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Dieren ruimen of blik verruimen ? 
 
 
Oratie, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar op het vakgebied 
Epidemiologie van Infectieziekten in de faculteit der diergeneeskunde van de Universiteit 
Utrecht op dinsdag 17 juni 2003 door Dr. Jan Arend (Arjan) Stegeman. 
 
 
Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 
 
De laatste jaren is Nederland getroffen door grote epidemieën van besmettelijke dierziekten. 
Klassieke varkenspest in 1997, mond- en klauwzeer in 2001 en klassieke vogelpest dit jaar 
zijn daarvan de bekendste voorbeelden. Deze epidemieën werden stelselmatig bestreden door 
het ruimen en vernietigen van grote aantallen, vaak gezonde, dieren. Omdat de media dit 
ruimen ook nog eens bij u in de huiskamer brengt, roept dierziektenbestrijding bij veel 
mensen vooral onaangename beelden op: dode varkens hangend in grote grijpers, shovels die 
dode kippen in containers storten, of een meisje dat huilt omdat haar geit zojuist is 
geëuthanaseerd. 
 
Voor de huidige aanpak van deze ziekten bestaat echter een goed alternatief, dat jaren met 
succes is uitgevoerd. Vaccinatie ! De lidstaten van de Europese Unie hebben echter in 1992 
besloten dit niet meer toe te staan met als gevolg massale ruimingen. Ook Nederland ging 
daar destijds mee akkoord. Nu, na drie grote epidemieën in ons land, moeten we echter 
concluderen dat we ons vermogen om dierziekten met ruimingen te bestrijden overschat 
hebben. Gelukkig is ook de Europese Commissie daar nu van overtuigd. Vorige week maakte 
zij bekend dat het bij een nieuwe uitbraak van mond- en klauwzeer gemakkelijker wordt om 
vaccinatie in te zetten bij de bestrijding. 
 
In deze oratie pleit ik voor een verdere heroverweging van het ruimings- en non-
vaccinatiebeleid. Nu we besmette dieren kunnen onderscheiden van gevaccineerde dieren is 
een belangrijk veterinair argument tegen het gebruik van vaccinatie bij de bestrijding van 
dierziekten achterhaald. Het beschikken over deze mogelijkheid alleen is echter niet 
voldoende om het beleid te veranderen. Daarvoor is het ook noodzakelijk te bewijzen dat 
vaccinatie tijdens een epidemie niet alleen ziekte voorkomt, maar ook de verspreiding van de 
ziekteverwekker stopt. In de afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt bij het vergaren van 
bewijzen hiervoor, maar uit de recente vogelpestepidemie moeten we concluderen dat het 
laatste woord hierover nog niet is gesproken. 
 
Met deze oratie aanvaard ik officieel mijn ambt als hoogleraar in de faculteit der 
diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Mijn vakgebied is de Epidemiologie van 
Infectieziekten. ‘t Mooie van een oratie is dat je daarmee de kans krijgt je visie op het 
vakgebied eens uitgebreid uiteen te zetten. Ik mag drie kwartier spreken en mijn publiek 
wordt geacht drie kwartier te luisteren. Mijn publiek, dat bent u. U allemaal zoals u hier voor 
mij zit. Vakgenoten, collega’s, studenten, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden. 
 
U bent van divers pluimage. Ik moet er dus rekening mee houden u allemaal met een andere 
blik hier zit. Sterker nog op uw stoel hebt u allemaal een blik aangetroffen, zodat ik zeker 
weet dat u hier allemaal met een eigen blik zit. Ik heb mijn best gedaan het verhaal voor ieder 
van u interessant te maken. Mocht uw aandacht desondanks eens afdwalen omdat het even te 
vaktechnisch wordt, of omdat u het juist niet vaktechnisch genoeg vindt, dan kunt u met een 
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gerust hart dat blik gebruiken en daardoor heen kijken. Met dat blik kunt u uw eigen blik 
vernauwen, maar ook verruimen. 
 
 
 
Zou u allemaal het blik even willen pakken? In het blik vindt u een hand-out met 12 
verkleinde kopieën van dia’s. Deze illustreren de lijn van de oratie en zo nu en dan zal ik er 
ook naar verwijzen. Zou u mij nu een plezier willen doen en eerst even naar de tekeningen op 
de wikkel van het blik willen kijken? De figuur van zwarte lijnen links naast de titel van de 
oratie stelt een kip voor getekend door Ruth, de dochter van Nicolle en mij. U herkent er 
misschien geen kip in, maar blijkbaar kijkt een meisje van drie jaar heel anders tegen zo’n 
dier aan. In de zwart-witte figuur rechts naast de titel herkent u ongetwijfeld een koe en die is 
getekend door onze zoon Twan. Het varken, tenslotte is getekend door onze oudste zoon 
Derk. Met die tekeningen op de zijkant van dit blik wil ik u laten zien dat ik nu een 
ongelofelijk mooie baan heb, maar dat Nicolle en de kinderen toch het allerbelangrijkste in 
mijn leven zijn.  
 
In de bodem van het blik zit een klein gaatje. Zou u het blik nu even met de open kant, dat is 
de kant waar de sluiting ontbreekt, voor een van uw ogen willen houden, het andere oog 
sluiten en naar mij kijken? U ziet dan maar een stukje van mij. Het voordeel daarvan is dat u 
zich zonder afleiding bezig kunt houden met dat ene detail in uw blikveld. Als dat interessant 
is, dan kan dat u zo bezig houden dat u vergeet dat er nog meer te zien is. Daarom vraag ik u 
om nu het blik om te draaien en vanaf de andere kant door het blik hierheen te kijken. Uw 
blikveld is nu een stuk groter, maar nog steeds ziet u maar een deel van de werkelijkheid hier 
in de Aula. 
 
Dames en heren, deze blikken kreeg u natuurlijk niet zomaar. Ze verwijzen naar de titel van 
mijn oratie, ‘Dieren ruimen of blik verruimen?’. Het zal u niet verbazen dat ik voorstander 
ben van het verruimen van de blik. Niet alleen omdat het ruimen van grote aantallen gezonde 
dieren niets met diergeneeskunde te maken heeft, maar ook omdat we, bij de recent 
voorgekomen epidemieën, beschikken over een alternatief: vaccinatie. Onze blik op 
vaccinatie moet echter verruimen. Nu zien velen van ons alleen de problemen zoals 
handelsbeperkingen, maar ontbreken de voordelen in ons blikveld. In mijn verhaal wil ik u 
duidelijk maken dat de epidemiologie bij uitstek de discipline is die ons daarbij kan helpen. 
Maar ik wil ook graag met u bespreken hoe het is gekomen dat wij met z’n allen gewend zijn 
geraakt aan het massaal ruimen van dieren om een epidemie te stoppen. 
 
Dat ga ik doen door terug te blikken. Door af en toe mijn blik te vernauwen tot mijn 
vakgebied en daarna mijn blik weer te verruimen. Door te laten zien dat we met een 
verschillende blik naar de realiteit kunnen kijken. En tenslotte door vooruit te blikken. Ik 
hoop dat u straks, als ik klaar ben met mijn verhaal, allemaal de deur uitloopt met de 
overtuiging dat, als we allemaal onze blik verruimen, de beelden van dode varkens in grote 
grijpers en shovels die dode kippen in containers storten tot het verleden gaan behoren. 
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Terugblik 
 
Eerst vraag ik u echter om met mij een blik te werpen in de geschiedenis. Bijna iedereen kent 
wel het bijbelverhaal van Mozes die Egypte wil verlaten met zijn volk, de Israëlieten. De 
farao wil hen echter niet laten gaan. God besluit Mozes te helpen en de Egyptenaren worden 
getroffen door de ene plaag na de andere. Er waren tien plagen nodig voordat de farao 
uiteindelijk overstag ging. De vijfde van die tien plagen is voor mijn verhaal interessant. In 
het bijbelverhaal Exodus wordt beschreven dat alle kamelen, paarden, ezels, runderen en 
bovendien al het kleinvee van de Egyptenaren werd getroffen door een zware pest, waarbij 
alle dieren stierven. 
  
Opmerkelijk genoeg staat ook beschreven dat God het vee van de Israëlieten van het vee van 
de Egyptenaren afzonderde, zodat niet één dier van de Israëlieten stierf. Uit dit bijbelverhaal 
kunnen we opmaken dat besmettelijke dierziekten ruim 3500 jaar geleden al bekend waren en 
gevreesd werden. Bovendien suggereert het verhaal dat men destijds al in de gaten had dat het 
ruimtelijk scheiden van besmette en niet-besmette dieren de overdracht van zo’n besmettelijke 
ziekte kon voorkomen. De dieren van de Israëlieten werden immers niet getroffen. 
 
In de eeuwen die daarop volgden, heeft men kennelijk voortdurend gezocht naar een remedie 
tegen besmettingen met veepest. Zo adviseerde de Romein Columello in de eerste eeuw van 
onze jaartelling al dat zieke dieren moesten worden afgezonderd van de kuddes en dat 
gestorven dieren moesten worden begraven. We hebben het dan over zo’n tweeduizend jaar 
geleden!  
 
Tot in de negentiende eeuw worden in verschillende geschriften veepestepidemieën 
beschreven. Deze waren vaak desastreus omdat ze grote sterfte onder de dieren met zich 
meebrachten. Stelt u zich eens voor wat dat betekende voor de mensen die afhankelijk waren 
van die dieren. Hongersnood als gevolg van een epidemie onder de dieren was destijds geen 
uitzondering. Ook toen werd al er een link gelegd tussen internationale veetransporten over 
grote afstand en de oorzaak van uitbraken van een epidemie.  
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Tegenwoordig wordt wel gezegd dat we door toegenomen handelscontacten meer risico op 
insleep van dierziekten hebben dan vroeger. Opmerkelijk genoeg zei men dat echter een paar 
honderd jaar geleden ook al. Vorig jaar was het 400 jaar geleden dat de VOC, de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie werd opgericht en hebben we daar een aantal documentaires over 
kunnen zien. Om de VOC schepen van voldoende gezouten vlees te kunnen voorzien, werden 
destijds al regelmatig kuddes vee uit bijvoorbeeld Denemarken naar ons land gedreven. Ook 
toen al bestond het idee dat via deze transporten de veepest werd meegevoerd ons land in. 
 
Zo’n  driehonderd jaar geleden, zo rond 1700, trekt men de conclusie dat de veepest niet 
alleen kan worden overgebracht door zieke runderen, maar ook door runderen die contact 
hebben gehad met zieke runderen, maar die zelf nog niet ziek zijn. Ik denk dat we met z’n 
allen veel respect mogen hebben voor dit inzicht. Want virussen en bacteriën waren destijds 
nog niet ontdekt. Ook heeft het grote invloed gehad op de bestrijding van de veepest. Zo 
woedde in 1711 een hevige veepestepidemie in Italië. Paus Clemens XI begon bang te worden 
dat ook zijn eigen kuddes zouden worden getroffen. In die tijd waren er nog geen dierenartsen 
en dus vroeg hij zijn lijfarts om maatregelen te nemen. Deze vaardigde een bevel uit dat een 
ieder verplichtte om besmette dieren en dieren die in contact waren geweest met besmette 
dieren  te doden en vervolgens te begraven of te verbranden. De pestbosjes, die her en der nog 
in het landschap zijn te zien, zijn daarvan het resultaat. De sancties op het niet naleven van de 
regelgeving waren niet misselijk. Zelfs onthoofding werd genoemd. 
 

 
 
 
In 1799 werd in ons land de wet op de veepest ingevoerd. Hiermee werden de ideeën van de 
lijfarts van paus Clemens XI ook in de Nederlandse wet verankerd. Weet u wat er in deze wet 
allemaal werd geregeld? De aangifteplicht van veepest werd ingesteld, evenals een verbod op 
het vervoer van dieren. Bovendien moest ziek en verdacht vee worden afgemaakt en bevatte 
de wet regels voor het isoleren van besmette bedrijven.  
 
En dat in 1799! We hebben het nu nog steeds over een periode waarin de microbiologie nog 
moest ontstaan. Toch lijken de maatregelen uit die tijd sterk op de maatregelen die anno 2003 
werden getroffen bij de bestrijding van de klassieke vogelpest. Deze maatregelen waren 
destijds niet gebaseerd op hard bewijs, zoals we dat nu kennen, maar op ervaringsgegevens.  
 
U zult het met me eens zijn dat het tijd wordt om onze blik te richten op de verschillen tussen 
toen en nu. Want er moet toch het een en ander gebeurd zijn in die tweehonderd jaar. 
Gelukkig is dat ook zo. Met de opkomst van de microbiologie in de negentiende eeuw begon 
ook de zoektocht naar de verwekkers van besmettelijke dierziekten. In de decennia daarna 
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werden er veel bacteriën en later ook virussen ontdekt, hun eigenschappen werden beschreven 
en er werden laboratoriumtesten ontwikkeld om de ziektekiemen in dieren te kunnen 
aantonen. Ook onze kennis van de interactie tussen de verwekkers en hun gastheren is enorm 
toegenomen. Het onderzoek naar de pathofysiologie van de infecties en de immunologische 
processen heeft een grote vlucht genomen. Tal van vaccins en anti-bacteriële middelen,  
waarmee we de infectieziekten het hoofd kunnen bieden, zijn ontdekt. 
 
Dames en heren, inmiddels leven we in de tijd van de biotechnologie. We praten honderd uit 
over gentechnologie, DNA-therapie en klonen. We kunnen de erfelijke code van de 
ziektekiemen en hun gastheren van voor tot achter bepalen. Hoe komt het dan toch dat we 
dierziekten nog steeds bestrijden door te ruimen? Hoe komt het dan toch dat u, als u aan een 
besmettelijke dierziekte denkt,  beelden op het netvlies heeft van dode varkens hangend in 
grote grijpers, shovels die dode kippen in containers storten, of van een meisje dat huilt omdat 
haar geit zojuist is geëuthanaseerd? Dat, dames en heren, komt doordat we tegenwoordig 
zoveel weten! 
 
Er komt zoveel informatie op ons af, dat het steeds moeilijker wordt om te kiezen. We raken 
steeds verder gespecialiseerd, en via de massamedia komt alles op ons af. Die combinatie 
zorgt ervoor dat het voor ons allemaal steeds moeilijker is om te beslissen welke informatie 
nu echt belangrijk is. En hoe weet je nog welke informatie betrouwbaar is?  
 
Laat ik mijn blik vernauwen tot het voorbeeld van de eend Winnie. Kent u de eend die acht 
jaar geleden gezellig kwam aanwaggelen in een achtertuin in Berghem, Noord-Brabant? Die 
achtertuin was van de ouders van Iris. Iris was destijds één jaar oud. Omdat Winnie besloot 
bij Iris te blijven wonen zijn ze eigenlijk samen opgegroeid. Bovenaan de tweede pagina van 
de hand-out ziet u ze ook samen op de foto. Toen sloeg de klassieke vogelpest toe. Iris haalde 
Winnie netjes binnen. Ze had zelfs provisorisch een tobbe gemaakt, zodat Winnie ook in de 
schuur nog een beetje kon zwemmen. Echter, na acht weken moest ze toch geëuthanaseerd 
worden. Een mooi woord voor ruimen. En waarom? Omdat zelfs dit huisdier als een 
belangrijk risico voor de verspreiding van vogelpest werd gezien. Omdat zelfs dit huisdier 
niet gevaccineerd mocht worden. Terwijl er vaccins voorhanden zijn! Hoe leg je zoiets uit aan 
een kind? Hoe leg je zoiets uit aan haar ouders? Hoe leg je zoiets uit tijdens een oratie? 
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Door onze blik weer te verruimen naar het grotere beeld. De media willen ons soms doen 
geloven dat de huidige epidemieën van dierziekten vooral het gevolg zijn van de intensieve 
veehouderij. Dat het probleem zou verdwijnen als we weer teruggaan naar extensievere 
veehouderijsystemen. Maar daar is geen bewijs voor. Ook niet in de moderne geschiedenis. 
Als u even kijkt naar de grafieken, dan ziet u dat ziekten als mond- en klauwzeer en klassieke 
varkenspest voor de jaren zeventig in ons land veel vaker voorkwamen dan in de afgelopen 
dertig jaar. Terwijl de intensivering in de veehouderij pas plaats vond vanaf de jaren zeventig. 
Het is zelfs zo dat mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest in diezelfde tijd uit ons land 
verdwenen. Dat gebeurde echter niet met preventieve ruimingen, maar met verplichte 
vaccinatieprogramma’s. 
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In de jaren tachtig werd duidelijk dat aan het gebruik van preventieve vaccinaties ook nadelen 
kleven. Er werd ontdekt dat bescherming tegen ziekte niet automatisch betekent dat er ook 
geen verspreiding van de ziektekiem is. Ondanks het jaar in jaar uit vaccineren zou het dus 
kunnen dat de ziektekiemen zich verspreiden zonder dat we uitbraken opmerken. Ook werd 
duidelijk dat zowel na een infectie met het mond- en klauwzeervirus als na een infectie met 
het klassieke varkenspestvirus sommige dieren de ziektekiem bij zich houden. Met zulke 
dragers zou een ziektekiem zich ongemerkt naar vrije gebieden kunnen verplaatsen. 
  
Daar kwam nog bij dat destijds nieuwe lidstaten van de Europese Unie als Denemarken en het 
Verenigd Koninkrijk erg gekant waren tegen de toepassing van preventieve vaccinatie. Ook 
hun argument was dat vaccinatie infecties zou maskeren en bovendien veehouders zou 
aanzetten tot minder goed uitvoeren van hygiënische maatregelen. Economische modellen, 
tenslotte, gaven aan dat een verbod op vaccinatie ook financieel het gunstigst was, vooral 
omdat het meer mogelijkheden tot handel buiten Europa bood. Op een enkele uitzondering na 
werd preventieve vaccinatie voor de belangrijke besmettelijke dierziekten dan ook in 1991 
afgeschaft in de hele Europese Unie. 
 
Indien een lidstaat wel besluit tot vaccineren kunnen andere lidstaten de import van dieren en 
dierlijke producten uit zo’n gebied tegenhouden. In een unie die uitgaat van vrije handel is dat 
natuurlijk een zware sanctie. De facto werd dus besloten om de besmettelijke dierziekten - 
opnieuw!!- te bestrijden met ruimingen. En zo kon het gebeuren dat u en ik sinds de jaren 
negentig regelmatig geconfronteerd worden met het doden en vernietigen van grote aantallen 
gezonde dieren. En dat we daar aan gewend geraakt zijn als iets nieuws, iets van deze tijd. 
 
Sinds het verbod op preventieve vaccinatie zijn we in ons land drie keer getroffen door een 
epidemie die pas uitdoofde nadat een grote massa dieren was geruimd. Tijdens de 
varkenspestepidemie van 97/98 zijn in totaal 12 miljoen dieren gedood en vernietigd. In 2001, 
tijdens de mond- en klauwzeerepidemie waren dat er ongeveer 268.000. De recente 
vogelpestepidemie breekt met meer dan 25 miljoen dieren alle records. Grote epidemieen zijn 
ook niet uniek voor Nederland. Ook andere landen van West-Europa werden getroffen. Denkt 
u maar aan de epidemieën van klassieke varkenspest in de jaren negentig in Duitsland en 
België, de klassieke vogelpestepidemie in Italië in 1999 en 2000, de epidemie van mond- en 
klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk in 2001 en de pseudovogelpestepidemie in 
Denemarken in 2002. 
 

Varkenspest : 12.000.000
MKZ : 200.000

Vogelpest : > 10.000.000

Geruimde dieren:

Varkenspest : 12.000.000

MKZ : 268.000

Vogelpest : > 25.000.000
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Hoewel - zoals gezegd - uitbraken niet vaker voorkomen dan vroeger, zijn de gevolgen wel 
veel groter. Onder de oorspronkelijke Europese wetgeving lag de aanname dat een epidemie 
door het ruimen van een beperkt aantal besmette bedrijven kan worden gestopt. Dat is ook een 
zinnige aanpak als een ziektekiem met het ruimen van een beperkt aantal bedrijven sne l uit 
een regio kan worden verwijderd. Echter, met het ruimen van alleen de besmette bedrijven 
kunnen we in veedichte gebieden een epidemie niet stoppen. Voor een besmet bedrijf is 
geruimd, is de ziektekiem vaak al overgebracht naar een ander bedrijf. We kunnen het nog 
niet zien aan de dieren, maar de vermenigvuldiging van de ziektekiemen is al volop bezig. 
Voor het indammen van een epidemie is het daarom, helaas, noodzakelijk dat ook de buurt- 
en contactbedrijven worden geruimd.  
 
Omdat lang niet alle buur t- en contactbedrijven besmet zijn betekent dit ruiming van heel veel 
dieren van bedrijven waar de ziektekiem nooit is geweest. Als voorbeeld noem ik hier de 
varkenspestepidemie van 97/98. Tijdens die epidemie zijn 1286 varkensbedrijven preventief 
geruimd. Naar schatting was op niet meer dan 100 van deze bedrijven het virus werkelijk 
aanwezig. Dat is minder dan 10%. 
 
Om effectief te zijn moeten preventieve ruimingen ook snel na ruiming van een besmette 
haard plaatsvinden. Voor snel spreidende infecties als mond- en klauwzeer en klassieke 
vogelpest is die periode twee dagen. Voor een langzamer spreidende infectie als klassieke 
varkenspest mag het een week duren. Het tijdig uitvoeren van preventieve ruimingen is echter 
vaak een probleem, vooral in het begin van een epidemie. Als een epidemie wordt ontdekt 
zijn namelijk al vaak tientallen bedrijven besmet. Het bestrijdingsapparaat is daar dan nog niet 
op ingesteld. De kans is dan groot dat een epidemie uit de hand loopt, zoals bleek bij de 
recente epidemieën van vogelpest en varkenspest. Zelfs bij mond- en klauwzeer, waar we min 
of meer verwachtten dat het virus uit het Verenigd Koninkrijk zou overkomen, was de 
ruimingscapaciteit te gering. 
  
Door de beperkte ruimingscapaciteit neemt de gemiddelde lengte van de periode tussen 
ruiming van de besmette haard en de preventieve ruiming toe en dus neemt het effect van 
preventieve ruimingen op de beperking van de virusverspreiding af. Als tussen de ruiming 
van een infectiehaard en de preventieve ruiming meer tijd verstrijkt dan de lengte van de 
incubatieperiode, dan mag van een preventieve ruiming helemaal geen effect meer worden 
verwacht. Als het virus al binnen was gekomen, dan was het al zichtbaar geworden. Voor 
klassieke vogelpest is de incubatieperiode ongeveer 10 dagen. Iris en haar ouders vragen zich 
dan ook terecht af waarom eend Winnie op 20 mei nog moest worden geëuthanaseerd, terwijl 
de laatste infectiehaard in dat gebied 39 dagen daarvoor al was geruimd. 
 
Een bijna logisch gevolg van het bestrijden van een besmettelijke dierziekte met ruimingen is 
een grote maatschappelijke onrust. Verontwaardiging over het doden van gezonde dieren. 
Angst dat ook de eigen hobbydieren moeten worden geruimd. Walging, omdat dieren als afval 
worden weggewerkt. Het maatschappelijk draagvlak wordt nog verder ondermijnd omdat we 
met de huidige wijze van dierziektenbestrijding de contacten tussen bedrijven in besmette en 
niet besmette gebieden zo veel mogelijk moeten beperken. Dat kan alleen door een getroffen 
gebied vrijwel volledig te isoleren, met alle gevolgen van dien. Zo’n afzondering treft dan 
namelijk ook sectoren die geen enkele relatie hebben met de veehouderij, zoals de 
toeristenindustrie. 
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Blik op vaccinatie 
 
Beste aanwezigen, ik heb met u de geschiedenis doorgesproken en ik heb u laten zien waarom 
er wordt geruimd en niet gevaccineerd. Ik heb u echter ook laten zien dat er volop argumenten 
zijn voor een herbezinning op het non-vaccinatieprincipe. En daarmee, dames en heren, zijn 
we bij de recente ontwikkelingen op mijn vakgebied terechtgekomen. Een van de 
belangrijkste veterinaire redenen achter het instellen van het non-vaccinatie beleid is 
inmiddels achterhaald. In de afgelopen decennia zijn zogenaamde markervaccins ontwikkeld, 
waardoor we geïnfecteerde dieren kunnen onderscheiden van gevaccineerde dieren. Daarmee 
is het tevens mogelijk geworden om te onderzoeken of vaccinatie niet alleen beschermt tegen 
ziekte, maar ook tegen infecties met de ziektekiem zelf. En daarmee, dames en heren, zijn we 
bij de recente ontwikkelingen op mijn vakgebied terechtgekomen. Een van de belangrijkste 
veterinaire redenen achter het instellen van het non-vaccinatie beleid is inmiddels achterhaald. 
 
De eerste aandoening waarbij dat onderzoek mogelijk werd was de ziekte van Aujeszky bij 
het varken. Zelf rolde ik na mijn afstuderen in dat onderzoek. Vanaf dat moment heeft het 
onderzoeksvirus stilaan meer greep op mij gekregen. Dat is vooral de verdienste geweest van 
mijn begeleiders op de Gezondheidsdienst voor Dieren Wil Hunneman en Martin Tielen.  Ook 
Jan van Oirschot van het toenmalige CDI heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Samen 
met Arno Gielkens stond hij bovendien aan de wieg van de markervaccins tegen de ziekte van 
Aujeszky. De virussen in deze vaccins missen een van de kapseleiwitten, het glycoproteine E, 
kortweg gE. Alle veldvirussen hebben wel gE. Het gevolg is dat na vaccinatie varkens geen 
antistoffen tegen gE maken, terwijl deze na een infectie met veldvirus wel worden opgewekt. 
Door varkens te onderzoeken op antistoffen tegen gE is het dus mogelijk om varkens die 
besmet zijn met het virus van de ziekte van Aujeszky op te sporen in gevaccineerde 
populaties. 
 
Ik beschouw het nog steeds als een voorrecht dat ik vanaf 1989 deel uit mocht maken van het 
onderzoeksteam dat vaststelde dat door vaccinatie met markervaccins het virus van de ziekte 
van Aujeszky kon worden uitgeroeid en daarmee dus vooraan stond bij nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
Inmiddels bestaat ook voor mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest de mogelijkheid om 
geïnfecteerde dieren te onderscheiden van gevaccineerde dieren. Bovendien geven de 
ervaringen in Italië aan dat dit ook voor klassieke vogelpest mogelijk is. Vorige week hebben 
de lidstaten van de Europese Unie eindelijk besloten dat vaccinatie kan worden ingezet bij 
uitbraken van mond- en klauwzeer. Als een uitbraak daarmee bedwongen is hoeven de dieren 
niet meer vernietigd te worden, zoals in Nederland in 2001 wel het geval was. Vlees van 
gevaccineerde dieren mag na drie maanden vrij worden verhandeld binnen de Europese Unie. 
Het vlees moet echter wel worden gemerkt en de ontheffing geldt niet voor levende dieren. 
Ook is er voor de andere besmettelijke dierziekten nog niets afgesproken.  
 
Waarom verandert het non-vaccinatiebeleid zo langzaam? Omdat tegenstanders van 
toepassing van vaccinatie nog onvoldoende overtuigd zijn van het vermogen van vaccinatie 
om de verspreiding van ziektekiemen te stoppen. Bovendien zijn ze niet overtuigd van de 
kwaliteit van de testen waarmee geïnfecteerde dieren worden opgespoord. Daarvoor hebben 
tegenstanders van vaccinatie ook een argument. Wanneer namelijk een gevaccineerd dier toch 
besmet raakt en vervolgens drager van het virus wordt, bestaat de mogelijkheid dat het dier 
niet wordt opgemerkt in de test. Zou zo’n dier worden verhandeld naar een gebied waar niet 
wordt gevaccineerd, dan zou daar een epidemie kunnen ontstaan. Dit argument zal ik niet 
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bestrijden, omdat het steekhoudend is, maar dit is bij uitstek een voorbeeld van het met een 
heel nauwe blik kijken naar een onderdeel van een groot probleem. Ook hier is het weer nodig 
onze blik te verruimen. 
  
Daarbij is het altijd goed om met jezelf te beginnen, dus ik begin met de kritiek op de 
wetenschap. Voor verandering van beleid is een solide wetenschappelijke basis nodig. We 
moeten ons echter niet laten verleiden tot de gedachte dat alles wat ooit wetenschappelijk is 
aangetoond ook belangrijk is. Stel dat het mogelijk is dat een gevaccineerde drager een 
epidemie veroorzaakt. Is dat dan reden genoeg voor een non-vaccinatiebeleid als bijvoorbeeld 
zou blijken dat deze kans net zo klein is als de kans dat u door een neerstortend meteoriet 
wordt getroffen als u straks het academiegebouw uitloopt? Bent u daar al 
voorzorgsmaatregelen voor aan het treffen? Ik niet! 
 
Toch wordt er met onderzoeksresultaten vaak op die manier omgesprongen. En hoe komt dat? 
Doordat er steeds verder ingezoomd wordt op details. Naar mijn mening is de dynamiek van 
het wetenschapsbedrijf daar mede debet aan. Want wat doet de wetenschapper? Die begint 
zijn zoektocht en gaat steeds nauwkeuriger kijken naar verschillende aspecten. Hij of zij gaat 
dus zijn blik steeds verder vernauwen. En dat is begrijpelijk.  
 
Als we een ziekte in een koppel dieren waarnemen, dan gaan we in de zoektocht naar de 
oorzaak de individuele dieren bestuderen. Voor het verklaren van de verschijnselen aan zo’n 
dier bestuderen we vervolgens de organen van dat dier. Ook daar nemen we natuurlijk weer 
interessante zaken waar, die we vervolgens weer proberen te verklaren met waarnemingen aan 
de weefsels, van daaruit gaan we naar cellen, sub-cellulaire structuren en erfelijk materiaal. 
Dit proces is ook goed, omdat we op deze wijze de onderliggende mechanismen van infecties 
kunnen opsporen, wat essentieel is voor vooruitgang in de wetenschap. Nog belangrijker is 
natuurlijk dat dit ook essentieel is voor vooruitgang in de samenleving. 
 

Wetenschapsgebieden binnen
Infectieziekten

Epidemiologie

ImmunologieMicrobiologie

Pathofysiologie

Moleculaire biologie Celbiologie

Maatschappijwetenschappen

 
 
 
Het onderzoek naar de ziekte van Aujeszky bij het varken is daar een mooi voorbeeld van. Dit 
begon ooit met het waarnemen op varkensbedrijven van een ziekte die gepaard ging met veel 
sterfte en hersenverschijnselen onder de biggen, luchtwegaandoeningen bij vleesvarkens en 
vruchtbaarheidsstoornissen bij zeugen om via heel veel tussenstappen te belanden bij het 
opsporen van de zojuist door mij genoemde virusstammen die, in tegenstelling tot veldvirus, 
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het glycoproteine E missen. Deze virusmutanten kunnen zich nog wel vermenigvuldigen in 
cellen van de gastheer, maar veroorzaken geen ziekte. Bovendien wekken ze geen antistoffen 
tegen het gE op in de gastheer. Door deze mutant als vaccin te gebruiken, werd het mogelijk 
om besmette dieren op te sporen in gevaccineerde koppels. 
  
Dit voorbeeld geeft aan dat het steeds verder zoeken naar onderliggende mechanismen 
noodzakelijk is voor vooruitgang. We moeten ons echter realiseren dat het ook steeds lastiger 
wordt om te overzien welke betekenis wetenschappelijke vindingen voor het beginprobleem 
hebben. Voor een voorbeeld blijven we nog even bij het onderzoek naar het virus van de 
ziekte van Aujeszky. Bij de steeds verdere zoektocht naar onderliggende mechanismen werd 
door Liesbeth Jacobs van ID-Lelystad gevonden dat bij een beperkt aantal gevaccineerde 
dieren na blootstelling aan veldvirus, DNA van dat veldvirus kan worden aangetoond in het 
ganglion Trigeminale, een van de zenuwknopen in de hersenen, terwijl de dieren geen 
antilichamen tegen het gE hadden gemaakt. Een dergelijke vinding kan gemakkelijk leiden tot 
de conclusie dat ook gevaccineerde dieren zonder antilichamen tegen gE van belang zijn bij 
de verspreiding van het virus van de ziekte van Aujeszky. Als we ons echter door zo’n 
waarneming laten verleiden tot het zover vernauwen van onze blik, dan hebben we eigenlijk 
een nieuw probleem de wereld in geholpen, in plaats van een probleem opgelost. 
 
Dit voorbeeld is niet uniek. In de afgelopen decennia zijn er steeds meer onderzoekers op 
zoek gegaan naar steeds meer onderliggende mechanismen. Ook dat hoort bij vooruitgang. 
Nieuwe technieken maken het mogelijk om ziektekiemen in steeds kleinere hoeveelheden te 
kunnen aantonen. Maar wat betekenen die vindingen? Het grote beeld blijft van belang! Ik 
pleit er dan ook voor dat wetenschappers niet alleen de blik vernauwen door steeds verder te 
zoeken naar het onderliggende mechanisme van een proces, maar ook met enige regelmaat 
hun blik verruimen om de betekenis van het proces voor de beginprobleem te bepalen.  
 
Dus, niet alleen zoeken naar het mechanisme achter het ontstaan van dragerschap van het 
virus van de ziekte van Aujeszky in het Trigeminale ganglion van gevaccineerde varkens 
zonder antilichamen tegen gE, maar ook nagaan welke betekenis dergelijke dragers hebben 
binnen de epidemiologie van de ziekte van Aujeszky. Dat vereist dan samenwerking met 
wetenschappers uit andere disciplines, zoals dat in dit voorbeeld ook daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden.  
 
Annemarie Bouma toonde aan dat dragers zonder antilichamen tegen gE niet bijdragen aan de 
verspreiding van het virus van de ziekte van Aujeszky. Bovendien vonden we in 
veldonderzoek zelfs geen aanwijzingen voor virusverspreiding vanuit gevaccineerde varkens 
met antilichamen tegen het gE, waarin veel meer vermenigvuldiging van veldvirus heeft 
plaatsgevonden dan in de dragers zonder antilichamen tegen het gE.  Hieruit concludeerden 
we dat er geen redenen zijn om bij de eradicatie van het Aujeszkyvirus rekening te gaan 
houden met dragers zonder antilichamen tegen gE. 
  
Dit voorbeeld geeft aan dat ik bij het verruimen van de  blik op de bestrijding van 
besmettelijke dierziekten een sleutelrol zie weggelegd voor de epidemiologie. De 
epidemiologie is namelijk de discipline in de wetenschap waarbinnen het effect van 
risicofactoren en interventies, zoals vaccinatie, op de verspreiding van infecties wordt 
gekwantificeerd. Om deze taak goed uit te voeren, moeten wij epidemiologen rekening 
houden met de specifieke kenmerken van het infectieproces. Van oudsher is de epidemiologie 
vooral ontwikkeld voor de bestudering van chronische niet- infectieuze aandoeningen als 
kanker en hart- en vaatziekten bij de mens. In dergelijke studies wo rdt gezocht naar 
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statistische verbanden tussen risicofactoren als roken of eetgewoonten en het optreden van de 
ziekten.  
 
Voor de epidemiologie van infectieziekten schiet zo’n aanpak echter tekort. Een van de 
aannames is namelijk dat de individuen onafhankelijk zijn van elkaar. U zult het met mij eens 
zijn dat zo’n aanname voor infectieziekten eigenlijk onzinnig is, omdat deze ziekten bestaan 
bij de gratie van afhankelijkheid. Een dier krijgt een infectie altijd van een dier dat eerder is 
geïnfecteerd. Hierdoor hangt de kans dat een dier een infectie oploopt ook af van de 
hoeveelheid besmette dieren waarmee het in contact komt. Dit lijkt een open deur, maar vaak 
wordt daar geen rekening meegehouden. Het gevolg is dat de onderzoeker een grote kans 
loopt om de kwantitatieve bijdrage van de factoren in zijn onderzoek te overschatten, te 
onderschatten, of zelfs helemaal te missen.  
 
Om rekening te houden met de specifieke eigenschappen van infectieziekten heeft een studie  
vaak een wiskundig model als uitgangspunt. Dat heb ik afgekeken van Mart de Jong, toen ik 
van 1995 tot 2000 het voorrecht had om in zijn groep op het Instituut voor Dierhouderij en 
Diergezondheid in Lelystad te mogen werken. Met zijn achtergrond in de populatiebiologie 
heeft hij mij erg geholpen bij het vormen van mijn visie op de epidemiologie. 
 
Zo’n model beschrijft de biologie van het infectieproces zo eenvoudig mogelijk. Vervolgens 
gaan we met een experiment of een observationele studie na of het model op adequate wijze 
het deel van de werkelijkheid waarin we geïnteresseerd zijn beschrijft. Is dat naar onze 
tevredenheid, dan kunnen we vervolgens bestuderen hoe we de verspreiding kunnen 
beïnvloeden. Hoe groot is het effect van vaccinatie op de verspreiding van het mond- en 
klauwzeervirus? Hoe groot is het effect van preventief ruimen op de verspreiding van 
klassieke varkenspest? Hoe groot is het effect van ruimtelijke scheiding van kippen op de 
verspreiding van het vogelpestvirus?  
 
Het laatste voorbeeld van de ruimtelijke scheiding is een typische voorbeeld van een 
oorzakelijk proces op het niveau van de populatie. Die processen bepalen namelijk in welke 
mate een vatbaar dier met de ziektekiem van een geïnfecteerd dier in aanraking komt. Aan 
een individueel dier kun je dat nooit onderzoeken. Het opnemen van dergelijke 
populatieprocessen in het onderzoek kan heel bepalend zijn voor de uiteindelijke conclusie.  
 
Ook hier neem ik u voor een voorbeeld weer mee naar de ziekte van Aujeszky. Toen ik begon 
met mijn onderzoek stond in de meeste publicaties over het effect van vaccinatie dat ziekte er 
mee kon voorkomen, maar dat het niet mogelijk was de verwekker door vaccinatie uit te 
roeien. Die conclusie was vooral gebaseerd op waarnemingen dat varkens ondanks vaccinatie 
altijd werden geïnfecteerd als je het virus experimenteel toediende. In de jaren negentig is 
echter aangetoond dat die conclusie onjuist is. Uit transmissie-experimenten en 
epidemiologische studies in het veld is gebleken dat vaccinatie de transmissie van veldvirus 
wel degelijk kan stoppen. Daarmee is dit ook een prachtig voorbeeld van de waarde van 
epidemiologisch onderzoek. Zonder het effect van vaccinatie op de verspreiding van het virus 
in de populatie zelf te onderzoeken konden we geen juiste conclusie trekken.  
 
Politici en andere beleidsmakers kunnen de informatie afkomstig uit epidemiologische studies 
toepassen bij het maken van beleid. Een voorbeeld daarvan was het opstellen van een 
bestrijdingsprogramma tegen de ziekte van Aujeszky. Dit programma heeft als peiler een 
verplicht vaccinatieprogramma en in uw hand-out kunt u zien dat die aanpak zeer succesvol is 
geweest.  
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Verloop Aujeszky besmettingen na 
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De vertaalslag van wetenschappelijke gegevens naar beleid is overigens nog een proces op 
zich. Interpretatie van onderzoeksgegevens kan namelijk leiden tot volstrek tegengestelde 
conclusies, zoals blijkt uit twee recente proefschriften waarin de toepassing van 
markervaccins bij de bestrijding van varkenspest wordt beschreven. Jeroen Dewulf van de 
Rijksuniversiteit Gent concludeert in zijn proefschrift uit 2002 dat vaccinatie met 
markervaccins de verspreiding van varkenspestvirus remt, maar dat er nauwelijks een rol voor 
is in de bestrijding van epidemieën. In het andere proefschrift, twee maanden geleden 
verdedigd in de senaatszaal hierboven, stelt Don Klinkenberg dat vaccinatie met 
markervaccins de transmissie van het varkenspestvirus remt en een belangrijke bijdrage aan 
de uitdoving van een epidemie kan leveren. Dergelijke tegengestelde conclusies dragen 
natuurlijk niet erg bij tot het veranderen van beleid. 
 
Overigens geven de achterliggende resultaten van beide proefschriften ook geen aanleiding 
voor een verschillende conclusie. Die tegengestelde conclusies hebben echt alleen te maken 
met het verschillend interpreteren van de gegevens. Stel nou dat u beleidsmaker zou zijn. 
Voor welke conclusie zou u dan kiezen? Waarschijnlijk voor de conclusie die het beste past 
bij het beleid dat u al ingezet hebt. 
 
Want we moeten ons realiseren dat we nooit op nul beginnen. Er zijn al eerder oplossingen 
bedacht. Nieuwe vindingen moeten aantoonbaar beter zijn dan bestaande oplossingen voor ze 
zullen worden toegepast. Daarom pleit ik ervoor om ook bij de interpretatie van 
onderzoeksgegevens meer gebruik te maken van kwantitatieve technieken als risicoanalyse. 
Dan kunnen we beter aangeven hoe groot de risico’s zijn die aan vaccinatie kleven. Die 
risico’s kunnen dan worden afgewogen tegen de risico’s van het huidige beleid. 
 
Op die wijze is het ook beter mogelijk om aan te geven wat werkelijk van belang is. Anders 
moet voor alles wat ooit is aangetoond, beleid bedacht worden en dat leidt tot een woud aan 
regels die uiteindelijk niemand meer overziet, laat staan kan controleren. Bij de 
dierziektenbestrijding lijkt dat laatste het geval. Ik heb dat voor de voge lpest nog eens even 
nagekeken in mijn mailbox. Daar vond ik tussen begin maart en nu 139 keer een mail waarin 
maatregelen of wijzigingen daarvan werden aangekondigd. Wie weet dan nog precies wat wel 
of niet mag? Wie kan dat nog allemaal controleren? Dat kan er weer toe leiden dat echt 
belangrijke zaken niet goed worden nageleefd, waardoor het op papier verbieden van tal van 
mogelijkheden juist een contraproductief effect heeft. 
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Inmiddels ben ik van de wetenschap bij het beleid terechtgekomen. Het motto van de nieuwe 
regering is “meer werk, meer betrokkenheid en minder regels”. Mijn pleidooi valt mooi 
samen met het laatste deel van dat motto. Om met minder regels toe te kunnen moet je echter 
vaststellen wat belangrijk is en wat niet. Dat vereist dus een andere denkwijze bij 
beleidsmakers en een andere wijze waarop zij vragen stellen aan onderzoekers. Bij de 
discussie rond het non-vaccinatiebeleid bijvoorbeeld zal de beleidsmaker geen genoegen meer 
nemen met alleen de waarneming dat dragerschap bij gevaccineerde dieren voor komt. De 
beleidsmaker wil ook de kwantitatieve risico’s weten die aan dat dragerschap kleven. Hoe 
vaak komt het voor en hoe groot is de kans dat een ziektekiem overgaat van een 
gevaccineerde drager naar een vatbaar dier. De risico’s kunnen dan worden afgewogen tegen 
de voordelen.  
 
Zo kan men zich bijvoorbeeld bij vaccinatie tegen de vogelpest blindstaren op het risico dat er 
ooit eens een kip met antilichamen tegen het vogelpestvirus in het handelsverkeer terecht zal 
komen. Je kunt echter ook de mogelijkheid onder ogen zien dat je door vaccinatie juist 
handelspartners kunt beschermen tegen een ziekte, zoals nu helaas bij de vogelpest niet is 
gelukt. Ook voor beleidsmakers geldt dus niet de blik vernauwen tot alleen de risico’s, maar 
de blik verruimen en ook de voordelen onder ogen zien. 
 
Het scala aan infectieziekten in de veterinaire wereld is groot. Tot nu toe heb ik mijn blik 
vernauwd tot de zeer besmettelijke dierziekten mond- en klauwzeer, de ziekte van Aujeszky 
en klassieke varkens- en vogelpest. Deze dierziekten spreken namelijk het meest tot de 
verbeelding van mensen buiten de veterinaire wereld. U moet zich echter realiseren dat het 
voorkomen van deze ziekten, hoewel hun consequenties enorm zijn, in ons land incidenteel is. 
Tal van andere infectieziekten, zoals mastitis bij het rund, enzoötische pneumonie bij het 
varken en colibacillose bij vleeskuikens komen echter algemeen voor. Beheersing van deze 
aandoeningen vergt dan ook voortdurend de aandacht van veehouder en dierenarts. Datzelfde 
geldt voor de controle en bestrijding van ziektekiemen die van belang zijn voor de 
volksgezondheid, zoals infecties met Salmonella spp. bij pluimvee, varken en rund en 
Campylobacter spp. bij vleeskuikens. Een laatste belangrijke groep vormen de infectieziekten 
die in georganiseerd verband worden bestreden, maar die niet direct leiden tot het ruimen van 
bedrijven, zoals de ziekte van Aujeszky bij het varken, paratuberculose bij het rund en 
luchtwegaandoeningen door Mycoplasma gallisepticum in de pluimveehouderij. 
 
Het onderzoek van de leerstoel epidemiologie van infectieziekten omvat verschillende 
infectieziekten uit de hierboven genoemde categorieën. Natuurlijk doe ik dat niet alleen. De 
bijdrage van de andere medewerkers van de leerstoel, Annemarie Bouma, Sander Hengeveld, 
Mirjam Nielen, Edwin Nijdam en Hans Vernooij is onontbeerlijk. Wat betreft de zeer 
besmettelijke veeziekten doen we al geruime tijd onderzoek naar de verspreiding van het 
klassieke varkenspestvirus en op welke wijze uitbraken eerder kunnen worden opgespoord. 
Ook zijn wij betrokken bij onderzoek naar de verspreiding van het mond- en klauwzeervirus, 
zowel in het veld als in experimenten. Tenslotte is in de afgelopen maanden ook met veel 
inzet de verspreiding van het vogelpest virus geanalyseerd. Al dit onderzoek zal er hopelijk 
toe bijdragen dat we beter in staat zijn om epidemieën te bestrijden.  
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Van oudsher ligt het zwaartepunt van het onderzoek binnen de Hoofdafdeling 
Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren - en daarmee ook binnen onze leerstoel - echter op de 
algemeen voorkomende infectieziekten en infecties met algemeen voorkomende zoönotische 
agentia. Ik zal u niet gaan vermoeien door al die projecten op te sommen. Als voorbeeld heeft 
de hoofdafdeling een traditie hoog te houden op het gebied van onderzoek naar uierontsteking 
bij het rund. Dat is ooit in de jaren zeventig begonnen met het promotieonderzoek van de door 
mij hooggewaardeerde voorzitter van onze Hoofdafdeling, Jos Verheijden. Een laatste 
hoogtepunt daarin vormt het vorig jaar verschenen proefschrift van Ruth Zadoks over mastitis 
veroorzaakt door Staphylococcus aureus en Streptococcus uberis. In dit onderzoek werd de 
transmissie van beide kiemen opgehelderd door moleculaire biologie te combineren met de 
mathematische epidemiologie. Het is daarmee een concreet voorbeeld van vooruitgang die 
kan worden bereikt als wetenschappers hun blik verruimen en inter-disciplinair gaan 
samenwerken. 
 
Binnen de leerstoel epidemiologie van infectieziekten ligt het zwaartepunt op de toepassing 
van epidemiologische technieken zowel onder experimentele, als onder 
praktijkomstandigheden. Het kwantificeren van de verspreiding van ziektekiemen, het 
opsporen van factoren die de verspreiding beïnvloeden en het vast stellen van hun mate van 
effect. De kwaliteit van diagnostiek is daarbij een nadrukkelijk onderdeel. Het vaststellen 
daarvan onder praktijkomstandigheden blijft een uitdaging, met name voor aandoeningen die 
endemisch voorkomen. Veel interventies beginnen met het opsporen van de ziekte. Zowel 
voor het kunnen instellen van de juiste therapieën als voor vermindering van 
antibioticumgebruik is het van groot belang dat we hier meer inzicht in krijgen. 
 
Tenslotte hebben wij de ambitie om de kloof tussen wetenschap en bele id te overbruggen. Op 
het niveau van het bedrijf betekent dit het aandragen van elementen die in kwaliteitssystemen 
van de gezondheidszorg, zoals IKB en HACCP kunnen worden ingebracht. Op macroniveau 
het uitvoeren van kwantitatieve risk assessments die epidemiologische bevindingen vertalen 
naar factoren waarop beleidsmakers makkelijker beslissingen kunnen nemen.  
 
Om deze taken goed uit te voeren moeten wij - nog meer dan tot nu toe – samenwerken met 
wetenschappers uit andere disciplines. Voor het onderzoek naar de verspreiding van 
infectieziekten betekent dit samenwerking met epidemiologen uit de meer funderende hoek, 
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pathofysiologen, microbiologen en dierenartsen uit gezondheidszorg en veterinaire 
volksgezondheid. Voor de vertaalslag naar beleid betekent dit samenwerking met 
maatschappijwetenschappers als economen, sociologen en ethici. Ook voor ons 
epidemiologen geldt namelijk dat we onze blik moeten verruimen om na te gaan wat onze 
vindingen betekenen voor de financiën van de boer, het draagvlak in de maatschappij en de 
morele normen en waarden.  
 
Een probleem is namelijk maar zelden zo eenvoudig dat alleen de epidemiologie er toe doet. 
Meestal spelen er diverse belangen en belanghebbenden een rol. Soms staan de belangen zelfs 
lijnrecht tegenover elkaar. Bovendien worden discussies lang niet altijd alleen maar gevoerd 
op basis van argumenten.  
 
Nederland beschikt inmiddels over een uitstekend netwerk van veterinair epidemiologen. In 
2002 is het Consortium voor Veterinaire Epidemiologie en Economie, cVEE opgericht. In dit 
consortium hebben de Faculteit der Diergeneeskunde en de Kenniseenheid Dier van 
Wageningen Universiteit en Research Centrum hun krachten gebundeld, aangevuld met de 
groep economie van diergezondheid uit Wageningen. De expertise binnen dit consortium 
omvat het hele spectrum van de epidemiologie, zowel op het gebied van onderzoek, onderwijs 
als dienstverlening. Van theoretische wiskundige modellen, via experimenten en 
observationele studies naar beslissingsondersteunende modellen. Deze bundeling kent 
internationaal zijn weerga niet.  
 
 
Blik verruimen in onderwijs  
 
Tot slot van deze oratie richt ik mijn blik op het onderwijs. Het opleiden van dierenartsen is 
de hoofdtaak van de Faculteit der Diergeneeskunde en epidemiologische kennis is een 
onmisbaar hulpmiddel voor de dierenarts. Niet alleen voor dierenartsen die werken in de 
landbouwhuisdierenpraktijk, in de veterinaire volksgezondheid, of het beleid, maar ook in de 
praktijk voor gezelschapsdieren en het paard. Zonder technieken uit de klinische  
epidemiologie is het vaak niet mogelijk de resultaten van een diagnostische test goed te 
interpreteren, of een eigenaar een heldere prognose te geven. Hoe groot is de kans dat de 
merrie van mevrouw Jansen werkelijk een infectie met paardenherpesvirus heeft? Hoe lang 
heeft de poes met leucose van de heer Pieterse nog te leven?  
 
Dierenartsen in de studiepaden Landbouwhuisdieren en Veterinaire Volksgezondheid moeten, 
naast kennis van de klinische epidemiologie, ook kennis hebben van koppeldiagnostiek en de 
verspreiding van infectieziekten binnen en tussen koppels dieren. Dergelijke kennis is erg 
belangrijk voor diagnose, therapie en preventie. Hoeveel dieren moet ik bemonsteren om 
inzicht te krijgen in de Campylobacterstatus van een koppel vleeskuikens? Hoe bestrijd ik de 
Staphylocccus aureus mastitis in deze koppel melkkoeien? Zij moeten veehouders, 
autoriteiten van de veterinaire volksgezondheid en anderen in de productieketen op dagelijkse 
basis hierover adviseren. 
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Onderwijs 
Epidemiologie van Infectieziekten
Inleiding diergeneeskunde

Ziektekunde

Klinische diagnostiek

MSc Epidemiology

Wetenschappelijke vorming

Introductie managementsystemen varken

Onderzoeksstage

Inleiding bedrijfsdiergeneeskunde

Statistische consultatie

Klinische lessen

Consultatie uitbraken dierziekten

Begeleiding trio’s

Veterinair Wetenschappelijk
Onderzoeker

Diersoort overschrijdend onderwijs diff co

PAO/PHLO

Internationale cursussen: PreISVEE

 
 
Natuurlijk hoeven de studenten alle feiten van die infectieziekten niet allemaal uit het hoofd te 
leren. Ik juich het toe dat binnen de studie diergeneeskunde het accent meer en meer gericht 
wordt op het leren vinden, analyseren en selecteren van kennis dan op het uit het hoofd leren 
van een rijtje ziektebeelden. 
 
Onderwijs is bovendien het belangrijkste middel om op termijn beleid te veranderen. Want 
onder de studenten van nu bevinden zich de dierenartsen, wetenschappers en beleidsmakers 
van de toekomst. De dierenartsen van nu worden binnen de verschillende studiepaden steeds 
gespecialiseerder opgeleid. Dat is ook noodzakelijk, omdat de maatschappij behoefte heeft 
aan steeds gespecialiseerdere kennis, ook in de diergeneeskunde. Zo’n studiepad leidt echter 
onherroepelijk tot een vernauwing van de blik. Ook hier is het een uitdaging om de blik 
regelmatig te verruimen, zodat alle studenten ook met een brede kritische blik aan de 
maatschappij deelnemen.  
 
Daar ligt een belangrijke rol voor mij en mijn medewerkers. Want voor we er erg in hebben 
verzuchten wij ook dat de studenten tegenwoordig helemaal niets meer weten. Dat is immers 
iets van alle tijden. Iedere generatie heeft de neiging om van de volgende generatie te zeggen 
dat het onderwijs niet meer deugt en dat de student van tegenwoordig weinig meer weet. Maar 
de vooruitgang die er onmiskenbaar is, bewijst het tegendeel. Dergelijke verzuchtingen 
zeggen waarschijnlijk meer over het dynamische karakter van kennis. Wat vandaag belangrijk 
is om te weten, hoeft dat volgend jaar niet meer te zijn. En wat vandaag niet belangrijk is, kan 
over tien jaar enorm relevant zijn. Daarom is het - in de diergeneeskunde net als in de rest van 
de wereld - belangrijker om vragen te durven stellen dan om alle antwoorden op een rijtje te 
hebben. Is de beslissing die we jaren geleden genomen hebben nog wel de goede basis om op 
door te borduren? Zijn er nieuwe inzichten, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe prioriteiten? 
Gaan we door met dieren ruimen, of gaat u - samen met ons - uw blik verruimen? Ik hoop van 
harte dat u voor dat laatste kiest. 
 
Ik heb gezegd  
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Geen dieren ruimen 
maar 

blik verruimen !

 
 


