
De veehouderij verandert, maar welke richting moet het op? Volgens de Dierenbescherming moeten we naar 
een toekomstbestendige, diergerichte veehouderij die win-winsituaties biedt voor dier, boer, burger en milieu. 
Dit toekomstbeeld wordt beschreven in het Deltaplan Veehouderij. Dit plan wordt de leidraad voor de projecten 
die de Dierenbescherming op veehouderijbeleid zal oppakken en ondersteunen. Om de toekomstbestendige, 
diergerichte veehouderij te bereiken moeten we allemaal samen werken.
 

Hoe ziet de toekomstbestendige, diergerichte veehouderij eruit?

Dieren
• sterke, weerbare rassen
• geen (of minimaal) transport 
• gesloten, diergericht ontworpen bedrijven
• toegang tot een uitloop/weidegang

Veehouders
• goede economische positie
• meer werkplezier, meer waardering
• samenwerken in korte, hechte ketens
• heldere afspraken over margeverdeling
• nieuwe financieringsvormen om te investeren   

in verduurzaming

Een diervriendelijkere en integraal duurzame veehouderij waarbij de behoeftes van het dier, de veehouder, de burger en het 
milieu de uitgangspunten zijn. Dat betekent:

Burgers
• waardering voor de veehouderij 
• kiezen voor duurzame producten
• consumptie van 70% plantaardige en 30%   

dierlijke eiwitten

Milieu en natuur
• veehouderij in balans met natuur en milieu
• veehouderij draagt bij aan     

biodiversiteit

Uw rol in de transitie naar een toekomstbestendige, 
diergerichte veehouderij: Kansen voor Dierenartsen

www.deltaplanveehouderij.nl



Wat kunt u doen?
Veel ontwikkelingen dragen al bij aan de 
transitie naar een diergerichte veehouderij. We 
zetten hier een aantal ideeën voor u op een 
rijtje:

In de opleiding en nascholing
• Zorg dat in de opleiding van dierenartsen 

alle facetten van dierenwelzijn voldoende 
belicht worden: zowel voeding, huisvesting en 
gezondheid als ook gedrag en de emotionele 
staat van het dier. 

• Besteed in het curriculum voldoende aandacht aan het 
belang van diergericht, integraal duurzaam ontworpen 
veehouderijsystemen en de rol van de dierenarts hierin.

• Zorg voor een goed nascholingsaanbod over diergedrag 
als onderdeel van dierenwelzijn.

• Besteed in de opleiding niet alleen aandacht aan 
dierinhoudelijke onderwerpen, maar ook aan andere zaken 
die essentieel zijn om veehouderijbedrijven goed te kunnen 
begeleiden, zoals communicatiestijlen. 

In de begeleiding van veehouderijbedrijven
• Zorg voor vaste relaties met veehouders, zodat de 

dierenarts het bedrijf goed kent en de veehouder goed kan 
adviseren. 

• Zorg anderzijds ook dat er geen bedrijfsblindheid 
optreedt door ook eens een collega mee te nemen op 
bedrijfsbezoek.

• Probeer bedrijven met multifactoriële problemen samen 
met andere adviseurs te bezoeken, om deze problemen 
gezamenlijk aan te kunnen pakken.

• Stimuleer  veehouders om deel te nemen aan een 
monitoringssysteem dat gebruik maakt van metingen 
aan het dier. Formuleer adviezen naar aanleiding van de 
uitkomsten.

• Help veehouders bij het herkennen van problemen 
en het voorspellen van risicovolle periodes zodat 
welzijnsproblemen kunnen worden voorkomen en zieke 
dieren op tijd en op de juiste manier behandeld kunnen 
worden.

• Werk niet mee aan dieronvriendelijke 
voortplantingsmethoden zoals embryotransplantatie. 
Leg de nadelen voor het dier uit aan veehouders en bied 
alternatieven aan.

• Begeleid veehouders die dieren houden waarbij bepaalde 
welzijnsproblemen routinematig optreden (bijvoorbeeld 
keizersneden, staartbijten of verenpikken) in het oplossen 
van deze problemen.

• Blijf kritisch in het monitoren van dierenwelzijn 
op de bedrijven. Maak indien nodig melding van 
dierverwaarlozing/dierenmishandeling.

• Organiseer informatiebijeenkomsten en workshops voor 
veehouders over dierenwelzijn.

In samenwerkingen
• Werk mee aan wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt 

aan een duurzamere, diervriendelijkere veehouderij. 
• Wees transparant over uw werkwijzen.

Het volledige Deltaplan Veehouderij en kansen voor andere 
stakeholders kunt u vinden op www.deltaplanveehouderij.nl 

Samen komen we verder 
De Dierenbescherming wil samen met u werken aan 
de toekomstbestendige, diergerichte veehouderij, 
die win-winsituaties biedt voor alle partijen. Zoals u 
ziet zijn er al veel concrete dingen die u hiervoor kunt 
gaan doen. Sommige stappen hebt u misschien al 
gezet, terwijl andere punten ingewikkelder lijken om 
mee aan de slag te gaan. 

Wij denken graag met u mee. Neem daarvoor 
contact op met veehouderij@dierenbescherming.nl. 

http://www.deltaplanveehouderij.nl
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