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Terugblik	dierenartsencursus	nieuwe	stijl
Een	 nieuwe	 compactere	 uitvoering,	 maar	 wel	 met	 dezelfde	 brede	 inhoud.	 Daaraan	 hebben	 we
afgelopen	 jaar	gewerkt.	Dierenartsen	vinden	het	 soms	 lastig	om	4	dagen	van	de	praktijk	weg	 te
zijn.	 Er	 is	 nu	 een	 algemene	module,	module	 1,	met	 informatie	 over	 inzet	 kruiden	 en	 natuurlijke
middelen,	 evidence	 based,	 inhoudsstoffen	 etcetera,	 geschikt	 voor	 iedereen.	Daarnaast	 is	 er	 een
module	voor	herkauwers.	Meer	informatie	vind	je	op	onze	site.
	
Afgelopen	 november	 volgden	 10	 personen	 de	 dierenartsencursus,	 nu	 zelfs	 helemaal	 online	 in
verband	 met	 corona.	 Maar	 het	 ging	 desondanks	 prima	 en	 er	 was	 veel	 enthousiasme!	 Naast	 7
dierenartsen	deden	ook	een	docent/onderzoeker	van	Aeres,	een	melkveehouder	en	iemand	uit	het
bedrijfsleven	mee.	Ook	zij	gaven	aan	blij	te	zijn	de	cursus	gevolgd	te	hebben.	Interesse	om	in	2021
mee	te	doen?	Meld	je	aan	via	platform@natuurlijkeveehouderij.nl	

Nieuw	bestuurslid
We	zijn	blij	dat	we	naast	voorzitter	Margriet
Jongerius	 en	 penningmeester	 Dik	 den
Hollander	 een	 nieuw	 bestuurslid	 mogen
verwelkomen:	 	 Jolanda	 Lam-Mijs	 versterkt
het	 bestuur	 sinds	 oktober.	 	 Jolanda	 is
opgeleid	 als	 dierenarts	 en	 werkt	 als	 senior
kwaliteitscoördinator	 bij	 zuivelfabriek	 De
Graafstroom.	 Vanuit	 haar	 werk	 heeft	 ze
nauw	 contact	 met	 de	 veehouders	 die	 melk
leveren	 aan	 De	 Graafstroom.	 	 Ze	 heeft
samen	met	 haar	man	 een	wei	 vol	 paarden
en	 is	 daarnaast	 enthousiast	 over	 inzet	 van
natuurlijke	 middelen,	 zowel	 in	 de
veehouderij,	als	thuis.	

Update	kennisbank
Onze	website	blijft	in	beweging.	Met	name	de	Kennisbank	is	op	dit	moment	onder	constructie.	We
zijn	 voornemens	een	heleboel	 handige	 links	 toe	 te	 voegen,	 zodat	 je	 straks	 veel	meer	 informatie
kunt	vinden.	Neem	half	januari	vooral	een	kijkje,	en	laat	ons	weten	wat	je	er	van	vindt.	Mis	je	nog
iets?	Was	 je	 blij	met	 iets	 dat	 je	 tegenkwam?	We	 horen	 het	 graag!	 Volgend	 jaar	 gaan	we	 zeker
verder	met	door-ontwikkelen!

Internationaal	webinar	op	15	december
Platform	Natuurlijke	Veehouderij	maakt	onderdeel	uit	van	een
internationaal	netwerk	van	organisaties,	die	van	elkaar	willen
leren	rond	natuurlijke	veehouderij.	Op	dinsdag	15	december
kunt	u	horen	wat	er	tot	nu	toe	bereikt	is	in	Ethiopie,	India,
Uganda	en	Nederland.	
	
Tussen	10.30	-12.30	uur	bent	u	welkom	op	onze	webinar	vanuit
het	internationale	netwerk	rond	natuurlijke	veehouderij,	getiteld:
‘Natural	Livestock	Farming:	an	approach	to	reduce	the	use	of
antimicrobials	and	towards	Sustainable	Dairy	Farming’
	
Er	zijn	goede	resultaten	te	melden	op	het	gebied	van	o.a.
melkkwaliteit,	gebruik	van	kruiden	en	kruidenmiddelen,
strategisch	gebruik	van	lokale	rassen,	korte	ketens,	en
kostenvermindering.	Inschrijven	is	kostenloos	en	kan	via	deze
link

Luistertip:	Natuurlijke	Veehouderij	de	Podcast
“Terug	naar	de	basis”	 en	 “van	curatief	 naar
preventief”?	 Elke	 maand	 gaat	 VKON	 in
gesprek	 om	 uiteenlopende	 onderwerpen	 in
de	varkenshouderij	 te	belichten.	Zo	stond	in
november	 een	 gesprek	 met	 dierenarts
Gerdien	 Kleijer	 op	 het	 programma.	 Wat
kunnen	natuurlijke	middelen	betekenen	in	de
varkenshouderij?	 En	 welke	 toepassingen
met	 kruiden	 zijn	 er?	 Luister	 mee	 naar
Gerdien’s	 visie	 en	 hoor	 hoe	 je	 als
varkenshouder	zelf	met	natuurlijke	middelen
aan	 de	 slag	 kunt!	 Heb	 je	 geen	 Spotify,	 klik
dan	hier.

Zonvarken-boerderij	wint	'Het	Beste	Idee	van
Varkensland'	2020
Het	 concept	 van	 Zonvarken	 boerderij	 is
uitgeroepen	 tot	 winnaar	 van	 ‘Het	 Beste	 Idee
Van	 Varkensland’.	 Samen	 met	 Rob
Nieuwenhuis,	 Otto	 Offenberg	 en	 Jeroen	 Koks
bedacht	 August	 Offenberg	 het	 idee	 van	 een
Zonvarken	 boerderij.	 De	 winnaars	 kregen
tijdens	 de	 finale	 op	 donderdagavond	 10
december	 2020	 deze	 prijs	 uitgereikt	 door	 de
voorzitter	van	de	vakjury	Gerard	van	Eijden.

Workshops	'Werken	aan	weerstand'
In	oktober	 zouden	een	 tweetal	workshops	 ‘Werken	aan	Weerstand’	 van	start	 gaan.	 In	de	 regio’s
Friesland	en	Salland	hadden	zich	twintig	gemotiveerde	melkveehouders	gemeld.	Echter	hebben	de
aangescherpte	corona	maatregelen	ons	doen	besluiten	de	cursus	uit	 te	stellen.	We	hopen	 in	het
voorjaar	 te	 kunnen	 starten,	 óók	 in	 andere	 regio’s.	 Dus,	 ben	 je	 melkveehouder	 en	 heb	 je
belangstelling	in	ons	cursusaanbod?	Laat	het	horen	via	platform@natuurlijkeveehouderij.nl

Vernatting	en	schadelijke	parasieten
Afgelopen	maand	gingen	we	in	gesprek	over
flexibel	 peilbeheer	 in	 het	 Friese
veenweidegebied.	 Flexibel	 peilbeheer	 biedt
kansen	 voor	 biodiversiteit,	 maar	 gaat	 ook
gepaard	 met	 serieuze	 risico’s	 voor	 de
melkveehouderij.	 Vernatting	 draagt	 namelijk
bij	 aan	 een	 grotere	 druk	 van
maagdarmwormen	 en	 de	 parasiet	 leverbot.
Meedenken	 over	 onze	 verkenning	 naar
een	 onderzoek	 naar	 natuurlijke	 preventieve
en	 curatieve	 maatregelen	 en	 middelen	 in
relatie	tot	diergezondheid?	Neem	contact	op
via	platform@natuurlijkeveehouderij.nl

Mag	een	natuurlijk	middel	wél	of	niet?
Welke	natuurlijke	middelen	zijn	 toegestaan	 in	de	biologische	veehouderij?	Momenteel	voeren	we
samen	 met	 BioNext,	 Wageningen	 Food	 Safety	 Research,	 Skal	 Biocontrole	 en	 een	 drietal
gespecialiseerde	dierenartspraktijken	het	project	Natuurlijke	middelen	uit.	Dit	project	heeft	als	doel
om	een	duidelijk	overzicht	te	maken	van	natuurlijke	middelen	die	toegestaan	zijn	in	de	biologische
veehouderij.	Belangstelling,	meedenken	of	wil	je	meer	weten?	Klik	hier!

Decemberwens
Wat	 was	 het	 een	 bijzonder	 jaar	 voor	 iedereen!	 We	 zijn
letterlijk	 en	 figuurlijk	 stilgezet.	 We	 zitten	 meer	 dan	 ooit
achter	een	beeldscherm.	Dat	is	dubbel:	het	lukt,	het	werkt
en	 online	 blijkt	 er	 veel	 mogelijk	 te	 zijn.	 De
dierenartsencursus	 online	 ging	 goed.	 	 Tegelijkertijd	 zien
we	er	enorm	naar	uit	om	elkaar	weer	‘live’	te	ontmoeten	in
het	 komende	 jaar.	 	 Om	 samen	 naar	 buiten	 te	 gaan,	 te
genieten	van	kruidenrijke	weides	en	samen	te	werken	aan
steeds	 gezonder	 vee.	 We	 verheugen	 ons	 erop	 om	 de
cursussen	 Werken	 aan	 Weerstand	 nu	 echt	 live	 te	 gaan
uitvoeren.	Plannen	voor	2021	zijn	er	volop,	daar	vertellen
we	in	een	volgende	nieuwsbrief	meer	over!

Voor	nu:	blijf	gezond,	geniet	van	allen	die	je	lief	zijn	en	tot
ziens	in	2021!

Team	Platform	Natuurlijke	Veehouderij,
Ellen,	Chantal,	Kim,	Michiel	en	Gerdien
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