
1 
 

 

 

Nieuwsbrief 4, september 2017 

In de 4e nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende 

onderwerpen: 

* het plan van aanpak met betrekking tot welzijn geitenbokjes  

* de resultaten van het project paratuberculose in de geitenhouderij  

 

Plan van aanpak welzijn bokjes 

Woensdag 13 september 2017 heeft er een debat plaatsgevonden over ‘misstanden in een 

bokkenmesterij’ naar aanleiding van de uitzending van ‘Hart van Nederland’ op 2 juni 2017 

waarin een opname van Eyes on animals werd vertoond.  

In bijgaande verzamelbrief over dierenwelzijn d.d. 7 juli 2017 schrijft toenmalig 

staatssecretaris van Dam over geitenbokkenmesterijen en de afspraak die met de sector is 

gemaakt om het welzijn van geitenbokjes te verbeteren via een plan van aanpak. 

Het CDA, CU en SGP waren afwezig tijdens het debat. Minister Kamp verwacht binnen 6 

weken een plan van aanpak van de sector en zal dit vervolgens kritisch beoordelen. 

Om het welzijn van geitenbokjes te verbeteren heeft de vakgroep LTO 

Melkgeitenhouderij  het initiatief genomen om het welzijn van geitenbokjes te verbeteren. De 

vakgroep heeft daarvoor in samenwerking met NGZO, KNMvD, De Groene Geit, 

bokkenmesters en slachterijen een gezamenlijk gedragen sectorplan ontwikkeld. 

Uitgangspunt van het plan is dat aan het houden van melkgeiten (en dus het leveren van 

melk) onlosmakelijk is verbonden dat de melkgeitenhouderij goed zorgt voor alle aanwezige 

geiten op het bedrijf en zorgt dat deze dieren bij afvoer een nuttige bestemming krijgen. De 

laatste conceptversie van het plan van aanpak zal op korte termijn met het ministerie van EZ 

afgestemd worden. Zodra deze afstemming heeft plaatsgevonden volgt nadere informatie 

over de inhoud van het sectorplan. 

Project paratuberculose in de melkgeitenhouderij 

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking 

Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. 

Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. 

Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten gegeven. Paratuberculose is en 

blijft een lastige ziekte die veel voorkomt in de Nederlandse melkgeitenhouderij. Verrassend 

is dat biest (en melk) minder tot vrijwel geen paratuberculosebacteriën lijkt te bevatten en 

daarom vermoedelijk een minder belangrijke rol vervult bij de besmetting van geit op lam. De 

uitscheiding op jonge leeftijd was eveneens verrassend. Deze uitscheiding kan mogelijk tot 
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verspreiding van de infectie onder lammeren leiden. Dat betekent dat één lam dat 

geïnfecteerd raakt vanuit volwassen geiten de infectie verder kan verspreiden. Dat maakt het 

nóg belangrijker om te voorkomen dat er lammeren in het koppel besmet zijn vanuit 

volwassen geiten. Daarom blijft een strikte scheiding tussen lammeren en volwassen geiten 

essentieel. Lees hier meer. 

 

http://platformmelkgeitenhouderij.nl/wp-content/uploads/2017/02/PPS-KH-Eindverslag-Paratuberculose-in-de-melkgeitenhouderij.pdf

