehouders 

Per uur, incl. handelingen 23 
Per uur, excl. handelingen 20 
Per koe 46 
Pakket 11 

 
Van de veehouders die matig tot niet tevreden zijn over de huidige betaalwijze betaalt 46% 
het liefst een vast tarief per koe per jaar (zie tabel 17). 23% van de veehouders betaalt het 
liefst een uurtarief inclusief handelingen, 20% een uurtarief exclusief handelingen. De overige 
11% betaalt het liefst in een pakketvorm. 
Er is geen duidelijk verband zichtbaar tussen betalingswijze en tevredenheid over de 
betalingswijze. Wel blijkt uit tabel 17 dat de niet of matig tevreden veehouders het liefst een 
vast bedrag per koe betalen.  
Groot voordeel voor de veehouder bij een vast bedrag per koe is dat hij/zij vooraf al weet wat 
de bedrijfsbegeleiding (per jaar) gaat kosten. Nadeel kan zijn dat de dierenarts minder 
gemotiveerd is om aandacht te schenken aan ongeplande begeleidingsonderdelen omdat deze 
financieel niets opleveren.  
Ook de dierenartspraktijk weet welke inkomsten te verwachten zijn van bedrijven die per koe 
betalen. Nadeel is echter dat vooraf onbekend is wat de daadwerkelijke kosten zullen zijn. 
Omdat niet per uur wordt betaald zal de veehouder minder doen om de bedrijfsbegeleiding zo 
snel en soepel mogelijk te laten plaatsvinden.  
Een vast bedrag per koe betalen is voor dierenarts en veehouder alleen goed werkbaar indien 
vooraf de kosten zijn berekend en er onderling goede afspraken worden gemaakt over de 
werkzaamheden die binnen de begeleiding vallen. Dit zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn 
bij het onderdeel vruchtbaarheidsbegeleiding. Bij ‘volledige’ bedrijfsbegeleiding is het 
moeilijk om vooraf de kosten voor bijvoorbeeld het komende jaar te kunnen schatten. Het is 
immers dan nog niet bekend of en welke problemen op het bedrijf gaan spelen waarbij 
begeleiding gewenst is.  
  

Het tarief voor bedrijfsbegeleiding 
 
In deze paragraaf worden de kosten van bedrijfsbegeleiding voor de veehouder behandeld. 
Doordat gevraagd is naar kosten per jaar of per uur, en omdat lang niet alle veehouders deze 
vraag hebben beantwoord, is het niet mogelijk om de tarieven tussen praktijken te vergelijken.  
Omdat bij een aantal veehouders de kosten per jaar voor bedrijfsbegeleiding onwaarschijnlijk 
hoog zijn, zijn deze terug gerekend naar koe-niveau. Het berekende bedrag was minimaal €6 
en maximaal €91 per koe per jaar. De vier bedrijven met het hoogste bedrag per koe per jaar 
zijn niet meegenomen in de verdere verwerking van deze bedragen, waardoor het maximale 
bedrag wat per koe per jaar betaald wordt €51 euro is. Waarschijnlijk zijn de hoge kosten per 
jaar de gehele dierenartsrekening en niet specifiek de bedrijfsbegeleiding. 
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Veehouders is gevraagd naar de kosten per jaar of per uur die zij betalen voor de 
bedrijfsbegeleiding. Door deze vraagstelling zijn twee groepen ontstaan. Eén met de kosten 
per jaar (n=43) en één met de kosten per uur (n=87).  
De gemiddelde kosten per jaar voor bedrijfsbegeleiding voor de veehouder zijn €1594 met 
een standaarddeviatie van €1070. Dit komt neer op een bedrag van €18,08 per koe per jaar 
voor bedrijfsbegeleiding met een standaarddeviatie van €10,54. 
De gemiddelde kosten per uur voor bedrijfsbegeleiding zijn €108,30 met een 
standaarddeviatie van €25,74. Dit komt neer op €1,42 per koe per uur voor 
bedrijfsbegeleiding met een standaarddeviatie van €0,68. 
Waarschijnlijk hebben veel veehouders bij de beantwoording van de vragen over hun kosten 
voor bedrijfsbegeleiding een schatting gedaan en ingevuld. Dit blijkt met name uit de 
ingevulde kosten van de bedrijfsbegeleiding per jaar: hierbij lijken bijna alle bedragen 
afgerond te zijn op 100, 500 of 1000 euro. Bij de kosten van de bedrijfsbegeleiding per uur 
zijn minder vaak (mogelijk) afgeronde bedragen ingevuld. Het is goed mogelijk dat de 
veehouders geschatte bedragen naar boven hebben afgerond.  
 
Vervolgens is veehouders gevraagd naar de kosten die zij maximaal voor de 
bedrijfsbegeleiding zouden willen betalen per jaar of per uur. Alleen indien een veehouder 
beide vragen heeft ingevuld én het maximaal te betalen bedrag groter of gelijk is aan de 
daadwerkelijke kosten voor de bedrijfsbegeleiding zijn de maximale kosten berekend. De 
veehouders (n=21) willen maximaal €1792 per jaar betalen voor de bedrijfsbegeleiding, met 
een standaarddeviatie van €1070. Dit is €286 hoger dan wat de veehouders nu voor de 
bedrijfsbegeleiding betalen. Maximale kosten die veehouders per uur voor bedrijfsbegeleiding 
willen betalen is €119,10 met een standaarddeviatie van €25,20 (n=37). Dit is €9,81 per uur 
meer dan nu betaald wordt voor de bedrijfsbegeleiding.  
 
Indien de kosten voor bedrijfsbegeleiding per jaar of per uur omgerekend worden naar koe-
niveau is dit geen perfect vergelijkingsniveau. De voorbereidingstijd en de tijd die het kost om 
bijvoorbeeld om te kleden en materialen schoon te maken zal op grotere bedrijven per koe 
lager zijn waardoor een lager tarief per koe ontstaat. Bij kleinere bedrijven zullen dergelijke 
kosten dus zorgen voor een iets hoger bedrag per koe omdat deze niet koe-gebonden tijd over 
een kleiner aantal koeien moeten worden verdeeld. 
 

Stijging van het tarief 
 
TABEL 18: Percentage antwoorden van veehouders op de vraag of zij blijven deelnemen als het tarief 
voor bedrijfsbegeleiding zou stijgen 

Blijft u deelnemen bij stijging van het tarief? % veehouders 

Ja, veterinaire advisering is belangrijk als ondersteuning van mijn bedrijf 38 
Ja, mits geen extreme stijging, maar vergelijkbaar tarief als accountant 18 
Ja, maar op minder onderdelen 32 
Nee, dan wegen baten niet meer op tegen kosten 7 
Nee, overig 5 

 
Wanneer het tarief stijgt zal 88% van de veehouders deel blijven nemen aan de veterinaire 
bedrijfsbegeleiding (zie tabel 18). Wel zal de vorm waarop de begeleiding plaats vindt bij 
32% veranderen; zij zullen verminderen in onderdelen, tijd en/of frequentie.  
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38% van de veehouders blijft deelnemen met als reden: veterinaire begeleiding is belangrijk 
als ondersteuning van mijn bedrijf. En 18% zegt te blijven deelnemen mits het geen extreme 
stijging is, maar het tarief vergelijkbaar wordt met bijvoorbeeld het tarief van een accountant. 
Bovenstaande percentages laten zien dat er mogelijkheden zijn om de tarieven van de 
bedrijfsbegeleiding te laten stijgen. 56% van de veehouders zal niet minderen in het aantal 
begeleidingsuren. Zij vinden dat de bedrijfsbegeleiding een belangrijke ondersteuning van 
hun bedrijfsvoering is en dat mag dan van hen ook wat kosten. Zolang de tariefstijging niet 
extreem is, maar vergelijkbaar wordt met bijvoorbeeld een accountant, heeft meer dan de helft 
van de veehouders daar geen probleem mee. Van de veehouders die aangeven te stoppen bij 
verhoging van het tarief zegt 7% dat bij stijging van het tarief de baten niet meer tegen de 
kosten opwegen. Van de overige 5% die zullen stoppen bij stijging van het tarief geeft het 
merendeel aan dan gebruik te gaan maken van de diensten van ki-organisaties.  
 
In de vraag aan de veehouders is niet de mate van stijging genoemd. Om een goede 
bedrijfsvoering van de praktijk vol te kunnen houden zal de prijs van alle producten binnen de 
praktijk in ieder geval met de inflatie mee moeten stijgen. Indien veehouders deze 
(noodzakelijke) stijging, op basis van de inflatie, al zien als reden om de bedrijfsbegeleiding 
te verminderen of stop te zetten ziet het er niet goed uit voor de dierenartspraktijken.  
 

Wat denkt de niet-begeleide veehouder dat bedrijfsbegeleiding zal 
kosten? 
 
Van de niet-begeleide veehouders hebben er 50 een schatting gedaan wat bedrijfsbegeleiding 
hen zou kosten. Gemiddeld denken zij dat het hen €1259 per jaar zal kosten, met een 
standaarddeviatie van €854. Dit is €290 per jaar lager dan de €1594 die de begeleide 
bedrijven betalen. Omdat de bedrijfsgrootte van niet-begeleide bedrijven significant kleiner is 
is een vergelijking gemaakt op basis van de kosten per koe per jaar om tot een eerlijke 
vergelijking te komen. De niet-begeleide veehouders denken dan €16,61 (standaarddeviatie 
€10,90) te gaan betalen per koe per jaar. Dit is €1,47 lager dan de €18,08 wat de begeleide 
veehouders betalen per koe per jaar (zie figuur 4).  
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FIGUUR 4: Verwachte kosten voor de bedrijfsbegeleiding door veehouders die niet aan 
bedrijfsbegeleiding deelnemen (Geen) en daadwerkelijke kosten door veehouders die wel aan 
bedrijfsbegeleiding deelnemen (Wel), in euro per koe per jaar 
 
De kosten die niet-begeleide veehouders verwachten te betalen voor bedrijfsbegeleiding 
liggen dus redelijk dicht bij het bedrag wat de begeleide veehouders daadwerkelijk betalen. 
Het is zelfs heel waarschijnlijk dat de werkelijke kosten van de begeleiding zelf lager liggen 
dan het niveau wat tijdens dit onderzoek door de veehouders genoemd is. Het is 
waarschijnlijk dat veel veehouder de totale dierenartskosten hebben overgenomen, dus 
inclusief medicijnkosten en de (spoed)visites die niet bij de bedrijfsbegeleiding horen. 
Medicijnkosten zijn bij begeleide veehouders, uit deze proef, significant hoger dan bij de niet-
begeleide veehouders (Schoone, 2008).  
 Ook is het afhankelijk van de definitie van bedrijfsbegeleiding die de veehouder heeft welke 
posten onder de prijs van bedrijfsbegeleiding vallen. Indien veehouders gegevensanalyse en 
advisering als definitie van bedrijfsbegeleiding zien zal de tijd voor het koeien opvoelen en 
kalfjes onthoornen niet meegerekend worden. Aangezien niet-begeleide veehouders 
significant vaker alleen gegevensanalyse en advisering als bedrijfsbegeleiding zien (zie tabel 
1) is het logisch dat zij een lager bedrag noemen.  
Het is interessant om te weten of de veehouders die de verwachte kosten in de enquête hebben 
ingevuld de kosten van de bedrijfsbegeleiding als een groot nadeel verwachten. Bij de meeste 
veehouders zal het in ieder geval niet zo zijn dat, wanneer zij overwegen om aan 
bedrijfsbegeleiding deel te gaan nemen, de kosten veel hoger zullen liggen dan zij 
verwachten. Wel is het zo dat de nu niet-begeleide bedrijven kleiner zijn dan de begeleide 
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bedrijven. Op kleinere bedrijven zal de tijd voor voorbereiding en verslaglegging en 
schoonmaken en omkleden verdeeld moeten worden over een kleiner aantal koeien, waardoor 
de prijs per koe voor deze kleinere bedrijven iets hoger zal liggen dan wat de begeleide 
bedrijven nu betalen.  
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Bedrijfsbegeleiding naar onderdelen 
 

Inleiding 
 
In de enquête is de bedrijfsbegeleiding uitgesplitst naar verschillende onderdelen, te weten: 
fertiliteit, uiergezondheid, klauwgezondheid, jongvee-opfok, voeding, melkproductie en 
huisvesting. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe vaak de verschillende onderdelen aan de 
orde komen tijdens de bedrijfsbegeleiding en wat de reden is om het onderdeel soms juist niet 
aan de orde te laten komen.  
 

Frequentie alle onderdelen 
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FIGUUR 5: Verdeling van de antwoorden van veehouders over hoe vaak het betreffende onderdeel 
van de bedrijfsbegeleiding aan bod komt tijdens de bedrijfsbegeleiding 
 
Figuur 5 laat zien hoe vaak verschillende onderdelen van de bedrijfsbegeleiding aan bod 
komen. Fertiliteit, melkproductie en uiergezondheid blijken het vaakste, op regelmatige basis, 
aan de orde te komen tijdens de bezoeken. Klauwgezondheid komt vooral aan bod indien er 
daadwerkelijk problemen met de klauwen zijn.  
Onderzoek van Lievaart en Noordhuizen (1999) liet zien dat vooral drachtcontrole, 
uiergezondheid en jongvee-opfok aan bod kwamen tijdens de bedrijfsbegeleiding. 
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FIGUUR 6: Verdeling van de antwoorden van veehouders (die zeggen dat het onderdeel van de 
bedrijfsbegeleiding ‘altijd’ of ‘regelmatig’ tijdens de begeleiding aan bod komt) over het interval (in 
weken) tussen het aan bod komen van de onderdelen tijdens de bedrijfsbegeleiding. 
 
Uit figuur 6 blijkt dat fertiliteit het vaakste aan bod komt, gevolgd door melkproductie en 
uiergezondheid. 
 

Fertiliteit 
 
TABEL 19: Verdeling van de antwoorden van veehouders (n=156) over hoe vaak het onderdeel 
fertiliteit aan bod komt tijdens de bedrijfsbegeleiding 
Hoe vaak komt fertiliteit 
aan bod? 

% veehouders 
 

Elk bezoek 86 
Regelmatig 4 
Bij problemen 9 
Nooit 1 

 
Op 90% van de bedrijven vindt de begeleiding van de fertiliteit plaats op een regelmatige 
basis (zie tabel 19): of elk bezoek, of op een andere regelmatige basis. Gemiddeld komt de 
dierenarts dan eens in de vijf weken. Dit is gelijk aan het interval tussen de bedrijfsbezoeken. 
Op 9% van de bedrijven komt de dierenarts alleen voor de fertiliteitsbegeleiding indien er 
problemen zijn. Op 2 bedrijven (1%) vindt geen fertiliteitsbegeleiding door de dierenarts 
plaats. 
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Melkproductie 
 
TABEL 20: Verdeling van de antwoorden van veehouders (n=157) over hoe vaak het onderdeel 
melkproductie aan bod komt tijdens de bedrijfsbegeleiding 
Hoe vaak komt melk-
productie aan bod? 

% veehouders

Elk bezoek 62 
Regelmatig 10 
Bij problemen 18 
Nooit 10 

 
Op 62% van de bedrijven komt melkproductie elk bezoek aan bod tijdens de 
bedrijfsbegeleiding, op 10% regelmatig (zie tabel 20). Gemiddeld wordt op deze 72% van de 
bedrijven melkproductie eens per 5,4 weken besproken. De gemiddelde bezoekfrequentie is 
eens per 5 weken.  
Op 18% van de bedrijven wordt de melkproductie alleen bij problemen besproken, en op 10% 
van de bedrijven nooit. 
 

Uiergezondheid 
 
TABEL 21: Verdeling van de antwoorden van veehouders (n=161) over hoe vaak het onderdeel 
uiergezondheid aan bod komt tijdens de bedrijfsbegeleiding 
Hoe vaak komt uier-
gezondheid aan bod? 

% veehouders 
 

Elk bezoek 50 
Regelmatig 14 
Bij problemen 33 
Nooit 2 

 
Op 50% van de bedrijven komt het onderwerp uiergezondheid elke bedrijfsbegeleiding aan de 
orde (zie tabel 21). Op 34% van de bedrijven regelmatig. Gemiddeld wordt op deze bedrijven 
het onderwerp uiergezondheid één keer in de 5,9 weken behandeld. Op 33% van de bedrijven 
komt uiergezondheid alleen bij problemen aan de orde tijdens de bedrijfsbegeleiding. 2% van 
de begeleide bedrijven besteedt tijdens de begeleiding nooit aandacht aan uiergezondheid.  
 

Klauwgezondheid 
 
TABEL 22: Verdeling van de antwoorden van veehouders (n=141) over hoe vaak het onderdeel 
klauwgezondheid aan bod komt tijdens de bedrijfsbegeleiding 
Hoe vaak komt klauw-
gezondheid aan bod? 

% veehouders 
 

Elk bezoek 15 
Regelmatig 14 
Bij problemen 57 
Nooit 14 

 
Klauwgezondheid is iets wat op het grootste deel van de bedrijven (57%) alleen bij problemen 
deel uit gaat maken van de bedrijfsbegeleiding (zie tabel 22). Op 15% van de bedrijven wordt 
de klauwgezondheid elk bezoek besproken, en op 14% van de bedrijven gebeurt dit 
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regelmatig. Gemiddeld komt op deze 29% van de bedrijven de klauwgezondheid eens per 7,4 
weken ter sprake, wat neerkomt op 68% van de bedrijfsbegeleidingen (n=34). Op 14% van de 
bedrijven komt klauwgezondheid niet aan de orde tijdens de bedrijfsbegeleiding. 
 
TABEL 23: Verdeling van redenen van veehouders (n=19) om het onderdeel klauwgezondheid niet 
door de dierenarts te laten begeleiden  
Reden om klauwgezondheid niet door 
de dierenarts te laten begeleiden 

Veehouders 

Wordt door veehouder zelf gedaan 12  
Wordt door klauwbekapper gedaan 9 
Te duur als dierenarts dit doet 6 
Twijfel over kennis en kunde dierenarts 3 
Geen interesse / geen problemen 2 
Kost teveel tijd 2 

 
Belangrijkste redenen om klauwgezondheid niet aan de orde te laten komen is dat het door de 
veehouder zelf of de klauwbekapper wordt gedaan en dat het de duur is als de dierenarts dit 
doet (zie tabel 23). Waarschijnlijk beschouwen de veehouders die deze antwoorden gegeven 
hebben het onderdeel klauwgezondheid vooral als het bekappen van de klauwen van 
(kreupele) koeien. Het onderdeel klauwgezondheid omvat echter veel meer dan dat. Ook 
preventie (bijvoorbeeld advies over klauwbaden) is een heel belangrijk onderdeel waar de 
dierenarts een grote rol kan spelen.  
 

Jongvee-opfok 
 
TABEL 24: Verdeling van de antwoorden van veehouders (n=157) over hoe vaak het onderdeel 
jongvee-opfok aan bod komt tijdens de bedrijfsbegeleiding 
Hoe vaak komt jongvee-
opfok aan bod? 

% veehouders
 

Elk bezoek 25 
Regelmatig 18 
Bij problemen 44 
Nooit 13 

 
Jongvee-opfok komt op 25% van de bedrijven elke begeleiding aan bod en op 18% van de 
bedrijven regelmatig (zie tabel 24). Op deze bedrijven komt de jongvee-opfok gemiddeld eens 
per 8,5 week aan de orde. Op 44% van de bedrijven komt de jongvee-opfok alleen bij 
problemen ter sprake, en bij de overige 13% nooit.  
 
TABEL 25: Verdeling van redenen van veehouders (n=20) om het onderdeel jongvee-opfok niet door 
de dierenarts te laten begeleiden 
Reden om jongvee-opfok niet door 
de dierenarts te laten begeleiden 

Veehouders

Geen interesse / geen problemen 8 
Wordt door voorlichter gedaan 7 
Te duur als dierenarts dit doet 4 
Twijfel over kennis en kunde dierenarts 2 
Kost teveel tijd 1 
Anders 5 

 



Veehouder en bedrijfsbegeleiding 

Onderzoeksverslag H. Boer 32

Belangrijkste redenen om de jongvee-opfok nooit aan de orde komt zijn dat er geen 
problemen met het jongvee zijn en dat de advisering gebeurt door een voorlichter (zie tabel 
25). 
Jongvee-opfok is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering: het is de toekomst van het 
bedrijf. Toch blijkt uit bovengaande getallen dat de dierenarts op meer dan de helft van de 
bedrijven niet op een regelmatige basis de jongvee-opfok begeleidt. Vaak zal een 
(sub)klinische aandoening onder het jongvee leiden tot groeivertraging en zelfs –
vermindering, wat later zelfs kan leiden tot een lagere melkproductie (Donovan et al., 1998; 
Van der Fels-Klerx et al., 2001) Een deel van de voorlichters zal wel verstand hebben van 
voer en huisvesting, maar wanneer het op diergeneeskunde aankomt, is de dierenarts toch het 
meest ter zake kundig. Het zou dus verstandiger, en waarschijnlijk op langere termijn ook 
economisch rendabeler, zijn indien de jongvee-opfok onderdeel uitmaakt van de 
bedrijfsbegeleiding.  
  

Voeding 
 
TABEL 26: Verdeling van de antwoorden van veehouders (n=145) over hoe vaak het onderdeel 
voeding aan bod komt tijdens de bedrijfsbegeleiding 
Hoe vaak komt voeding 
aan bod? 

% veehouders

Elk bezoek 32 
Regelmatig 17 
Bij problemen 34 
Nooit 17 

 
Voeding komt op 32% van de bedrijven elk bezoek aan bod, en op 17% van de bedrijven 
regelmatig (zie tabel 26). Gemiddeld is dit op deze bedrijven eens per 11,3 weken. Op 34% 
van de bedrijven wordt voeding alleen bij problemen behandeld. Bij 17% van de bedrijven is 
het nooit aan de orde. 
 
TABEL 27: Verdeling van redenen van veehouders (n=23) om het onderdeel voeding niet door de 
dierenarts te laten begeleiden 
Reden om voeding niet door 
de dierenarts te laten begeleiden 

Veehouders

Gebeurt door voorlichter voerindustrie 15 
Gebeurt door landbouwvoorlichter 5 
Twijfel over kennis en kunde dierenarts 5 
Te duur als dierenarts dit doet 3 
Geen interesse / geen probleem 1 
Kost teveel tijd 1 
Anders 1 

 
Uit bovenstaande blijkt dat de dierenarts nog steeds een rol speelt met betrekking tot de 
voeding op het melkveebedrijf, hoewel dierenartsen vaak denken dat dit niet meer het geval is 
(Cannas da Silva et al., 2006). Wel is het zo dat andere voorlichters een belangrijke rol spelen 
wanneer het onderwerp voeding op het bedrijf aan de orde is (zie tabel 27). Wanneer er echter 
problemen rondom het voer spelen gaat de dierenarts een belangrijke rol spelen wat laat zien 
dat de dierenarts door veehouders toch wel als deskundige wordt gezien wanneer voer en 
(gezondheids)problemen volgens de veehouder met elkaar te maken hebben. Veel 
dierenartsen denken echter dat zij te weinig verstand hebben van het onderwerp voeding. 
Wanneer dierenartsen meer zelfvertrouwen in hun voedingskennis krijgen en deze, indien 
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nodig, op een hoger niveau brengen, kunnen zij (nog steeds) de veehouder adviseren over 
voeding van de koeien. Eventueel kan gekozen worden om één dierenarts binnen een praktijk 
zich verder in voeding te laten specialiseren (Cannas da Silva et al., 2006). Waarschijnlijk zal 
dan ook preventie een grotere rol gaan spelen, waardoor de dierenarts niet alleen maar komt 
om problemen op te lossen.  
 

Huisvesting 
 
TABEL 28: Verdeling van de antwoorden van veehouders (n=146) over hoe vaak het onderdeel 
huisvesting aan bod komt tijdens de bedrijfsbegeleiding 
Hoe vaak komt 
huisvesting aan bod? 

% veehouders

Elk bezoek 5 
Regelmatig 12 
Bij problemen 38 
Bij nieuw- of verbouw 21 
Nooit 25 

 
Op 5% van de bedrijven komt huisvesting elk bezoek aan de orde (zie tabel 28). Op 12% 
regelmatig. Gemiddeld komt huisvesting eens per 11,7 weken aan de orde (n=16). Op 38% 
van de bedrijven wordt de huisvesting alleen besproken bij problemen, en op 25% van de 
bedrijven nooit. 21% van de veehouders raadpleegt de dierenarts bij nieuw- of verbouw.  
 
TABEL 29: Verdeling van redenen van veehouders (n=33) om het onderdeel huisvesting niet door de 
dierenarts te laten begeleiden 
Reden om huisvesting niet door 
de dierenarts te laten begeleiden 

Veehouders

Geen interesse / geen probleem 15 
Te duur als dierenarts dit doet 7 
Wordt door voorlichter gedaan 7 
Twijfel over kennis en kunde dierenarts 5 
Kost teveel tijd 2 
Anders 3 

 
De belangrijkste reden waarom het onderdeel huisvesting niet aan de orde komt is dat het 
volgens de veehouder niet nodig is (zie tabel 29). Het is de vraag of er echt niets valt te 
verbeteren aan de huisvesting/het binnenklimaat voor de dieren. Waarschijnlijk zal de 
begeleidend dierenarts wel punten kunnen aanwijzen die verbeterd kunnen worden. Tijdens 
de begeleiding kan de dierenarts de veehouder daarop wijzen. Andere redenen om huisvesting 
niet door de dierenarts te laten begeleiden zijn de kosten en de, meestal kosteloze, advisering 
door een voorlichter. Op korte termijn zal de begeleiding door de dierenarts altijd geld kosten. 
Op lange termijn zal het zich echter terugverdienen als ook de dierenarts, vanuit zijn 
diergeneeskundig oogpunt, kijkt naar bouwplannen en de bestaande gebouwen. Veel 
bedrijfsproblemen zijn te voorkomen of te verhelpen door bouwplannen en gebouwen zo 
optimaal mogelijk te maken.  
Begeleiding met betrekking tot huisvesting kan heel divers zijn. Van meedenken over 
nieuwbouwplannen en stalinrichting tot rookproeven om het stalklimaat te controleren. 
Bovenstaande cijfers laten zien dat de dierenarts op driekwart van de bedrijven een 
adviserende rol heeft met betrekking tot de huisvesting. De dierenarts moet niet op de stoel 
van de aannemer gaan zitten, maar kan wel een grote rol spelen in een goed stalontwerp door 
mee te praten over bijvoorbeeld praktische looplijnen voor mens en dier en koecomfort. 
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Nadeel van de vraagstelling bij dit onderdeel van de enquête was dat veehouders slechts één 
optie konden kiezen. Er zijn ook combinaties mogelijk dat veehouders de dierenarts vragen 
om advies bij problemen én bij nieuw- of verbouw. 
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Discussie 
 
De enquête is verstuurd naar veehouders die klant zijn bij 13 praktijken. Deze praktijken 
maken gebruik van Nucleus van AUV. Er is dus geen sprake van een random gekozen groep 
praktijken. De gekozen praktijken laten hun financiële gegevens regelmatig door AUV 
doorlichten. Dit betekent dat deze praktijken goed weten hoe het financiële plaatje van hun 
praktijk er uit ziet. Het is dus mogelijk dat deze praktijken iets meer gericht zijn op de 
financiën en het rendement van de praktijk dan andere praktijken die geen klant zijn van 
Nucleus. De veehouders zijn wel random, uit de 13 praktijken, geënquêteerd. 
Voordeel van het kiezen van deze 13 praktijken is dat van deze praktijken veel meer gegevens 
bekend zijn dan van een random gekozen praktijk uit Nederland. Deze gegevens zijn voor een 
deel al door anderen onderzocht (Gommans, 2007; Van Haaften, 2007; Van Genugten, 2008; 
Schoone, 2008), waardoor het mogelijk is om verschillende resultaten en gegevens per 
praktijk met elkaar te combineren, waardoor een completer beeld kan ontstaan van alles wat 
rondom de bedrijfsbegeleiding op een praktijk en bij veehouders speelt.  
 
Helaas is de verwachtte respons van 50% niet behaald. Hierdoor was de steekproefgrootte 
minder groot dan soms gewenst was. Vergelijkingen tussen wel- en niet-begeleide veehouders 
waren goed mogelijk. Maar de steekproefgrootte van (wel- en niet-)begeleide veehouders per 
praktijk was vaak te klein om verantwoorde uitspraken te kunnen doen.  
 
Door het afnemen van schriftelijke enquêtes is niet zeker of alle ingevulde gegevens kloppen. 
Het is waarschijnlijk dat een aantal ingevulde gegevens niet zijn opgezocht, maar zijn geschat 
en waardoor ze niet volledig correct zijn. 
Ook waren sommige vragen uit de enquête niet geheel duidelijk voor alle veehouders. 
Hierdoor zijn vragen niet goed of onvolledig ingevuld, waardoor niet alle vragen (volledig) 
geanalyseerd konden worden.  
 
In dit onderzoek is voornamelijk gekozen om te kijken naar de verschillen tussen wel- en niet-
begeleide veehouders. Ook is gekeken of er verschillen tussen praktijken aanwezig zijn. 
Het zou interessant zijn om te onderzoeken wat de mening van (wel- en niet-begeleide) 
veehouders is indien gekozen wordt voor criteria als ‘definitie van bedrijfsbegeleiding’ en 
bedrijfsgrootte. Ook kunnen de gegevens uit deze enquête gekoppeld worden met gegevens 
uit eerdere onderzoeken, die gehouden zijn onder de 13 dierenartspraktijken en hun 
veehouders. 
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Conclusie 
 
De resultaten ven een enquête onder 255 melkveebedrijven, waarvan 169 bedrijven wel 
veterinair begeleid en 86 bedrijven niet veterinair begeleid worden, geeft aan dat veehouders 
die deelnemen aan veterinaire bedrijfsbegeleiding significant grotere bedrijven (aantal koeien 
en melkquotum) hebben en een significant hogere melkproductie (en BSK) behalen. Wel is de 
tussenkalftijd op de begeleide bedrijven significant langer dan op de niet-begeleide bedrijven. 
Wanneer naar de veehouders van de individuele praktijken wordt gekeken blijkt dat binnen 
twee praktijken de begeleide veehouders significant beter produceren dan hun niet-begeleide 
collega’s. Ook was er een praktijk waar de begeleide veehouders slechter produceerden dan 
de niet-begeleide collega’s. Er is dus een praktijkeffect merkbaar wat betreft de resultaten van 
bedrijfsbegeleiding.  
Begeleide veehouders zijn de ‘groeiers’. Ze willen significant vaker uitbreiden in het aantal 
koeien dan de niet-begeleide veehouders die significant vaker kiezen om dezelfde 
bedrijfsgrootte te behouden en om minder koeien te gaan houden.  
Er is geen verschil in opleidingsniveau tussen begeleide en niet-begeleide veehouders. 
De definitie van bedrijfsbegeleiding is verschillend voor de begeleide en niet-begeleide 
veehouders. Niet-begeleide veehouders noemen significant vaker gegevensanalyse en 
advisering als definitie. 
71% van de begeleide veehouders verzamelt gegevens digitaal. Minstens 65% van de 
veehouders is deelnemer aan PiR-dap wat de voorbereiding en uitvoering van de 
bedrijfsbegeleiding voor de dierenarts (en veehouder) vergemakkelijkt. 4% van de deelnemers 
verzamelt geen gegevens, hierdoor zijn deze bedrijven moeilijk te begeleiden. In de wijze van 
gegevensverzameling bestaan grote verschillen tussen praktijken. 
85% van de veehouders heeft bedrijfsdoelstellingen. Slechts in 59% van de gevallen spelen 
deze bij de bedrijfsbegeleiding een rol. 
75% van de veehouders vindt dat de opbouw van de kosten van de bedrijfsbegeleiding goed 
uit de rekening zijn op te maken. Voorrijkosten en voorbereiding en verslaglegging staan 
onduidelijk of helemaal niet op de rekening.  
De meeste veehouders betalen per tijdseenheid inclusief handelingen. Veehouders die matig 
of niet tevreden over hun betalingswijze zijn betalen liever een vast bedrag per koe. 
Veehouders betalen €1,42 per koe per uur of €18,08 per koe per jaar. Niet begeleide 
veehouders verwachten €16,61 per koe per jaar te moeten betalen.  
De bedrijfsbegeleiding vindt gemiddeld eens in de 5 weken plaats. Fertiliteit komt tijdens 
bijna elk bedrijfsbezoek aan de orde, gevolgd door uiergezondheid en melkproductie.  
Niet-begeleide veehouders krijgen voornamelijk begeleiding van voeradviseurs, ki-
organisaties en de dierenarts op afroep. Dit hoeft bedrijfsbegeleiding door de dierenarts echter 
niet in de weg te staan. 
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Gebruikte vragen uit de enquête 
 
Hierna volgen de vragen uit enquêtes, die door Van de Ven (2008), naar de wel- en niet-
begeleide veehouders, zijn gestuurd die in dit onderzoek zijn onderzocht.  
De vragen met een zwarte tekstkleur zijn in dit onderzoek onderzocht en beschreven. De 
vragen met de grijze tekstkleur zijn niet in dit onderzoek beschreven. Dit komt omdat de 
resultaten vaak niet goed te interpreten waren doordat de vraagstelling niet duidelijk of niet 
specifiek genoeg was en/of dat de vraagstelling niet goed door de veehouders begrepen is. 
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Enquête aan de niet-begeleide veehouders 
 
Onderdeel 1: Algemene gegevens 
Graag willen we eerst een algemeen beeld van u en uw bedrijf krijgen. Wilt u daarvoor alstublieft 
onderstaande vragen beantwoorden? 
 
1. Bedrijfstype:   

□ Enkel melkvee 
□  Gemengd  

2. Aantal melkgevend melkvee: ……… Aantal droogstaand: ……… Aantal jongvee: ......... 
3. Wat is uw toekomstplan? 
 □ Bedrijf doorzetten zoals het nu gaat 
 □ Uitbreiding van het aantal melkgevende koeien 
 □ Inkrimpen van de veestapel 
 □ Ik draag mijn bedrijf binnen bepaalde tijd over aan een opvolger  
 □ Ik stop binnen bepaalde tijd 
 □ Anders; ...............................................................................................................................  
4. Aantal arbeidskrachten naast uzelf: ....................................................................................

..................................................................................................................................................  
5. Welke opleiding heeft u gevolgd? 

□ MAS / andere MBO opleiding namelijk; ............................................................................  
□ HAS / andere HBO opleiding namelijk; .............................................................................  
□ Universitaire opleiding; namelijk .................................................................................  
□ Overig; namelijk   

6. Gemiddeld tankmelkcelgetal in 2007: ..................................................................................  
7. Gemiddeld aantal Kg melk (305 dgn. productie): ................................................................  
8. Quotum: ...................................................................................................................................  
9. BSK: ........................................................................................................................................  
10. Gemiddelde tussenkalftijd (2007): .......................................................................................  
11. Heeft u ooit deelgenomen aan bedrijfsbegeleiding? 
 □ Ja, maar gestopt sinds: .....................................................................................................  
 □ Nee 
12. Krijgt u een andere vorm van begeleiding? 
 ...............................................................................................................................................  
13. Welk onderstaande voorbeeld benadert uw omschrijving van bedrijfsbegeleiding? 

□ Vruchtbaarheidsbegeleiding 
□ Doorspreken productiegegevens en advisering aan de keukentafel 
□ Combinatie bovenstaand 
□ Anders;   

14. Is uw bedrijf aangemeld bij PIR-DAP: 
□ Ja □ Nee  □ Weet niet 

15. Neemt u deel aan een studieclub, of informatie avonden? 
□ Ja □ Nee 
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Onderdeel 4: Is er een verandering te verwachten in de toekomst 
betreffende bedrijfsbegeleiding? 

We zijn benieuwd of er op uw bedrijf een verandering te verwachten is betreffende bedrijfsbegeleiding. 
Bijvoorbeeld toekomstige deelname, of dat u houding ten opzichte van begeleiding verandert. Wilt u 
alstublieft daarvoor onderstaande open vragen invullen, en u antwoord kort toelichten? 
 
1. Wat denkt u dat bedrijfsbegeleiding voor uw bedrijf zal kosten, per jaar ongeveer? 

 ...............................................................................................................................................  
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Enquête aan de begeleide veehouders 
 
Onderdeel 1: Algemene gegevens 
Graag willen we eerst een algemeen beeld van u en uw bedrijf krijgen. Wilt u daarvoor alstublieft 
onderstaande vragen beantwoorden? 
 
2. Bedrijfstype:   

□ Enkel melkvee 
□  Gemengd  

12. Aantal melkgevend melkvee: ……… Aantal droogstaand: ……… Aantal jongvee: …… 
13. Wat is uw toekomstplan? 
 □ Bedrijf doorzetten zoals het nu gaat 
 □ Uitbreiding van het aantal melkgevende koeien 
 □ Inkrimpen van de veestapel 
 □ Ik draag mijn bedrijf binnen bepaalde tijd over aan een opvolger  
 □ Ik stop binnen bepaalde tijd 
 □ Anders; ..............................................................................................................................  
14. Aantal arbeidskrachten naast uzelf: ....................................................................................

..................................................................................................................................................  
15. Welke opleiding heeft u gevolgd? 

□ MAS / andere MBO opleiding namelijk; ............................................................................  
□ HAS / andere HBO opleiding namelijk; .............................................................................  
□ Universitaire opleiding namelijk;  .................................................................................  
□ Overig namelijk;  ................................................................................................................  

16. Gemiddeld tankmelkcelgetal in 2007: ..................................................................................  
17. Gemiddeld aantal Kg melk (305 dgn. productie): ...............................................................  
18. Quotum: ..................................................................................................................................  
19. BSK: ........................................................................................................................................  
20. Gemiddelde tussenkalftijd (2007): .......................................................................................  
21. Sinds welk jaar neemt u deel aan bedrijfsbegeleiding?  
 ............................................................................................................................................  
11b. Met welke frequentie? 

□ 1x per week 
□ 1x per twee weken 
□ 1x per drie weken 
□ 1x per maand 
□ 1x per zes weken 
□ 1x per 2 maanden 
□   Anders; ..............................................................................................................................  

22. Welk onderstaande voorbeeld benadert uw omschrijving van bedrijfsbegeleiding? 
□ Vruchtbaarheidsbegeleiding 
□ Doorspreken productiegegevens en advisering aan de keukentafel 
□ Combinatie bovenstaand 
□ Anders; ..............................................................................................................................  

23. Bent u tevreden over de bedrijfsbegeleiding? 
□ Ja □ Nee 

24. Is u bedrijf aangemeld bij PIR-DAP: 
□ Ja □ Nee  □ Weet niet 

25. Neemt u deel aan een studieclub, of informatie avonden? 
□ Ja □ Nee 
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Onderdeel 3: Specifieke vragen betreffende de dierenarts die 
bedrijfsbegeleiding verleent. 
Onderstaande vragen maken het voor ons mogelijk te meten hoe uw dierenarts invulling geeft aan de 
bedrijfsbegeleiding. Wilt u alstublieft het meest passende antwoord voor u, aankruisen? 
 
1. Is er binnen de praktijk een vaste dierenarts die aan u de bedrijfsbegeleiding verleent? 

□ Ja 
□ Nee 

2. Kiest u zelf uw begeleidende dierenarts, of heeft uw dierenartspraktijk dit gedaan? 
□ Ik heb de dierenarts zelf uit mijn dierenartspraktijk gekozen 
□ Er is me een dierenarts toegewezen door mijn dierenartspraktijk 

3. Heeft uw dierenarts met u de doelstellingen van uw bedrijf doorgenomen? 
□ Ja, die hebben we doorgesproken, en passen we eventueel in loop der tijd aan 
□ Ja, maar die spelen geen rol bij de bedrijfsbegeleiding  
□ Nee, daar is geen aandacht aan besteedt  
□ Nee, ik heb geen duidelijk omschreven doelstellingen 

4. Wat vindt u van de kennis en ervaring van uw dierenarts, om u te begeleiden? 
□ Goed op alle onderdelen 
□ Goed op een aantal onderdelen namelijk; ........................................................................  
□ Matig, want; .......................................................................................................................  
□ Niet goed 

5. Wie bepaalt meestal wat er aan bod komt tijdens de begeleiding? 
□ Actuele problemen krijgen altijd voorrang 
□ Ik geef aan wat ik op dat moment het belangrijkst vind 
□ De dierenarts bepaalt wat het belangrijkst is 
□ We gaan verder op basis van aandachtspunten van de voorgaande keer 

6. Wordt u goed begeleid in het verzamelen van gegevens waarop de begeleiding is 
gebaseerd? 
□ Ja, we hanteren protocollen, en logboeken 
□ Ja, door aansluiting bij PIR-DAP en/of pc met administratiepakket 
□ Nee, ik heb zelf een registratie systeem bedacht bijv. notitieblok/kalender 
□ Nee, ik verzamel zelf geen gegevens 
□ Anders; ..............................................................................................................................  

7. Als een advies niet de gewenste uitkomst heeft, wat is dan de oorzaak? 
□ Ik heb het advies niet opgevolgd want, …? 

o Advies niet praktisch 
o Advies niet in te passen in werkzaamheden 
o Advies leek niet nuttig 
o Advies niet goed begrepen 

□ Kwaliteit van het advies, namelijk: 
o Niet de juiste oorzaak van het probleem aangepakt 
o Wel juiste oorzaak en juiste uitvoering, maar geen effect 

8. Kunt u een ruwe schatting geven hoeveel % van het advies door u gevraagd is, en hoeveel 
% u ongevraagd krijgt? 
□ …% gevraagd: namelijk tijdens de begeleiding, of bij een probleem 
□ …% ongevraagd: de dierenarts komt zelf met verbeterpunt 

9. Werkt de dierenarts samen met andere adviseurs? 
□ Ja, met de voerleverancier 
□ Ja, met anderen; ................................................................................................................  
□ Nee 
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Onderdeel 5: Het huidige tarief voor bedrijfsbegeleiding  
Bij dit onderdeel stellen we enkele vragen over de opbouw van het tarief voor bedrijfsbegeleiding. We 
hopen dat u eerlijk antwoord geeft, dit is erg van belang voor de resultaten van ons onderzoek. 
Uiteraard gaan we zeer discreet met uw antwoorden om. 
 
1. Is op de rekening te herleiden hoe de prijs van bedrijfsbegeleiding is opgebouwd? 

□ Ja 
□ Matig; .................................................................................................................................  
□ Nee 

2. Hoe wordt bedrijfsbegeleiding in rekening gebracht? 
□ Uurtarief inclusief eventuele handelingen die worden verricht, zoals opvoelen 
□  Uurtarief exclusief handelingen, deze handelingen betaal ik apart 
□  Vast tarief/koe/jaar 
□  Pakketvorm, bijvoorbeeld pakket vruchtbaarheid of uiergezondheid 

3. Zijn de voorrijkosten apart vermeld of opgenomen in de prijs? 
 □  Apart vermeld op de rekening 
 □  Opgenomen in de prijs 

□  Anders; ..............................................................................................................................  
4. Worden de voorbereidingstijd en de verslaglegging achteraf, apart vermeld op de 

rekening? 
 □  Ja □ Nee 
5. Biedt de dierenartspraktijk modules aan per onderdeel van bedrijfsbegeleiding? 
      (bijv. module uiergezondheid) 

□ Ja  □ Nee 
6. Bent u tevreden over de manier waarop u nu voor bedrijfsbegeleiding betaalt? 

□ Ja 
□ Matig 
□ Nee 

6b. Zo niet, welke vorm van betaling heeft dan uw voorkeur? 
□ Uurtarief inclusief eventuele handelingen die worden verricht, zoals opvoelen 
□  Uurtarief exclusief handelingen, deze betaal ik liever apart 
□  Vast tarief/koe/jaar 
□  Pakketvorm, bijvoorbeeld pakket vruchtbaarheid of uiergezondheid 

7. Wat zijn de kosten voor bedrijfsbegeleiding op uw bedrijf, ongeveer per jaar, of per uur? 
 ...............................................................................................................................................  
8. Als het tarief voor bedrijfsbegeleiding zou stijgen, blijft u dan deelnemen? 

□  Ja, veterinaire advisering is belangrijk als ondersteuning van mijn bedrijf 
□  Ja, mits het geen extreme stijging is, maar het tarief vergelijkbaar wordt met bijvoorbeeld 
     het tarief van een accountant 
□  Ja, maar op minder onderdelen, ik verminder de tijd of frequentie 
□  Nee, dan wegen de baten niet meer op tegen de kosten 
□  Nee; ...................................................................................................................................  

9. Wat is het maximale tarief ( €/jaar of €/uur) dat u voor bedrijfsbegeleiding zou betalen? 
 ...............................................................................................................................................  
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Onderdeel 7: Vragen betreffende onderdelen van bedrijfsbegeleiding  
We willen graag te weten komen welke onderdelen van bedrijfsbegeleiding u het belangrijkst vindt, en 
wat de inhoud van de begeleiding per onderdeel is. Onderdeel A van elke vraag betreft de frequentie, 
B de rede, C de inhoud. Wilt u alstublieft de juiste antwoorden aankruisen? 
 
1A) Hoe vaak komt het onderdeel fertiliteit aan bod tijdens de bedrijfsbegeleiding? 

□ Elk bezoek 
□  Regelmatig, frequentie; .....................................................................................................  
□ Alleen bij problemen 
□ Nooit, waarom niet? 

o Wordt door KI gedaan 
o Ik twijfel of de dierenarts voldoende kennis en kunde heeft  
o Geen interesse/geen problemen 
o Te duur als dierenarts dit doet 
o Kost te veel tijd 
o Anders; .................................................................................................................  

1B) Waarom komt dit onderdeel aan bod? 
 □ Mogelijke problemen opsporen  □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Risicofactoren analyseren □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Oplossen van een bestaand probleem □ altijd □ soms □ nooit 
1C) Wat houdt de advisering op deze gebieden in (tot hoever gaat de begeleiding?)  

□ Drachtcontrole □ altijd □ soms □ nooit  
□ Controle na afkalven □ altijd □ soms □ nooit 
□ Opvoelen om inseminatiemoment te bepalen □ altijd □ soms □ nooit 
□ Opvoelen probleemkoeien □ altijd □ soms □ nooit 
□ Advies t.a.v. stierkeuze □ altijd □ soms □ nooit 
□ Anders; ..............................................................................................................................  

 
2A) Hoe vaak komt het onderdeel uiergezondheid aan bod tijdens de begeleiding? 

□ Elk bezoek 
□ Regelmatig, frequentie; .....................................................................................................  
□ Alleen bij problemen 
□ Nooit, waarom niet? 

o Wordt door de melkfabriek gedaan 
o Ik twijfel of de dierenarts voldoende kennis en kunde heeft 
o Geen interesse/geen problemen 
o Te duur als dierenarts dit doet 
o Kost te veel tijd 
o Anders; .................................................................................................................  

2B) Waarom komt dit onderdeel aan bod? 
 □ Mogelijke problemen opsporen  □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Risicofactoren analyseren □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Oplossen van een bestaand probleem □ altijd □ soms □ nooit 
2C) Wat houdt de advisering op deze gebieden in (tot hoever gaat de begeleiding?)  

□ Bekijken MPR-uitslagen □ altijd □ soms □ nooit 
□ Melkmonsters nemen □ altijd □ soms □ nooit 
□ Advies nemen melkmonsters □ altijd □ soms □ nooit 
□ Inzetten melkmonsters □ altijd □ soms □ nooit 
□ Inzage uitslagen □ altijd □ soms □ nooit 
□ Anders; ..............................................................................................................................
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3A) Hoe vaak komt het onderdeel klauwgezondheid aan bod tijdens de begeleiding? 
□ Elk bezoek 
□ Regelmatig, frequentie; .....................................................................................................  
□ Alleen bij problemen 
□ Nooit, waarom niet? 

o Wordt door de klauwbekapper gedaan 
o Wordt door mij zelf gedaan 
o Ik twijfel of de dierenarts voldoende kennis en kunde heeft 
o Geen interesse/geen problemen 
o Te duur als dierenarts dit doet 
o Kost te veel tijd 
o Anders; .................................................................................................................  

3B) Waarom komt dit onderdeel aan bod? 
 □ Mogelijke problemen opsporen  □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Risicofactoren analyseren □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Oplossen van een bestaand probleem □ altijd □ soms □ nooit 
3C) Wat houdt de advisering op deze gebieden in (tot hoever gaat de begeleiding?)  

□ Bekappen kreupele koe □ altijd □ soms □ nooit 
□ Klauwscore □ altijd □ soms □ nooit 
□ Behandeling en advies klauwbaden □ altijd □ soms □ nooit 
□ Anders; ..............................................................................................................................  
 

4A) Hoe vaak komt het onderdeel jongvee-opfok aan bod tijdens de begeleiding ? 
□ Elk bezoek 
□ Regelmatig, frequentie; .....................................................................................................  
□ Alleen bij problemen 
□ Nooit, waarom niet? 

o Wordt door voorlichter gedaan 
o Ik twijfel of de dierenarts voldoende kennis en kunde heeft 
o Geen interesse/geen problemen 
o Te duur als dierenarts dit doet 
o Kost te veel tijd 
o Anders; .................................................................................................................  

4B) Waarom komt dit onderdeel aan bod? 
 □ Mogelijke problemen opsporen  □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Risicofactoren analyseren □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Oplossen van een bestaand probleem □ altijd □ soms □ nooit 
4C) Wat houdt de advisering op deze gebieden in (tot hoever gaat de begeleiding?)  

□ Advies t.a.v. vaccinatie en ontwormen □ altijd □ soms □ nooit 
□ Advies t.a.v. voeding □ altijd □ soms □ nooit 
□ Jongveemeting □ altijd □ soms □ nooit 
□ Anders; ..............................................................................................................................  
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5A) Hoe vaak komt het onderdeel voeding aan bod tijdens de bedrijfsbegeleiding? 
□ Elk bezoek 
□ Regelmatig, frequentie; .....................................................................................................  
□ Alleen bij problemen 
□ Nooit, waarom niet? 

o Wordt door voederindustrie gedaan 
o Wordt door landbouwvoorlichter gedaan 
o Ik twijfel of de dierenarts voldoende kennis en kunde heeft 
o Geen interesse/geen problemen 
o Te duur als dierenarts dit doet 
o Kost te veel tijd 
o Anders; ....................................................................................................  

5B) Waarom komt dit onderdeel aan bod? 
 □ Mogelijke problemen opsporen  □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Risicofactoren analyseren □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Oplossen van een bestaand probleem □ altijd □ soms □ nooit 
5C) Wat houdt de advisering op deze gebieden in (tot hoever gaat de begeleiding?)  

□ Advies in relatie tot MPR-uitslagen/melkproductie □ altijd □ soms □ nooit 
□ Advies over mineralen □ altijd □ soms □ nooit 
□ Rantsoenberekening □ altijd □ soms □ nooit 
□ Ruwvoerplanning □ altijd □ soms □ nooit 
□ Anders; ..............................................................................................................................
  

 
6A) Hoe vaak komt het onderdeel melkproductie aan bod tijdens de begeleiding? 

□ Elk bezoek 
□ Regelmatig, frequentie; .....................................................................................................  
□ Alleen bij problemen 
□ Nooit, waarom niet? 

o Wordt door andere voorlichter gedaan 
o Ik twijfel of de dierenarts voldoende kennis en kunde heeft 
o Geen interesse/geen problemen 
o Te duur als dierenarts dit doet 
o Kost te veel tijd 
o Anders; .................................................................................................................  

6B) Waarom komt dit onderdeel aan bod? 
 □ Mogelijke problemen opsporen  □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Risicofactoren analyseren □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Oplossen van een bestaand probleem □ altijd □ soms □ nooit 
6C) Wat houdt de advisering op deze gebieden in (tot hoever gaat de begeleiding?)  

□ Bespreken MPR-uitslag en/of PIR-DAP uitdraai □ altijd □ soms □ nooit 
□ Inspectie tijdens melken □ altijd □ soms □ nooit  
□ Anders; ..............................................................................................................................  
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7A) Hoe vaak komt het onderdeel huisvesting aan bod tijdens bedrijfsbegeleiding? 
□ Elk bezoek 
□ Regelmatig, frequentie; .....................................................................................................  
□ Alleen bij problemen  
□ Bij nieuw- of verbouw 
□ Nooit, waarom niet? 

o Wordt door voorlichter gedaan 
o Ik twijfel of de dierenarts voldoende kennis en kunde heeft 
o Geen interesse/geen problemen 
o Te duur als dierenarts dit doet 
o Kost te veel tijd 
o Anders; .................................................................................................................  

7B) Waarom komt dit onderdeel aan bod? 
 □ Mogelijke problemen opsporen  □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Risicofactoren analyseren □ altijd □ soms □ nooit 
 □ Oplossen van een bestaand probleem □ altijd □ soms □ nooit 
7C) Wat houdt de advisering op deze gebieden in (tot hoever gaat de begeleiding)?  

□ Advies t.a.v. stalinrichting □ altijd □ soms □ nooit 
□ Advies t.a.v. stalklimaat  □ altijd □ soms □ nooit 
□ Klimaatmetingen (o.a. rookproef) □ altijd □ soms □ nooit 
□ Anders; ..............................................................................................................................  

8. Komen er nog andere onderdelen aan bod? (bijv. graslandbeheer, bedrijfseconomie) 
 ............................................................................................................................................  
9. Wat is de volgorde van belangrijkheid van de onderdelen? (1=minst, 7=meest belangr.) 

o Fertiliteit  ____ 
o Uiergezondheid  ____ 
o Klauwgezondheid  ____ 
o Jongvee-opfok  ____ 
o Voeding  ____ 
o Melkproductie ____ 
o Huisvesting ____ 

  
 

 


