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Overig artikel
samenvatting
De gevolgen van de mkz-crisis in 2001 blijven op een
aantal punten merkbaar tijdens het dagelijkse werk van de
betrokken dierenartsen. Dit betreft de afname van het
aandeel landbouwhuisdieren, de veranderde regelgeving
en de confrontaties met de mkz-crisis door veehouders.
De psychosociale gevolgen bij de betrokken dierenartsen als gevolg van de mkz-crisis zijn afgenomen ten
opzichte van vlak na de mkz-crisis, maar het verschil is
niet statistisch significant. Nog steeds is er in meer of
mindere mate sprake van een traumatische stressreactie
bij 40 procent van de betrokken dierenartsen.
Verder blijkt uit dit onderzoek dat bij een mogelijke
toekomstige mkz-crisis de lokale practicus moet worden
benaderd, zodat de communicatie met de veehouders
beter zal verlopen.
summary
The foot and mouth disease outbreak 6 years later: consequences for veterinarians
The consequences of the outbreak of foot-and-mouth disease in
2001 in the Netherlands can still be noticed in the daily work of the
veterinarians involved. In particular, the number of farm animals
has decreased, regulations have changed, and cattle farmers have
become more confrontational. While the psychosocial consequences
to veterinarians of the outbreak have decreased compared with
immediately after the outbreak, this decrease is not statistically
significant. Moreover, 40% of the veterinarians involved still show
signs of a traumatic stress reaction. Should another outbreak
occur, it is important that local veterinarians are contacted, in
order to improve communication with cattle farmers.
inleiding
21 maart 2001 was de dag dat in Oene mkz uitbrak, waarna
een moeilijke tijd aanbrak. Het mkz-gebied leek wel een
oorlogsgebied: wagens van de Rendac reden af en aan,
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delen van het gebied waren afgesloten en militairen
controleerden bij de snelweg op het transport van landbouwhuisdieren.
Naar de psychosociale effecten van de mkz-crisis bij
getroffen veehouders zijn verschillende onderzoeken
gedaan (8, 11, 20). De resultaten van het grootste onderzoek zijn samengebracht in het rapport ‘Veerkracht’.
Hieruit blijkt onder andere dat er van een getraumatiseerde bevolkingsgroep mag worden gesproken (8). De
mentale gezondheid van de betrokken dierenartsen is
twee jaar na de crisis onderzocht (5, 6). Hierbij kwam naar
voren dat 47 procent van alle dierenartsen die betrokken
zijn geweest bij de bestrijding van mkz, ruim twee jaar na
dato nog een dermate ernstige traumatische stressreactie
hadden dat aandacht, in de zin van professionele hulp,
daarvoor op dat moment gewenst (32 procent) of nood
zakelijk (15 procent) was. De mkz-crisis was voor veel
betrokken dierenartsen een traumatische gebeurtenis.
Voor dierenartsen was de belangrijkste stress veroor
zakende factor tijdens de mkz-crisis het ontbreken van
informatie. Niet alleen in Nederland, maar ook in het
Verenigd Koninkrijk heeft het uitbreken van de mkz een
flinke invloed gehad op de betrokkenen (13).
Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe betrokken dierenartsen terugkijken op de mkz-crisis in 2001.
Daarbij zullen de psychosociale gevolgen en de veranderingen in het dagelijkse werk als gevolg van de mkz-crisis
aandacht krijgen, evenals de aanpak van een dergelijke
crisis. Een deel van de uitkomsten van dit onderzoek zal
worden vergeleken met de uitkomsten van het onderzoek
gedaan door Drijfhout (5). Op deze manier zal ook worden
gekeken naar de langetermijneffecten van de mkz-crisis bij
betrokken dierenartsen.
materiaal en methoden
Onderzoeksmethode
Bij dit onderzoek is een schriftelijke enquête met open en
gesloten vragen gebruikt. In de enquête is de Schok
verwerkingslijst (svl) verwerkt. De svl is een ‘(test)
instrument’ waarbij vragen worden gesteld die betrekking
hebben op twee centrale dimensies in de psychologische
verwerking van een schok, namelijk het herbeleven van
een gebeurtenis en het vermijden van onaangename
gevoelens of herinneringen aan de gebeurtenis. Hieruit
kan naar voren komen of er sprake is van verwerkingsreacties of zelfs een posttraumatisch stresssyndroom (ptss)
(3). Uit onderzoek blijkt dat de svl een waardevol instrument is om de impact van een trauma in populaties te
onderzoeken (15).
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Parameters		
Aantal dierenartsen aangeschreven		
Respons		
Respondenten betrokken bij mkz-crisis		

Aantal dierenartsen
48
30 van de 48
27 van de 30

Percentage

Verdeling dagelijkse werkzaamheden veranderd		
Verdeling binnen praktijk veranderd		

3 van de 26 *
5 van de 26 *

11,5%
19,2%

Traumatisch stress syndroom
		
		

16
10
1

59,3%
37%
3,7%

Niet of gering
Aandacht gewenst
Aandacht noodzakelijk

62,5%
90,0%

Vermoeidheidsverschijnselen		
4 van de 27
14,8%
1 van de 4 dierenartsen met vermoeidheidsverschijnselen had ook burn-out verschijnselen en is (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van de mkz-crisis.
Burn-out verschijnselen en arbeidsongeschiktheid		
2 van de 27
7,4%
			
mkz-crisis verwerkt?
Ja
22 van de 27
81,5%
		
Redelijk
4 van de 27
14,8%
		
Een beetje
1 van de 27
3,7%
Tabel 1. Overzicht resultaten.
* Sommige dierenartsen hadden niet alle vragen in de enquête beantwoord, hierdoor konden niet bij alle vragen alle betrokken dierenartsen mee
genomen worden.

Onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep bestaat uit dierenartsen die nauw
betrokken zijn geweest bij de mkz-crisis. Omdat een deel
van het onderzoek wordt vergeleken met een eerdere
studie (5) zal de doelgroep van dit onderzoek zoveel
mogelijk moeten overeenkomen met de geënquêteerden
die zijn benaderd bij het voorgaande onderzoek.
Om tot deze groep dierenartsen te komen, is via het
Diergeneeskundig Jaarboek en het internet achterhaald
welke praktijken in deze regio’s gevestigd zijn (5, 14, 18).
Op deze manier zijn 48 dierenartsen geselecteerd.
Benadering betrokken dierenartsen
De enquêtes met een begeleidende brief zijn verstuurd
naar de bij de geselecteerde praktijken werkende dierenartsen. Om de respons te verhogen, is er bij dit onderzoek
gebruikgemaakt van ‘Dillman’s Total Design Method’ (4).
Deze methode geeft een aantal voorschriften, zoals een
persoonlijke begeleidende brief, een goede ‘lay-out’ van de
vragenlijst, een precieze ‘timing’ van de herinnerings
brieven en het na enige tijd sturen van een nieuwe
vragenlijst (9). Verder hadden de respondenten de mogelijkheid om als dank voor hun medewerking een presentje
te ontvangen in de vorm van een handdoek. Ook op deze
manier werd geprobeerd de respons te verhogen.
Verwerking resultaten
Voor de verwerking van de resultaten is gebruikgemaakt
van spss 15.0 voor Windows (20).
resultaten
Demografische gegevens
De respons van dit onderzoek was 62,5 procent. Van de
respondenten bleek 90 procent betrokken te zijn geweest
bij de mkz-crisis.

Invloed van de gevolgen van de mkz-crisis op het
dagelijkse werk
De verdeling van de dagelijkse werkzaamheden is bij
11,5 procent van de betrokken dierenartsen veranderd als
gevolg van de mkz-crisis. Bij 19,2 procent van de respondenten is de verdeling binnen de praktijk veranderd. Deze
veranderingen laten een afname zien van het aandeel
landbouwhuisdieren.
De strengere wetgeving en eisen als gevolg van de
mkz-crisis worden door de betrokken dierenartsen gezien
als de grootste belemmering van hun dagelijkse werkzaamheden. De (negatieve) publieke opinie en de confrontatie
door veehouders met mkz-verhalen staan op een tweede en
een derde plek. Het eventuele verminderde vertrouwen
van de veehouder in de betrokken dierenarts wordt door
slechts een klein deel van de betrokken dierenartsen gezien
als belemmering van hun dagelijkse werkzaamheden.
Een confrontatie van de dierenarts door de veehouder
met de mkz-crisis vindt zes jaar erna gemiddeld maandelijks plaats (40%). Hierbij geeft bijna 15 procent van de
betrokken dierenartsen aan dat de confrontatie invloed
heeft op zijn/haar dagelijkse werkzaamheden in de
praktijk, een kleine 5 procent weet het niet. Bijna 20
procent geeft aan dat de confrontatie invloed heeft op zijn/
haar mentale gezondheid. De confrontaties bestaan in de
meeste gevallen uit een verwijtende reactie van de
veehouder aan het adres van de overheid en andere
instanties en het luchten van zijn/haar hart. Verder zijn de
veehouders de dierenartsen dankbaar voor de door hen
verleende hulp. Bij 21,1 procent van de dierenartsen
reageren de veehouders soms verwijtend naar de dierenarts en zijn/haar werkzaamheden.
Psychosociale effecten als gevolg van de mkz-crisis
Om de traumatische stressreactie te beoordelen, kan de
score van de svl worden ingedeeld in drie categorieën. Bij
een score van acht of lager is deze niet of gering. Bij een
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score van 9 tot en met 26 is aandacht (in de vorm van
professionele hulp) gewenst en bij een score hoger dan
26 is dat noodzakelijk. Van de betrokken dierenartsen valt
59,3 procent in de categorie ‘niet of gering’, 37,0 procent
valt in de categorie ‘aandacht gewenst’ en 3,7 procent in
‘aandacht noodzakelijk’.
De gemiddelde score van de Schokverwerkingslijst bij
dit onderzoek was 8,70. Ter vergelijking: in 2003 was dit
12,85. Deze afname is niet statistisch significant.
Vermoeidheids- en ‘burn-out’-verschijnselen als gevolg
van de mkz-crisis kwamen in de afgelopen zes jaar voor bij
respectievelijk 14,8 en 7,4 procent van de betrokken
dierenartsen. De betrokken dierenartsen met ‘burn-out’verschijnselen zijn ook arbeidsongeschikt geraakt als
gevolg van de mkz-crisis. Hier is specifiek gevraagd naar
vermoeidheids- en ‘burn-out’-verschijnselen en arbeidsongeschiktheid als gevolg van de mkz-crisis.
Meer dan de helft (57,7 procent) van de betrokken
dierenartsen geeft aan niet voldoende steun aangeboden te
hebben gekregen om de mkz-crisis te verwerken. In de
toelichting die hierbij kon worden gegeven, gaven de
meeste betrokken dierenartsen aan dat zij deze steun ook
niet nodig hebben. De betrokken dierenartsen hebben het
vaakst steun gezocht bij hun sociale omgeving en hun
collega’s. Betrokken veehouders staan op de derde plek
voor het zoeken van steun door dierenartsen. knmvd, kerk
en rvv zijn amper benaderd voor steun. Enkele betrokken
dierenartsen hebben professionele hulp ingeschakeld.
Wanneer de betrokken dierenartsen de vraag krijgen of
ze zelf denken de mkz-crisis te hebben verwerkt, geeft
81,5 procent aan de mkz-crisis helemaal te hebben
verwerkt, 14,8 procent geeft aan de crisis redelijk te
hebben verwerkt en 3,7 procent zegt de mkz-crisis een
beetje te hebben verwerkt. Geen enkele dierenarts geeft
aan de crisis niet te hebben verwerkt.
Terugblik door betrokken dierenartsen
De betrokken dierenartsen zien de mkz-periode als een
negatieve periode waar ze met gemengde gevoelens op
terug kijken. De woorden ‘intensief’, ‘vermoeiend’,
‘onzeker’ en ‘emotioneel’ komen daarbij vaak naar voren.
Over wat er in 2001 anders had gemoeten, zijn de betrokken dierenartsen het unaniem eens: de communicatie,
organisatie en begeleiding hadden beter gemoeten en dit
had het best gekund door de lokale practicus in te schakelen. Verder zien veel betrokken dierenartsen liever niet
meer dat het gezonde, gevaccineerde vee wordt geruimd.
Indien er weer mkz zou uitbreken, geeft meer dan de
helft van de betrokken dierenartsen aan hetzelfde te doen
als de vorige keer. Bijna alle dierenartsen zouden opnieuw
de veehouders ondersteunen en bijstaan. Het merendeel
van de betrokken dierenartsen zal helpen met vaccineren
en werkzaamheden in het crisiscentrum verrichten.
Aanzienlijk minder betrokken dierenartsen geven aan te
willen helpen met ruimen. Slechts een kwart zoekt
misschien een baan buiten het mkz-gebied en een enkeling kiest er voor om over te stappen naar een andere
differentiatie of te stoppen als praktiserend dierenarts.

1044

813140 TVD 133 nr 24.indd 1044

discussie
De respons bij dit onderzoek ligt iets hoger dan de gemiddelde respons op enquêtes in medische tijdschriften, die is
namelijk 60 procent (1). Verder blijkt uit onderzoek dat
respondenten vaak hun medewerking weigeren wanneer
het gaat om gevoelige onderwerpen (12) en de respons dan
dus lager ligt. De respons bij dit onderzoek is dus goed te
noemen.
Bij de verandering van de dagelijkse werkzaamheden
komt naar voren dat in de betrokken praktijken het
aandeel landbouwhuisdieren is afgenomen en het aandeel
gezelschapsdieren is gestegen. Uit onderzoek blijkt dat de
agrarische sector in zijn geheel, dus niet alleen in het
mkz-gebied, al langere tijd krimpt (16, 17). De afname van
het aandeel landbouwhuisdieren zal dus niet alleen te
wijten zijn aan de mkz-crisis.
Uit onderzoek naar de gevolgen van de bestrijding van
aviaire influenza (ai) bij ingezette dierenartsen blijkt dat
16 procent van hen stressreacties vertoonde en 35 procent
last had van vermoeidheid (2). Bij de mkz-crisis was dit
respectievelijk 40 procent en 14,8 procent. Hieruit kunnen
we concluderen dat de mkz-crisis tot meer stress heeft
geleid, maar dat de vermoeidheidsklachten minder waren
dan bij de ai. Wel moet hierbij worden vermeld dat de
resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van ai
afkomstig zijn van vlak na de ai-crisis, terwijl die van dit
onderzoek afkomstig zijn van zes jaar na de mkz-crisis.
Verder ging het bij de eerste studie om dierenartsen die
hebben geholpen bij de ruimingen en extern waren
ingehuurd, dit in tegenstelling tot het huidige onderzoek
waarbij het ging om praktiserende dierenartsen die
werkzaam zijn en waren in het mkz-gebied.
Uit literatuur uit het Verenigd Koninkrijk blijkt dat het
leed als gevolg van de mkz-uitbraak daar ook aanwezig is.
Zowel de veehouders als de dierenartsen en andere
betrokkenen leiden aan depressies, posttraumatische
stresssyndromen, angstigheid en trauma’s. Dit blijkt uit
een longitudinale analyse aan de hand van dagboeken,
interviews en groepsdiscussies (13).
Het percentage arbeidsongeschiktheid als gevolg van
de mkz-crisis bedraagt in deze studie 7,4 procent. Uit
onderzoek (19) blijkt dat in het algemeen 17 procent van
de dierenartsen in de praktijk langer dan drie maanden
arbeidsongeschikt is. Dit is een enorm percentage, waar de
gevolgen van de mkz-crisis mogelijk deel van uitmaken.
Uit de svl blijkt dat de gevolgen van de mkz-crisis bij
40 procent van de betrokken dierenartsen in meer of
mindere mate nog steeds aanwezig zijn, maar dat deze wel
minder zijn dan vlak na de crisis. Hierbij lijkt naar voren te
komen dat de dierenartsen zelf de gevolgen van de
mkz-crisis onderschatten, gezien het feit dat 81,5 procent
van hen aangeeft de mkz-crisis te hebben verwerkt. Het
onderschatten van eigen problemen door dierenartsen
blijkt ook uit een artikel van Verkleij (19).
Ruim de helft van de betrokken dierenartsen gaf aan
niet voldoende steun aangeboden te hebben gekregen bij
het verwerken van de mkz-crisis. Het vreemde was dat de
dierenartsen die aangaven weinig steun aangeboden te
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hebben gekregen, vaak tegelijk vermeldden dat deze steun
niet nodig was. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de
gevolgen van de mkz-crisis niet zo’n grote ‘impact’ hebben
gehad op de dierenartsen. Maar als je kijkt naar de uitkomsten van het onderzoek in 2003 (5) zal dit zeker niet het
geval zijn. Het is mogelijk dat dierenartsen hun problemen
onderschatten, zoals ook uit onderzoek naar voren komt
(19). Ook blijkt uit ander onderzoek naar de gevolgen van
de mkz-crisis dat ze wel degelijk hulp nodig hebben (6).
Het feit dat de betrokken dierenartsen dachten dat ze geen
hulp nodig hadden, komt overeen met eerder onderzoek
(6, 7).
Bij de vraag wat er tijdens de mkz-crisis anders had
gemoeten, zijn de meeste betrokken dierenartsen een
duidig: een betere communicatie, organisatie en begeleiding, wat te bereiken is door het inschakelen van de lokale
practicus. Dit laatste wordt ook genoemd in het mkz-crisis
gedenkboek van de rvv (21). De slechte communicatie en
organisatie blijken ook uit andere onderzoeken (8, 10, 18).
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De groei lag 326,6 gram per big hoger in de behandelde
groep tijdens de zoogperiode en ging samen met een meer
homogene groei, een 48,5 procent lagere incidentie van
diarree en een 64,3 procent lagere incidentie van biggensterfte. De ziekte-incidentie (morbiditeit en mortaliteit)
daalde tot het niveau dat bestond voor de uitbraak zonder
dat de biggen werden gevaccineerd tegen Clostridium
perfringens of additionele antibiotica kregen toegediend.
De mate van morbiditeit en mortaliteit lag niet alleen de
eerste dagen p.p. lager, maar ook tijdens de tweede en
derde levensweek. Deze resultaten bevestigen de aan
wezigheid van een gemengde besmetting met Isospora suis
en Clostridium perfringens onmiddellijk p.p. onder veld
omstandigheden. De auteurs veronderstellen dat Isospora
suis de bron van primaire besmetting was. Het anti
bioticumgebruik was aanzienlijk gedaald, in overeen
stemming met de verminderde incidentie van diarree bij
de biggen.
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