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Hans (5 minuten): inleiding 
 
Schrikt u niet, interactiever als dit gaat het vanmiddag niet worden. De reden dat wij  
gezamenlijk een oratie houden is een benoeming op zeer verwante vakgebieden en 
onze nauwe samenwerking. Dit heeft alles te maken met het toenemende belang van 
de veterinaire epidemiologie voor Nederland. Deze toename is niet alleen het gevolg 
van een breder wordend scala aan diergezondheidsproblemen, en dierziekten die ook 
de menselijke gezondheid kunnen schaden, maar komt ook voort uit het economisch 
belang van preventie en bestrijding van uitbraken en uit ontwikkelingen in zowel 
wetenschap als maatschappij. Aangezien epidemiologie een kwantitatieve bezigheid 
is, zou verwacht mogen worden dat onze kennis van toegepaste wiskunde, 
populatiedynamica en statistiek een bijdrage kan leveren aan dit vakgebied. Dat die 
bijdrage er is, en wat die bijdrage is, willen we u in een klein uur, in onderlinge 
afwisseling duidelijk proberen te maken.  
 
Epidemiologie is de studie van de verspreiding van ziekten, in ruimte en tijd, met als 
doel factoren op te sporen die verantwoordelijk zijn voor, of bijdragen aan, die 
verspreiding.  In de veterinaire epidemiologie houden we ons voornamelijk bezig met 
infectieziekten, dit in tegenstelling tot de humane epidemiologie. Van het belang van 
infectieziekten bij landbouwhuisdieren is iedereen in Nederland op de hoogte door 
diverse uitbraken in recente jaren. Een gevolg is dat over de bestrijding van uitbraken 
iedereen een mening heeft.  
 
Wie zich bezig houdt met epidemiologische vraagstukken maakt op allerlei manieren 
gebruik van modellen. Zo zijn er diermodellen voor experimenten, geografische 
kaarten voor het rangschikken en interpreteren van ruimtelijke gegevens, 
economische modellen, statistische modellen voor de analyse van gegevens, 
denkmodellen van beleidsmakers die beslissingen moeten nemen bij uitbraken, en 
natuurlijk dynamische wiskundige modellen. Alhoewel dit heel verschillende 
invullingen van het woord “model” zijn, is er ook veel gemeenschappelijk. Het zijn 
allemaal abstracte karikaturen van de werkelijkheid, gebaseerd op noodzakelijk 
incomplete informatie en veronderstellingen, gevat in denkregels of rekenregels. 
Gemeenschappelijk hebben alle modellen ook dat ze per definitie fout zijn of, zoals 
we in onze titel zeggen: gelogen. Sommige modellen zijn echter fouter dan andere en 
iets dat fout is kan, zoals we zullen zien, toch heel waardevol zijn als het op de juiste 
manier gebruikt wordt.  
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Het gebruik van wiskundige modellen voor het bestuderen van de verspreiding van 
infectieziekten is een van de oudste vormen van theoretische biologie. Al in 1760 
werkte Daniel Bernoulli een wiskundig model uit voor de inenting tegen pokken. 
Deze inenting gebeurde met infectieus materiaal van echte patiënten, met het idee dat 
de ingeënte individuen een milde vorm van de ziekte kregen en daarna immuun 
werden. Een dergelijke techniek werd overigens ook voor diverse dierziekten gebruikt 
in die tijd, bijvoorbeeld voor runderpest. Er was echter bij deze techniek, waarbij dus 
de echte ziekteverwekker werd gebruikt, een grote kans van 1 op 8 dat de ingeënte 
daadwerkelijk de ernstige vorm van pokken kreeg en aan de gevolgen daarvan 
overleed. De vraag was dan ook gerechtvaardigd of ondanks dit risico voor 
individuen, maar gegeven het voordeel voor het individu van een geslaagde inenting, 
het toch voor de populatie als geheel beter was om de inentingscampagne door te 
zetten. Bernoulli liet zien dat, ondanks de verhoogde sterftekans, de 
levensverwachting van individuen toenam als pokken als doodsoorzaak zou zijn 
uitgeroeid. De vraag is daarmee dan ook in technische zin bevestigend beantwoord. 
Bij de uiteindelijke beslissing zal dit technische antwoord een rol spelen, maar er zijn 
natuurlijk nog vele andere factoren die moeten worden meegewogen. 
 
Het opstellen van een wiskundig model dwingt de maker om heel precies te zijn over 
de veronderstellingen die men doet. Kenmerkend voor het gebruik van modellen is, 
we zien dat al bij Bernoulli, dat kennis die we hebben over hoe individuen zich 
gedragen en hoe individuen reageren en van elkaar verschillen, vertaald wordt in 
verschijnselen die al die individuen bij elkaar in een populatie teweeg brengen. Het is 
een hulpmiddel om met hypothesen over de mechanismen die op individuniveau 
spelen, te proberen verschijnselen die we in een populatie waarnemen te verklaren. 
 
Het voorbeeld van Bernoulli illustreert niet alleen dat wiskundige modellen al bijna 
250 jaar voor infectieziekten gebruikt worden, maar bovenal twee andere zaken. Ten 
eerste maakt het gebruik van een model het mogelijk om een controlemaatregel op 
haar mogelijke effectiviteit te onderzoeken, waar dit moeilijk met een experiment te 
doen is. Dit is nog steeds een van de kenmerken van het gebruik van wiskundige 
modellen. Ten tweede maakt het duidelijk dat er een verschil kan bestaan in 
bestrijdingsbeslissing tussen wat men zou doen om een individu te helpen en wat men 
zou doen om een populatie te helpen waar vele, vaak verschillende, individuen met 
elkaar in interactie staan. Dit verschil is ook tegenwoordig nog actueel. Men zou kort 
door de bocht kunnen stellen dat men er zich heden ten dage in zowel de humane als 
de diergeneeskunde te weinig rekenschap van geeft dat dezelfde maatregelen voor het 
beter maken van individuen (of individuele boerenbedrijven) een hele andere 
uitwerking kunnen hebben in wat we “het beter maken van een populatie” zouden 
kunnen noemen.  
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Mart (5 min): de afbeelding en het afgebeelde 
 
Bij het toepassen van wiskundige modellen voor het bestuderen van de  dynamica van 
infecties leren van beeldende kunstenaars. Beeldende kunstenaars houden zich 
immers ook bezig met het afbeelden van de werkelijkheid. Picasso heeft daarover al 
eens gezegd: “Art is the lie that helps us to discover the truth”. Wij zouden daarbij 
voor  ons betoog het word “Art” kunnen vervangen door “Modelling”. Zowel de 
afbeelding in de beeldende kunst als het modelleren is een leugen die ons helpt om de 
werkelijkheid te ontdekken.  
 
Picasso benadrukte met het woord leugen dat de afbeelding niet hetzelfde is als 
hetgeen wordt afgebeeld. Dit is in de beeldende kunst vaker benadrukt. Velen van u 
zullen het schilderij van Margritte kennen waar onder een erg natuurgetrouwe 
afbeelding van een pijp in het Frans staat geschreven “dit is geen pijp”.  In eerste 
instantie werkt dit bevreemdend. De menselijke natuur werkt blijkbaar zo dat we 
geneigd tussen afbeelding en hetgeen wordt afgebeeld geen onderscheid te maken. 
Lees daarover bijvoorbeeld het klassieke werk van Gombrich getiteld “Art and 
Illusion”.  
 
Deze neiging om afgebeelde en afbeelding als identiek te zien komen we ook tegen 
bij de afbeeldingen waaraan wij werken; de wiskundige modellen met betrekking tot 
de dynamica van infecties. Het is wetenschappelijk en uit oogpunt van 
beslissingsondersteuning erg ongewenst wanneer het model en de werkelijkheid niet 
worden onderscheiden. Vandaar dat we dit onderscheid in onze titel net als Picasso 
door de keuze van het woord leugen wilden benadrukken.  
 
Het niet onderscheiden van werkelijkheid en model kan naar twee kanten doorslaan. 
Enerzijds merk je vaak dat wetenschappers en beleidsmakers modellen aan de kant 
schuiven omdat ze één feit kennen dat niet in het model zit en dat dat enkele feit 
daarmee in hun ogen het model volledig onbruikbaar maakt. Anderzijds is er vaak een 
grenzeloos vertrouwen in de uitkomsten van complexe simulatiemodellen omdat er 
heel veel aspecten uit de werkelijkheid in opgenomen zijn.  
 
Beide reacties op modellen gaan voorbij aan de doelstelling met betrekking tot het 
gebruik van modellen. Een model is niet bedoeld als een kopie van de werkelijkheid. 
(De werkelijkheid bestaat namelijk al.) Het is dus is het onvermijdelijk dat er 
ingrediënten van de werkelijkheid zijn die niet in het model zijn opgenomen. De 
relevante vraag is niet of er dergelijke ingrediënten zijn maar of die weggelaten 
ingrediënten van wezenlijke invloed zouden zijn op hetgeen bestudeerd wordt met het 
model. Heel veel ingrediënten en een daardoor onoverzichtelijk model maken het 
model niet beter: een dergelijk complex model levert vaak weinig inzicht in welke 
ingrediënten nu werkelijk van belang zijn en hoe die ingrediënten doorwerken in het 
eindresultaat. 
 
En dat is dan ook het tweede aspect in de uitspraak van Picasso. Niet alleen is het 
model niet de werkelijkheid maar juist doordat het niet de werkelijkheid is levert het 
inzicht op over die werkelijkheid. De beste afbeelding of beter gezegd de 
interessantste afbeelding is niet een zo getrouw mogelijke afbeelding van de 
werkelijkheid maar vaak juist een sterk vereenvoudigde weergave of op een andere 
manier “foutieve” weergave waardoor we de werkelijkheid juist beter gaan zien. Ik 
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denk daarbij bijvoorbeeld aan een treffende weergave door Picasso van de kop van 
een stier geconstrueerd uit een raak gekozen combinatie van fietsstuur en fietszadel. 
 
Belangrijk voor een afbeelding een model is het doel waartoe het gemaakt wordt. Om 
op het voorbeeld van Margritte terug te komen: als het doel is om iets te zeggen over 
de  rookkwaliteiten van de pijp, dan voldoet een afbeelding van die pijp niet, hoe 
nauwkeurig de pijp ook geschilderd wordt. Hier kan een ander model beter voldoen, 
bijvoorbeeld een prototype.   
 
Zo is ook voor wiskundig modellen van de dynamica van infecties belangrijk 
waarover men een uitspraak wil doen. Juist in het licht van de doelstelling wordt de 
relevante vereenvoudiging van de werkelijkheid gekozen. Een voorbeeld is het model 
dat wij hanteren voor de spreiding van een infectie van bedrijf naar bedrijf. Samen 
met Arjan Stegeman heb ik een zo’n model toegepast op klassieke varkenspest. Het 
model houdt rekening met besmettingskansen gekoppeld aan bekende routes van 
transmissie door onder meer diercontacten en menscontacten. Daar hebben we aan 
toegevoegd een transmissiekans voor routes die we niet kennen. Hiervoor hebben we 
gepostuleerd dat we dat met afstand tussen bedrijven kunnen beschrijven. We hebben 
statistisch een kans toegewezen aan de besmetting van een nog niet besmet bedrijf dat 
in de buurt ligt van een ander wel besmet bedrijf, via die onbekende routes. Gegeven 
de huidige stand van zaken en de huidige veehouderij is deze afstandsafhankelijke 
besmettingskans een goede basis voor het doorrekenen van de 
bestrijdingsmaatregelen die ingezet worden afhankelijk van de afstand: inspecteren 
van bedrijven, ruimen of vaccineren.  
 
Een dergelijk model is echter een leugen: dat wil zeggen het legt statistisch vast wat 
de kans is afhankelijk van de afstand, maar we kennen de mechanismen van  
overdracht niet en weten daarmee ook niet of die overdracht van het virus echt 
afhankelijk is van de afstand. In die zin is het model dus een leugen die belangrijk 
inzicht oplevert. We moeten echter uit de statistische metafoor niet de verkeerde 
conclusies gaan trekken. We kunnen bijvoorbeeld met behulp van dat model niet 
zeggen dat als alle bedrijven 400 meter verder uit elkaar zouden liggen dat we 
daarmee de transmissie zouden beperken. Daar schiet het model tekort: net als dat je 
met de pijp van Margritte niet kunt roken. Het model schiet te kort precies omdat we 
in het model wel het ingrediënt afstand hebben gestopt maar dat we niet weten hoe de 
transmissie tot stand komt, het ontbreekt aan een mechanistische basis.  Het kan 
bijvoorbeeld zo zijn dat we afstand niet letterlijk moeten interpreteren maar eerder 
moeten interpreteren als “dichtstbijzijnde buur van” of “gelegen aan dezelfde weg” 
etc. Afhankelijk van de mechanismen zou het kunnen zijn dat voor de extrapolatie 
naar een andere ruimtelijke verdeling van bedrijven dergelijke ingrediënten veel 
belangrijker zijn dan de fysieke afstand.   
 
Hans (10 minuten): methoden 
 
Voor het bouwen van eenvoudige modellen is creativiteit nodig, maar  ook voor de 
analyse van die modellen. Van belang zijn methoden die helpen de essentie van de 
dynamica van infecties beter te begrijpen. Een belangrijke bijdrage hieraan is de 
invoering geweest van de grootheid die wij tegenwoordig met het symbool R0 
aangeven (een hoofdletter R met een klein nulletje eraan). Dit zogenaamde basale 
reproductie getal is, in de context van de epidemiologie, het gemiddelde aantal nieuwe 
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besmettingen van een infectie dat veroorzaakt wordt door één besmet individu in een 
volledig vatbare populatie. Als iedere besmette gemiddeld meer dan één nieuw geval 
veroorzaakt alvorens het vermogen tot besmetten te verliezen, dan ontstaat er een 
kettingreactie van nieuwe gevallen. We noemen dat een epidemie. Als echter 
gemiddeld gesproken een besmette niet eens zichzelf ververst, dus als R0 < 1, dan kan 
de ziekteverwekker zich in die populatie niet handhaven. R0 is een zogenaamd 
“drempelgetal”; het systeem waarnaar men kijkt gedraagt zich anders afhankelijk of 
de waarde van de grootheid zich onder of boven de drempel bevindt. Dergelijke 
grootheden spelen bij dynamische systemen een heel belangrijke rol.  
 
Het beter maken van populaties is er op gericht controlemaatregelen zodanig in te 
zetten dat het reproductiegetal onder de één komt. Verschillende maatregelen kunnen 
op hele andere wijze effect hebben op de waarde van het reproductiegetal. Het is dan 
ook zaak om te trachten de grootheid middels wiskundige modellen uit te drukken in 
ingrediënten die bij een gegeven systeem van een gastheer, ziekteverwekker en 
controlemaatregel een belangrijke rol spelen. De waarde van R0 is ziekteverwekker en 
populatieafhankelijk en wordt beïnvloedt door onder andere het aantal contacten dat 
een besmet individu per dag met vatbaren heeft, het aantal verschillende individuen 
waarmee het contact heeft en het verloop van de besmettelijkheid van dat individu. 
Verschillende ingrediënten en parameters hebben een verschillende uitwerking op R0 
maar het is een essentieel inzicht dat niet alle parameters die van invloed zijn op de 
dynamica, R0 op gelijke wijze beïnvloeden. R0 is alomtegenwoordig in de 
populatiedynamica en speelt en prominente rol in bijna alle wetenschappelijke 
artikelen over verspreiding en bestrijding van infectieziekten waar modellen worden 
gebruikt. De wiskundige theorie om R0 te berekenen voor complexe situaties waar de 
individuen van een populatie van elkaar mogen verschillen in hun vatbaarheid, 
besmettelijkheid en contactstructuur is door Odo Diekmann, Hans Metz en mij meer 
dan tien jaar geleden uitgewerkt. Inmiddels pretenderen we het zo goed te begrijpen 
dat we in ons leerboek dat twee jaar geleden verscheen een recept voor deze 
berekening hebben opgenomen.  
 
Het is voor een beter begrip illustratief te kijken naar de groei van een epidemie zoals 
wij die waarnemen. Een uitbraak vertoont na een zekere beginfase vaak een tijdje een 
exponentiële toename in het aantal besmette individuen. Men zou dan in eerste 
instantie verwachten dat een ziekteverwekker met een hoge R0 ook noodzakelijkerwijs 
snel groeiende epidemieën geeft. Dat is echter niet zonder meer waar. R0 is een 
grootheid die iets zegt over groei gemeten in generaties terwijl de groeisnelheid die 
wij waarnemen iets zegt over toename in echte tijd. Wij observeren het aantal nieuwe 
gevallen bijvoorbeeld per dag of per week, maar observeren geen generaties. Een 
demografische parallel met de bevolking van China illustreert het gevolg hiervan het 
beste. Het aantal kinderen  dat een vrouw gemiddeld baart bepaalt de R0 van de 
Chinese bevolking. Het is de gemiddelde bijdrage aan de volgende generatie. Voor de 
bijdrage aan de groei in echte tijd telt echter ook wannéér een vrouw gemiddeld die 
kinderen baart. Als vrouwen op jonge leeftijd kinderen krijgen en die kinderen 
worden zelf ook op jonge leeftijd moeder, dan observeren we een snelle groei van de 
bevolking op bijvoorbeeld jaarbasis. Krijgen vrouwen echter dezelfde hoeveelheid 
kinderen op latere leeftijd, of meer gespreid over de vruchtbare periode, dan groeit de 
bevolking op jaarbasis minder snel, terwijl de generatiegroei gelijk is. In plaats van de 
1-kindpolitiek van China, had men dus wellicht ook kunnen opleggen dat vrouwen 
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evenveel kinderen mochten krijgen als vroeger, als ze daar maar op latere leeftijd mee 
zouden starten of ze beter zouden spreiden. 
 
Om een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van R0 te geven kijken we net als 
Bernoulli naar een inentingscampagne. Ook nu nemen we een ziekteverwekker bij de 
mens als voorbeeld. Dat doen we omdat dit bij ieder van u tot de verbeelding spreekt, 
maar het is mogelijk omdat veel methoden en inzichten voor humane en veterinaire 
infecties uitwisselbaar zijn. 
 
 In het algemeen heeft een karakteristiek als leeftijd van een individu, en de 
leeftijdsopbouw van een populatie, invloed op de verspreiding van infecties. 
Vatbaarheid, besmettelijkheid en contactstructuur (wie heeft contacten met wie) zijn 
vaak afhankelijk van leeftijd en het is dan niet verwonderlijk dat vaccinatiecampagnes 
die verschillen in de leeftijdsgroepen waarop ze zich richten, een verschillende 
uitwerking hebben op het beter maken van de populatie. Wiskundige modellen spelen 
dan een belangrijke rol om te bepalen wat de relatieve voor en nadelen zijn van 
diverse strategieën in verschillende omstandigheden. Het is onmogelijk om dit 
proefondervindelijk vast te stellen. Een van de gevolgen van vaccinatie is dat de 
gemiddelde leeftijd bij besmetting, in een goed gemengde populatie, stijgt naarmate 
het reproductiegetal daalt. De reden is eenvoudig in te zien: als velen waarmee een 
vatbaar individu per dag contacten heeft immuun zijn door vaccinatie, dan zal het 
gemiddeld langer duren voordat zo’n vatbaar individu eens een besmet individu 
tegenkomt. Deze stijging van leeftijd bij besmetting is vooral een probleem bij 
infectieziekten waarbij complicaties optreden als men er op latere leeftijd mee in 
aanraking komt, bijvoorbeeld rode hond en wel specifiek bij zwangere vrouwen. Met 
wiskundige modellen is aangetoond dat vaccinatie tegen rode hond in Afrikaanse 
landen met onze vaccinatiestrategie, door dit verschijnsel zelfs averechts kan werken. 
Dat komt onder andere omdat de bevolking in die landen een hele andere 
leeftijdopbouw hebben dan in west Europese landen. We verwachten in Afrika dus 
veel meer complicaties dan voor de vaccinatiecampagne, terwijl die complicaties de 
enige rechtvaardiging voor vaccinatie zijn. Een dergelijk inzicht wil men liever vooraf 
krijgen dan achteraf na implementatie, ook al is het door gebruik van een leugen.  
 
In een goed gemengde populatie is een schatting voor de minimale fractie van de 
populatie die bij geboorte ingeënt moet worden 1 – 1/R0. Het is een wiskundig inzicht 
dat niet alle individuen hoeven te worden ingeënt om het reproductiegetal onder de 1 
te brengen. Deze zogenaamde kudde-immuniteit beschermt het ongevaccineerde 
individu tegen infectie in een voldoende gevaccineerde populatie. Grenzen als 1-1/R0 
zijn ook aan te geven voor andere bestrijdingsstrategieën. Bij uitbraken van 
belangrijke dierziekten als klassieke varkenspest en mond en klauwzeer speelt 
bijvoorbeeld de vraag hoe de effecten van het ruimen van bedrijven (zoals het doden 
van alle dieren op een bedrijf eufemistisch heet) en de snelheid waarmee dit gebeurt 
opwegen tegen vaccineren tijdens de uitbraak, waarbij men zich moet realiseren dat 
het enige tijd duurt alvorens het vaccin daadwerkelijk bescherming geeft.  
 
Voor het kwantificeren van kudde-immuniteit en van de bestrijdingsinspanning die 
moet worden gepleegd heb ik recentelijk met prof. Klaus Dietz uit Duitsland enerzijds 
en met dr. Mick Roberts uit Nieuw Zeeland anderzijds, nieuwe methoden ontwikkeld. 
Het werk met Klaus Dietz komt voort uit het artikel van Bernoulli, waar een formule 
voor de mate van kudde-immuniteit in voor komt die sinds 1760 onopgemerkt is 



 7

gebleven maar die in een iets gegeneraliseerde vorm heden ten dage zowel bij 
veterinaire als humane infecties nog erg nuttig is. Samen met Mick Roberts heb ik dit 
jaar gewerkt aan een nieuw drempelgetal, gerelateerd aan R0, dat het mogelijk maakt 
om nauwkeuriger dan met R0 zou kunnen de bestrijdingsinspanning te bepalen als 
bestrijding gericht is op specifieke groepen in de populatie. Dit heeft belangrijke 
mogelijke toepassingen voor veterinaire infecties, bijvoorbeeld voor door vectoren 
overgebrachte infecties, voor infecties van landbouwhuisdieren die persisteren in een 
natuurlijke populatie en zo voor continue infectiedruk zorgen, of voor bestrijding van 
ziekten als mond en klauwzeer wanneer we een bepaald type bedrijf of regio als doel 
van de bestrijding nemen. Of dit waardevolle nieuwe methoden zijn moet in de 
toekomst in toepassingen blijken. 
 
We hebben ons tot nu toe gericht op het geval dat R0 < 1 is, of dat we zo’n situatie 
willen bewerkstelligen. Als R0 > 1 is dan kan er een grote uitbraak optreden waarbij 
het aantal besmette individuen (of individuele bedrijven) uiteindelijk in de grootte 
orde van de oorspronkelijke populatie kan liggen. Een belangrijk probleem is te 
begrijpen waarom in bepaalde gevallen ziekteverwekkers na zo’n uitbraak weer 
vanzelf verdwijnen uit de populatie en waarom in andere gevallen de ziekteverwekker 
kan persisteren. De vatbaren fungeren bij een uitbraak als brandstof en het antwoord 
op de vraag of de ziekteverwekker na introductie kan persisteren in de populatie, 
hangt er onder andere van af of de brandstof tijdens de uitbraak snel genoeg wordt 
aangevuld. Dit is een probleem waar processen die op verschillende tijdschalen 
kunnen spelen in interactie met elkaar het antwoord bepalen. De demografische 
tijdschaal wordt bepaald door de snelheid van verversing en die is weer gerelateerd 
aan de diersoort, het type bedrijf en de populatie-omvang. De epidemiologische 
tijdschaal daarentegen wordt bepaald door de eigenschappen van de ziekteverwekker 
en de mechanismen die voorhanden zijn om persistentie te bevorderen. Door Bartlett 
is vijftig jaar geleden het idee geformuleerd van een kritische populatiegrootte die 
nodig is voor persistentie. Hij observeerde dat mazelen in steden met meer dan 
200.000 inwoners kon persisteren, maar dat in kleinere gemeenschappen de 
ziekteverwekker na een uitbraak uitstierf. Dit begrip klinkt als een concept dat net zo 
bruikbaar is als het reproductiegetal en er zijn al vele publicaties aan gewijd. Met 
behulp van kritische populatiegrootte is het verschil tussen ziekteverwekkers in 
“persistentiegemak” te kwantificeren. Zo kan het zeehondjesvirus PDV  pas kan 
persisteren in grote populaties van meer dan 50.000 dieren zoals in de Kaspische Zee 
en bij Groenland, maar niet in relatief kleine populaties in het Noordzeegebied. Dat 
ligt aan het feit dat zeehonden maar eens per jaar jongen krijgen (in juni) en de 
tijdschaal van de epidemie veel korter is in kleine populaties. In contrast hiermee is 
voor het herpesvirus BHV1 door Liesbeth Mollema en Aline de Koeijer aangetoond 
dat de ziekteverwekker aan 600 Heckrunderen in de Oostvaardersplassen ruimschoots 
voldoende heeft om te persisteren. Dat komt onder andere doordat herpesvirussen 
door reactivatie de besmettelijke periode kunnen verlengen. 
 
De laatste jaren is het besef ontstaan dat ook ruimtelijke spreiding van de gastheer 
persistentie kan bevorderen als contacten tussen de deelpopulaties mogelijk zijn.. 
Denkt u bijvoorbeeld aan netwerken van boerenbedrijven of aan wilde populaties 
zoals de zeehondenpopulaties rond de Noordzee. . Ze vormen een zogenaamde 
metapopulatie: een netwerk van populaties waartussen contacten bestaan, 
bijvoorbeeld door uitwisseling van dieren, onderlinge contacten van boeren en 
natuurlijk visites van dierenartsen. De tijdschaal van contacten tussen de 
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deelpopulaties gaat dan een rol spelen bij het bepalen van de kritische 
populatiegrootte. De uitbraak van het zeehondjesvirus in het Noordzeegebied is een 
mooi voorbeeld van zo’n effect. In 1988 waren de uitbraken op alle locaties rond de 
Noordzee voor de winter uitgewoed. In de media hebt u veelvuldig kunnen lezen dat 
de zeehondenpopulatie in de Waddenzee de huidige uitbraak gaat overleven en dat 
ongeveer de helft van de dieren aan de ziekte zal overlijden, waarna de populatie zich, 
net als na de epidemie van 1988, weer snel zal herstellen. Deze redenering is echter 
niet op veel feitelijkheden gebaseerd. Bovendien zijn er  verschillen met 1988, 
waarvan het belang nog niet goed is onderzocht. Zo was bijvoorbeeld de 
startpopulatie veel groter in 2002, en kwam de epidemie pas later in het jaar op gang. 
Het virus heeft het in de Waddenzee al langer gerekt dan in 1988. Om soortgelijke 
redenen geldt dat ook voor de gebieden in de metapopulatie die net als in 1988 na 
Nederland aan de beurt kwamen. Zo is de uitbraak in Engeland nog zeker niet 
uitgewoed. Door deze factoren is het niet uitgesloten dat de ziekteverwekker dit jaar 
in de Noordzee metapopulatie de tijdschaal van de epidemie tot na de winter kan 
rekken om tijdens het voorjaar als de jongen worden geboren opnieuw toe te slaan, 
maar dan startend in Engeland. Dan zou veel blijvendere schade kunnen worden 
toegebracht aan de populatie. 
 
Men zou deze redeneringen over kritische populatiegrootte kunnen gebruiken om 
kritisch te kijken naar herinrichting van landbouwgebieden, maar ook naar de 
mogelijke effecten van de Ecologische Hoofdstructuur die voor een beter verbonden 
netwerk van natuurlijke populaties in Nederland  en in Europa gaat zorgen. Aangezien 
belangrijke infecties in natuurlijke populaties kunnen persisteren  liggen ook hier voor 
beleid interessante wetenschappelijke vragen. Een voorbeeld is het eerder genoemde 
bovine herpesvirus in Heckrunderen en klassieke varkenspest in populaties van wilde 
zwijnen. Deze laatste waren deze week nog in het nieuws in verband met een melding 
uit de Belgische Ardennen. Ik zei u al eerder dat we het concept van R0 goed 
begrijpen. Helaas is dat voor het concept van de kritische populatiegrootte niet het 
geval en  vijftig jaar na Bartlett is het idee nog steeds niet van een consistente, 
verklarende of verhelderende wiskundige basis voorzien.  
We hebben het nu gehad over epidemieën en persistentie. We zagen dat het begrip 
reproductiegetal daar een belangrijke rol bij speelt en dat we dat getal begrijpen en 
theorie ontwikkeld hebben om het uit te rekenen. Het is echter één ding om R0 in 
relevante parameters uit te drukken, het is een veel lastigere opgave om die 
parameters vervolgens te schatten. 
 
Mart (10 min) methoden 
 
Een belangrijk aspect van ons werk is dus het kwantificeren van transmissie en het 
kwantificeren van de effecten van interventies op die transmissie. Een voor de hand 
liggende interventie om transmissie te remmen is vaccinatie. Bij aanvang van mijn 
onderzoek op ID-Lelystad (toen nog CDI geheten)  werd er gewerkt aan een marker 
vaccin tegen pseudorabiesvirus (toen nog Aujeszky geheten) om toe te passen in 
varkens. Een markervaccin is een vaccin dat het mogelijk maakt om na vaccinatie 
toch nog de geïnfecteerde dieren van niet geïnfecteerde te onderscheiden met behulp 
van serologische testen. Er was een markervaccin ontwikkeld op het ID-Lelystad dat 
de ziekte bij varkens voorkwam. Nu is het pseudorabiesvirus een dodelijk virus voor 
biggen maar ook voor andere diersoorten bijvoorbeeld katten, honden en koeien. Er 
was dus reden om het virus te willen uitroeien. Bij die andere diersoorten gebeurde 
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dat vanzelf omdat de dieren zo snel doodgaan dat R0 in die soort kleiner dan 1 is. Het 
virus kon dus alleen persisteren in de varkenspopulatie en bleef daarmee ook een 
bedreiging vormen voor de andere gevoelige diersoorten.  
Kon het markervaccin gebruikt worden om pseudorabies (Aujeszky) uit te roeien? Er 
was bekend dat de gevaccineerde dieren te infecteren waren door het virus in de neus 
te druppelen en dat de op deze manier geïnfecteerde dieren het veldvirus ook weer 
uitscheidden. De conclusie was dan ook dat het vaccin transmissie niet zou kunnen 
tegenhouden. Uit het concept van de basale reproductie getal volgt echter dat met een 
dergelijk vaccin uitroeiing toch mogelijk kan zijn. Zelfs indien het vaccin transmissie 
niet volledig stopt kan de remming sterk genoeg zijn zodat het reproductiegetal onder 
de 1 komt en het virus ermee worden uitgeroeid. Samen met de viroloog Tjeerd 
Kimman werd een transmissie experiment ontwikkeld om dit te testen. Een 
transmissie experiment is een experiment waarbij dieren die door ons geïnoculeerd 
waren (en daardoor geïnfecteerd waren geraakt) in contact werden gebracht met niet 
geïnfecteerde dieren. Zowel de opzet van het experiment en als ook noodzakelijke 
wiskundige en statistische technieken om de uitkomsten van dergelijke experimenten 
te analyseren zijn door mijn groep in Lelystad bedacht en gepubliceerd. 
 
In zo’n transmissie-experiment voor pseudorabies vaccinatie werden gevaccineerde 
groepen dieren vergeleken met niet gevaccineerde controlegroepen. Tot onze 
verbazing bleek wel degelijk dat het vaccin transmissie statistisch significant 
verminderde ten opzichte van de controlegroep.  
In de vaccingroep raakten slechts enkele van de contactdieren geïnfecteerd. Dit is 
opmerkelijk: in een groep varkens in direct contact met elkaar en door elkaar lopend 
zijn er gevaccineerde varkens die aan infectie ontsnappen ondanks de aanwezigheid 
van (eveneens gevaccineerde) maar geïnfecteerde varkens die het virus uitscheiden. 
De redenen hiervoor zijn onduidelijk. Mogelijke mechanismen zijn: de gevaccineerde 
dieren scheiden korter uit, de gevaccineerde dieren scheiden minder uit, de 
gevaccineerde dieren hebben meer virus nodig om geïnfecteerd te raken etc.  Een 
aspect dat daarbij nog onvoldoende is bekeken is het effect van het feit dat het 
vehiculum waarin het virus (of ander parasitair organisme) van het ene dier naar het 
andere komt ook andere biologisch actieve elementen zal bevatten. In het geval van 
het pseudorabiesvirus zit het virus in een klodder speeksel waarin bijvoorbeeld ook 
antistoffen tegen dat virus en cytokines zitten. Deze biologisch actieve elementen 
kunnen van invloed zijn op de kans op aanslaan in het ontvangende dier en alleen het 
virusgehalte meten in een celkweek kan dus een verkeerd idee over die infectiekans 
geven.  
 
Wat ons echter in eerste instantie interesseerde was een statistische analyse van het 
fenomeen transmissie. We konden op basis van de statistische analyse laten zien dat 
de transmissie van pseudorabiesvirus werd beperkt door vaccinatie ten opzichte van 
de controle groep en dat het reproductiegetal na vaccinatie beneden de één lag. De 
statistische analyse is gebaseerd op een stochastisch model voor de dynamica van de 
infectie. De experimenten werden gedaan met 10 dieren en in dergelijke kleine 
populaties kunnen kansprocessen niet worden weggemiddeld. In een stochastisch 
model zijn er een of meer van de variabelen stochastisch. Het stochastische model 
geeft niet één getal voor de uitkomst van zo’n variabele maar een kansverdeling. Net 
zoals je bij het gooien met een gewone dobbelsteen alleen kunt zeggen dat er met 
gelijke kans, namelijk een-zesde er 1,2,3,4,5 of 6 uitkomt. In dit geval was de 
stochastische variabele het aantal geïnfecteerde dieren na afloop van het experiment. 
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In een groep van 10 varkens werden er 5 varkens geïnoculeerd en er waren dus nog 5 
contact varkens waarvan er mogelijk dus nog 0,1,2,3,4,5, geïnfecteerd konden 
worden.  De kansverdeling voor die variabele blijkt alleen af te hangen (onder 
bepaalde veronderstellingen) van het reproductiegetal. Uit de uitkomsten van een 
experiment kan daarom: (i) het reproductiegetal geschat worden, (ii) het 
reproductiegetal worden vergeleken met een bepaalde vaste waarde zeg bijvoorbeeld 
1 of (iii) het reproductiegetal worden vergeleken tussen behandelingen, bijvoorbeeld 
wel of niet vaccineren. 
 
Het aantal contactinfecties kan ook worden waargenomen bij een uitbraak van een 
infectie in het veld. Indien ook bekend is hoeveel infectieuze dieren op elk moment 
aanwezig waren kan daaruit opnieuw een schatting worden gemaakt van de 
transmissieparameters. Een voorbeeld was een studie samen met Arend Moerman 
naar de verspreiding van BVDV, op een bedrijf waar door maatregelen een 
belangrijke wijze van verspreiding, namelijk de toevoeging van persistent 
geïnfecteerde kalveren aan de koppel, werd voorkomen. We vonden dat de infectie 
dood liep in het melkveekoppel terwijl er nog een behoorlijk aantal niet geïnfecteerde 
dieren overwaren.  
 
Opnieuw: statistisch is het beeld consistent maar je zou geïnteresseerd zijn te weten 
hoe dieren, runderen in het laatste geval, ontsnappen aan de infectie. De destijds 
heersende opinie was dat deze “ontsnapte” runderen dan dus wel minder of niet 
gevoelig zouden zijn  voor BVDV infectie. Voor het model werd echter aangenomen 
dat alle runderen even gevoelig zijn. Om uitsluitsel te krijgen hebben we de aan 
infectie ontsnapte runderen blootgesteld aan het contact met een persistent 
geïnfecteerd dier waaruit bleek dat al deze dieren gewoon te infecteren waren. Wij 
hebben dus laten zien dat het alleszins te verdedigen viel om te veronderstellen dat de 
dieren door toeval aan de infectie ontsnapten. 
 
Sinds deze studies met pseudorabiesvirus in de varkens en BVDV bij runderen, 
hebben we velen van dergelijke studies gedaan en deze hebben praktische informatie 
opgeleverd voor de bestrijding van een groot aantal dierziekten in de populatie. Ook 
hebben dergelijke onderzoeken inzicht opgeleverd in de mechanismen achter de 
verspreiding van dierziekten. Ik sprak al zo even over de wijze waarop dieren 
ontsnappen aan infecties nadat bepaalde interventies zijn geïmplementeerd. Ook 
indien interventies wel effect hebben maar niet voldoende krachtig zijn, kan kennis 
over hoe de interventies werken belangrijk zijn om de interventies verder te 
ontwikkelen of te combineren met andere maatregelen. Ik kom zo dadelijk nog terug 
op de implicaties voor de praktijk van ons onderzoek.  
 
Ik wil nu nog even voortgaan op de lijn waarbij we uitleggen hoe in wezen foute 
modellen belangrijke inzichten leveren. Één aspect van het eenvoudig houden van het 
model is hoe we veronderstellen dat contacten tussen dieren verlopen. Zowel door te 
kijken van hoe aannamen in modellen uitpakken, als ook door, gebaseerd op die 
modellen, gericht experimenten uit te voeren, hebben wij onderzoek gedaan naar hoe 
het verloop van contacten in eerste benadering het beste te modelleren is. Onze eerste 
vraag was of de contacten die leiden tot transmissie inderdaad toenemen met het 
aantal dieren in de populatie, iets dat in de literatuur van epidemiemodellen veelal 
werd verondersteld. Werk dat ik met Hans Heesterbeek en Odo Diekmann hieraan 
heb gedaan wordt veel geciteerd en was zelfs recent nog onderwerp van discussie in 
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het blad Trends in  Ecology & Evolution. Kort samengevat komt onze redenering erop 
neer dat als eerste benadering de aantallen contacten niet toenemen met het aantal 
dieren en dat de R0 van populaties met verschillende aantallen dieren maar verder 
identiek hetzelfde zal zijn. De beste illustratie is het reproductiegetal na vaccinatie 
met het markervaccin tegen pseudorabiesvirus zoals dit verder werd onderzocht door 
Annemarie Bouma. De schatting van R0 voor gevaccineerde varkens was 0.5 maar 
deze schatting was gebaseerd op een groep van 10 dieren. Indien het aantal contacten 
lineair zou toenemen met het aantal dan zou in een groep van bijvoorbeeld 40 dieren 
R0 ongeveer 2.0 zijn en zou men bij een proefopzet waarop de helft werd 
geïnoculeerd een grote uitbraak verwachten. Annemarie heeft dit experiment met 40 
gevaccineerde varkens gedaan en er werden slechts enkele contactdieren geïnfecteerd. 
Dat aantal kwam precies overeen met hetgeen werd verwacht indien R0 niet zou 
toenemen met het aantal dieren in de populatie. Onze manier van het modelleren van 
de transmissie wordt nu ook veel toegepast bij humane infectiemodellen. Dit 
illustreert dat men met behulp van belangrijke vraagstukken in de diergeneeskunde 
inzicht en methodologie kan ontwikkelen die ook voor infectieziekten bij mensen zeer 
relevant zijn. De mogelijkheid experimenten te doen was daarvoor essentieel. 
 
Wij realiseren ons dat in werkelijkheid de situatie complexer is als in de voorgaande 
voorbeelden geschetst, maar zoals wij in het begin uitgebreid hebben uitgelegd 
denken we dat juist eenvoudige modellen die voor het doel waarvoor we de modellen 
bouwen voldoende de werkelijkheid nabootsen ons belangrijk inzicht verschaffen.  
 
Er zijn momenteel weinig mechanistische modellen waar de contacten tussen dieren 
anders gemodelleerd worden en die als betere eenvoudige modellen gebruikt kunnen 
worden om de transmissie door direct contact te bestuderen. In populaties met veel 
locale interactie tussen individuen spelen ingewikkeldere effecten een rol. Een 
voorbeeld is dat individuen vaak met maar een beperkt aantal anderen contacten 
hebben en dus ook maar aan een beperkt aantal individuen de infectie kunnen 
doorgeven.  Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij op een rijtje 
aangebonden of in individuele hokjes gehouden dieren, zoals dat nu het geval is voor 
drachtige zeugen. Deze zeugen hebben (afhankelijk van het voor de infectie 
noodzakelijke contact) alleen contact met de buurvrouwen. Uit modellering die ik heb 
gedaan met Odo Diekmann en Hans Metz volgt hoe we moeten rekenen met 
dergelijke beperkende structuren. Voor die varkens op een rij  is indien contacten 
alleen binnen de rij plaatsvinden wel duidelijk dat alleen kleine uitbraken kunnen 
plaatsvinden. Verschillende wiskundigen hebben de modellering verder uitgewerkt en 
daarover gepubliceerd met de varkensrijen als voorbeeld. Bij varkenspest uitbraken 
op zeugenbedrijven hebben wij ook in de praktijk aanwijzingen gevonden voor kleine 
uitbraken veroorzaakt door een dergelijke beperkende contactstructuur. De 
beperkende contactstructuur speelt ook een belangrijke rol bij de transmissie van 
seksueel overdraagbare aandoeningen en bij de eerder genoemde transmissie van 
infecties tussen bedrijven. 
 
Mart (7.5 minuten): toekomst 
 
Uit het voorafgaande zult u hebben opgepikt dat het begrijpen van de dynamica van 
infecties in populaties van gastheren het centrale thema is ons onderzoek. Mijn 
inbreng is vooral bij het bouwen van modellen het creatieve proces dat moet leiden tot 
interessante afbeeldingen van de werkelijkheid. Ik wil met u dan ook een aantal 
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vraagstukken bediscussiëren waaraan we de komende jaren zouden willen werken. Ik 
wil duidelijk maken dat wij niet aan meer ingewikkelde modellen willen werken 
alleen omdat de werkelijkheid complexer is dan onze modellen. Ik zal dan ook niet de 
beginnen bij de beperkingen van de modellen maar liever bij de vraagstellingen 
waarvoor we nog niet in staat zijn goede modellen te formuleren. 
 
Een vraagstuk kwam naar voren toen we probeerden de transmissie van bacteriën in 
kleine populaties van gastheren op een zelfde manier te beschrijven zoals we dat bij 
een groot aantal virussen met succes hadden gedaan. De transmissie van bacteriën in 
kleine experimentele populaties bleek veel minder goed herhaalbaar dan bij de 
virussen. Tenminste de virussen waaraan we gewerkt hadden. In concreto vond er in 
een transmissie experiment zonder interventies niet altijd transmissie plaats. Vertaalt 
in modeltermen was de vraag dus hoe er kleine uitbraken kunnen ontstaan  in 
experimentele groepen zonder interventies. De kans op een kleine uitbraak hangt 
onder andere af van de variatie in infectiviteit tussen de geïnoculeerd gastheren. In het 
stochastische model nemen we aan dat die variatie op een bepaalde manier ontstaat 
namelijk doordat dieren verschillen in de duur van hun infectieuze periode. In 
werkelijkheid is dat niet zo en zijn er andere oorzaken van de verschillen in 
infectiviteit. In het geval van de virussen, tenminste die wij hebben bestudeerd, was 
de variatie minder dan wij uit de bestaande modellering zouden afleiden en we 
kunnen beredeneren, en soms zelfs laten zien met experimenten, dat dit onze 
conclusies te voorzichtig maakt. Als wij concluderen dat het reproductiegetal na 
vaccinatie met het markervaccin tegen pseudorabies beneden de één ligt is dan hebben 
wij redenen om te denken dat het waarschijnlijk kleiner is dan wij schatten. Echter bij 
de transmissiestudies die wij doen met bacteriën is de variatie groter dan wij zouden 
modelleren en moeten we de modellering daarom veranderen. 
Momenteel zijn er een aantal promovendi die op verschillende manieren aan dit 
probleem werken. Voor het doen van de transmissie experimenten is het in het 
algemeen voldoende verschil te maken tussen de niet (of nauwelijks) infectieuze 
dieren en de wel infectieuze dieren. De eerste aanpassing voor een bacterie-gastheer 
transmissie model is dat we niet elk dier waarin we de bacterie vinden infectieus 
noemen maar dat we een andere definitie trachten te maken en te onderbouwen. 
Gebaseerd op een dergelijke benadering doet Elly Katsma transmissie experimenten 
met Salmonella in kippen. Een verdere uitwerking is dat er naast een verschil tussen 
wel en niet infectieus onderscheid wordt gemaakt tussen meer en minder infectieuze 
dieren op basis van wat we meten aan de dieren tijdens het experiment. Een voorbeeld 
hiervan is de transmissie van Actinobacillus pleuropneumoniae in varkens waarbij 
Annet Velthuis heeft laten zien dat dieren die de bacterie uitscheidden via de neus 
vele malen infectieuser zijn dan dieren waarin het alleen in de keel wordt gevonden.  
Ook is het mogelijk dat er bekende verschillen zijn tussen de dieren die mogelijk 
samenhangen met variatie in infectiviteit of gevoeligheid. Voorwaarde is dat die 
verschillen zijn te meten. Een voorbeeld is speendiarree in biggen veroorzaakt door 
E.coli waar door Petra Geenen aan gewerkt wordt. Er zijn verschillen in uitscheiding 
van de bacterie en daarmee samenhangend verschillen in infectieusiteit, afhankelijk 
van de aanwezigheid van een receptor voor de bacterie op het darmepitheel.  
 
Merk op dat we bij deze uitbreiding van de modellering voor bacteriën nog steeds als 
enige interactie tussen de dieren transmissie hebben benoemd.  In welk opzicht dit een 
vereenvoudiging is, is het makkelijkste uit te leggen aan de hand van de receptor-
positieve en receptor-negatieve dieren in het geval van E. coli. Indien dergelijke 
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dieren verschillen in infectieusiteit en in vatbaarheid dan is de transmissie afhankelijk 
van het type vatbare en het type infectieuze bij elk contact. Het zou echter zo kunnen 
zijn dat de infectiviteit afhangt van door wat voor type dier het ontvangende dier 
besmet wordt. Dergelijke verschillen in gedrag van het onvangende dier ontstaan 
doordat de dosis of een andere biologisch eigenschap van het inoculum afhankelijk is 
van het type infectieuze dier en leidt tot andere gedrag van de kiem in de ontvangende 
gastheer. In de intuïtie van degene die infectieziekten bestuderen en bestrijden speelt 
het begrip infectiedruk een belangrijke rol. Daarbij gaat het niet alleen om een grotere 
kans op infectie van het vatbare dier (in die zin wordt het begrip infectiedruk wel 
gebruikt door sommige modelbouwers) maar nadrukkelijk ook om meer ziekte of 
grotere infectieusiteit bij het ontvangende dier. Ons onderzoek in deze kan daarmee 
gezien worden als een eerste poging het begrip infectiedruk handen en voeten te 
geven. 
 
Er wordt dus ook ten aanzien van ziekte en niet alleen wat betreft transmissie 
verwacht dat infectiedruk een belangrijke rol speelt. Het illustratieve voorbeeld in 
deze is cholera. De cholera bacterie komt in grote delen van de wereld endemisch 
voor, meestal zonder grote epidemieën te veroorzaken. Als er echter 
vluchtelingenstromen ontstaan door oorlogen of natuurrampen dan is het vrijwel zeker 
dat er een uitbraak van de ziekte volgt indien er niet snel sanitaire voorzieningen 
worden getroffen in de vluchtelingenkampen. Een verklaring is dat mensen onder die 
minder hygiënische omstandigheden een grotere dosis binnen krijgen dan onder 
normale omstandigheden en dat daardoor meer ziektegevallen ontstaan. Dat ziekte 
dus afhangt van de infectiedruk is dus in de intuïtie een mogelijke verklaring. 
 
Een alternatieve verklaring is dat door toename in de transmissiekansen de virulentie 
van de kiem toeneemt. Er is natuurlijke selectie op de kiem om de gastheer niet te 
ziek te maken omdat de gastheer de kiem anders onvoldoende zal overdragen op 
andere gastheren. Indien de mogelijkheden tot overdracht toenemen doordat 
bijvoorbeeld mensen voor consumptie aangewezen zijn op fecaal verontreinigd water 
dan is die selectie minder en krijgen meer virulente stammen een kans. 
 
Naast de genoemde verklaringen spelen ook andere factoren een rol zoals 
verminderde weerbaarheid van mensen onder de moeilijke omstandigheden waarbij 
normale doses al voldoende zouden kunnen zijn voor infectie of ziekte. 
 
Over het ontstaan van ziekte op populatieniveau en de preventie op dat niveau van 
ziekte bij dieren weten we nog onvoldoende. Dit is ook een probleem bij de preventie 
van ziekten bij de mens veroorzaakt door kiemen die in dieren voorkomen. Naarmate 
we ziekte bij de mens meer en meer terugdringen worden mogelijk 
ziekteverwekkende kiemen in het voedsel steeds belangrijker. Het is dan ook 
belangrijk nauwkeurig te weten welke kiemen, in welke hoeveelheden en langs welke 
route  risico’s voor de mens inhouden. Meer inzicht in het ontstaan van ziekte bij 
dieren door infectiedruk en/of evolutionaire veranderingen in de kiem zijn daarbij 
belangrijk als model voor het ontstaan van ziekte bij de mens (voedselveiligheid) en 
om bij te dragen aan het ontwerp van duurzame en diervriendelijke 
dierhouderijsystemen. 
 
Evolutionaire veranderingen zijn ook belangrijk bij het ontstaan van resistentie in de 
populatie van kiemen. Resistentie tegen antibiotica of tegen vaccins is belangrijk voor 
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de dierziektepreventie en de dynamica van resistentie is duidelijk een 
populatiefenomeen. Net als bij virulentie zou een beter begrip van dergelijke 
verschijnselen bij populaties dieren kunnen leiden tot inzichten van belang voor de 
humane gezondheid. Hier valt met name te denken aan de spreiding van multipele 
resistentie bacteriën in ziekenhuizen. Door de mogelijkheden die wij in de veterinaire 
epidemiologie hebben om een en ander ook experimenteel te onderzoeken, menen wij 
vanuit onze discipline een goede bijdrage te kunnen leveren aan vraagstukken over 
virulentie cq ziekte  en resistentie van belang voor dierziekten en zoonoses maar ook 
voor humane infecties.  
 
Hans (7.5 minuten): toekomst en onderwijs 
 
U zult wel gemerkt hebben dat voor vooruitgang in epidemiologisch inzicht, 
samenwerking tussen vakgebieden essentieel is en vooral ook dwars door de 
verschillende integratieniveaus, van molecuul tot maatschappij. Wij proberen deze 
samenwerking over grenzen heen zowel binnen als buiten de faculteit actief op te 
zoeken. Mart heeft zonet al enkele probleemgebieden besproken waar de komende 
jaren veel aandacht naar zal uitgaan. Een gebied dat de komende jaren sterk zal 
groeien is de combinatie van immunologie en epidemiologie, ofwel de 
immunoepidemiologie, waarbij de dynamica van de ziekteverwekker binnen het 
individu wordt gecombineerd met transmissie tussen individuen. De methodologie 
van theoretisch onderzoek in de immunologie en de populatiedynamica vertoont grote 
overeenkomsten. Echter in de immunologie is men vrijwel alleen geïnteresseerd in 
wat er in een individu gebeurt, in mindere mate in hoeveel van een ziekteverwekker 
dat individu binnen kreeg, en nauwelijks in de hoeveelheid infectieus materiaal dat 
het individu verlaat om anderen te besmetten, en hoe dat dan bij andere komt. In de 
populatiedynamica is men vrijwel alleen geïnteresseerd in interactie tussen individuen 
en men beziet niet expliciet de relatie tussen infectiedosis en besmettelijkheid als 
uitkomst van een gevecht met het immuunsysteem. Het ontstaan van ziekte, de relatie 
met infectiedruk en de evolutie van virulentie en resistentie raken echter aan de 
interactie tussen immunologie en populatiedynamica. Naar deze interactie willen we 
de komende jaren meer onderzoek doen. 
 
Als modelsysteem zullen we daarvoor coccidiose gebruiken, een economisch 
belangrijke ziekte bij kippen. Bij deze infectie neemt de slagkracht van het 
immuunsysteem toe naarmate een individu vaker aan de ziekteverwekker wordt 
blootgesteld. Infecties veroorzaakt door protozoën (zoals malaria  en coccidiose) en 
infecties met wormparasieten zijn hiervan voorbeelden. Kenmerkend is hierbij ook 
dat in de levenscyclus van deze ziekteverwekkers een obligaat milieustadium voor 
komt; dit stadium (vaak eieren, larven of cysten) vormt de schakel tussen individuen. 
We hebben te maken met een cirkel van invloeden: individuen nemen infectieuze 
stadia van de ziekteverwekker op uit het milieu, de dosis die binnenkomt start de 
strijd met het immuunsysteem, die strijd heeft gevolgen voor het ontstaan van ziekte 
en voor de mate waarin stadia van de ziekteverwekker het individu verlaten, maar de 
totale hoeveelheid die alle besmette individuen in een populatie samen in het milieu 
brengen is weer bepalend voor de dosis die bij nieuwe en bestaande geïnfecteerden 
binnenkomt. De toestand van het milieu, en veranderingen daarin, bijvoorbeeld als 
gevolg van een bestrijdings- of managementmaatregel, kan invloed hebben op de hele 
cirkel. Zonder begrip van de interactie is het onmogelijk om de uitwerking van 
bestrijdingsmaatregelen bij dergelijke infecties te doorgronden of voorspellen. Bij 
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coccidiose bijvoorbeeld spelen vaccinatie, medicatie in voer en bestrijding van 
oocysten in het leefmilieu van de kippen een rol. Het ontbreekt momenteel aan inzicht 
hoe bij het bestrijden van dergelijke infecties dat vermogen tot natuurlijke 
immuniteitsopbouw zo goed mogelijk kan worden benut. We hopen op financiering 
om in januari een project te starten waarin Diergeneeskunde, ID-Lelystad en het 
departement Dierwetenschappen van Wageningen UR samenwerken. Hierbij zullen 
experimenten en wiskundige modellen hand in hand gaan. 
 
Met behulp van een zo eenvoudig mogelijk model dat desondanks de essentie van de 
interactie van binnen- en tussendier dynamica beschrijft hebben Mick Roberts en ik 
een paar jaar geleden laten zien dat de dynamica moeilijk voorspelbaar wordt, met 
name in het gebied waar R0 net boven de grens 1 ligt. Dit gebied moet men doorlopen 
als met een bestrijdingsmaatregel gepoogd wordt het reproductiegetal onder de 1 te 
brengen. Als we bij coccidiose zouden observeren dat reinigen van stallen in een 
aantal opeenvolgende cycli resulteert in een afnemende hoeveelheid achterblijvende 
oocysten, dan mogen we daar nog niet uit concluderen dat deze bestrijdingsmethode 
werkt. Het samenspel van interne en externe dynamica kan er voor zorgen dat er na 
een aantal cycli ineens toch een grote uitbraak optreedt die we niet zien aankomen. 
Dit soort verschijnselen komt in de populatiedynamica veel voor. 
 
Een ander gebied dat nog weinig aandacht krijgt, maar waar populatiemodellen bij 
uitstek een bijdrage kunnen leveren is het begrijpen van de risico’s van infecties in 
natuurlijke populaties. Samenwerking met het Instituut voor Risk Assessment 
Sciences (IRAS) van onze faculteit, maar ook met ecologen en medici, zal hierbij 
zeker worden gezocht. Inspanning voor de preventie van uitbraken, mogelijkheden 
voor persistentie en de ecologische gevolgen voor de natuurlijke populatie zelf zijn 
belangrijke problemen. Over bedreigingen voor landbouwhuisdieren van persistentie 
in natuurlijke populaties, en het belang van onderzoek daarnaar, hebben we het al 
gehad. Ook ziekteverwekkers die in natuurlijke populaties voorkomen en een risico 
vormen voor de mens verdienen veel meer aandacht. Dat geldt voor huidige maar ook 
voor naar onze regio oprukkende ziekteverwekkers, zoals bijvoorbeeld West Nile 
virus. Relevante vragen zijn in al deze gevallen: hoe moeten we de natuurlijke 
populaties monitoren, hoe kunnen we de verschillende risico’s kwantificeren, 
wanneer grijpen we wel in de natuur in en wanneer niet, en wat zijn de effect van de 
verschillende ingrepen. Typisch vragen waar experimenten niet aan de orde zijn en 
populatiemodellen in combinatie met diergeneeskundige en ecologische kennis een 
uitkomst kunnen bieden. In huidige en toekomstige projecten willen we hier meer 
aandacht aan besteden. 
 
Bij de recente uitbraak van mond en klauwzeer in Engeland, hebben dynamische 
modellen een belangrijke rol gespeeld in het vergelijken van effecten van 
bestrijdingsstrategieën. Een van de problemen bij het toepassen van de huidige 
modellen is dat tijdens uitbraken van dergelijke belangrijke dierziekten frequent 
maatregel op maatregel wordt gestapeld en reeds geïmplementeerde maatregelen 
worden veranderd. In modellen worden echter vaak invloeden constant verondersteld 
en als parameters opgenomen. In een dit najaar gestart promotieproject van onze 
hoofdafdeling en prof Ronald Meester van de Vakgroep Wiskunde van de Vrij 
Universiteit zal Pieter Trapman stochastische methoden ontwikkelen om 
veranderingen in bestrijdingsstrategie tijdens uitbraken beter mee te kunnen wegen in 
de voorspelling van hun effect. We starten met klassieke varkenspest als 
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modelsysteem en verwachten dat deze methoden voor een bredere klasse van ziekten 
van landbouwhuisdieren toepasbaar zijn. 
 
We willen ons nu kort richten tot de studenten. Als dierenarts zult u in veel denkbare 
werksituaties in aanraking komen met infectieziekten. Of u zich nu bezighoudt met 
het beter maken van individuele dieren, het begeleiden van bedrijven met 
landbouwhuisdieren, moleculair onderzoek voor nieuwe bestrijdingsmethoden, of het 
maken van beleid voor de aanpak van uitbraken van lijst A ziekten, in veel gevallen 
zult u op uw eigen integratieniveau beslissingen moeten nemen die direct of indirect 
gevolgen kunnen hebben voor het beter maken van populaties. Wat wij hopelijk 
hebben duidelijk gemaakt in deze oratie is dat verspreiding en bestrijding op 
populatieniveau op vaak niet-intuïtieve wijze en niet-lineaire manier gerelateerd is aan 
mechanismen die spelen op andere niveaus. Deze inzichten over de 
populatiedynamica van infectieziekten willen we graag  doorgeven aan u als 
toekomstige dierenartsen, onderzoekers en beslissers.  
 
Binnen de Hoofdafdeling Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren, waar wij beide 
werkzaam zijn is een herstucturering in voorbereiding die onder andere tot een sterke 
disciplinegroep veterinaire epidemiologie en economie moet leiden. Wij vinden dit 
voor zowel onderzoek als onderwijs een goede ontwikkeling. In de nieuwe opzet zal 
aan de toepassingsgerichte aspecten van infectieziekten en niet-infectieuse 
aandoeningen bij landbouwhuisdieren structureel inhoud worden gegeven in een 
sterke interactie met onze meer kwantitatieve funderende expertise. . Voor het 
onderwijs zal dit ook een verandering inhouden. We zullen als nieuwe groep daarbij 
eerst de eindtermen moeten vaststellen: wat moet elke dierenarts die hier wordt 
afgeleverd minimaal in haar of zijn bagage hebben voor wat betreft de epidemiologie 
van infectieziekten in het algemeen en de relatie tussen het beter maken van 
individuen en het beter maken van populaties in het bijzonder?  
 
Mart (5 minuten): maatschappij en onderwijs in Wageningen 
 
Hopelijk hebben wij u met onze uitleg en voorbeelden kunnen overtuigen dat we meer 
begrijpen van de dynamica van infecties dankzij de modellen en de bijbehorende 
wiskundige en statistische analyse methoden die wij en velen (internationale) 
collega’s met ons ontwikkelen. Het is echter niet voldoende dat wij als 
wetenschappers meer begrijpen van de werkelijkheid het is de bedoeling dat met dat 
inzicht de preventie en bestrijding van ziekten bij landbouwhuisdieren en van 
zoonoses verbeterd wordt. In de afgelopen jaren hebben we aan vele aandoeningen 
gewerkt en het voert te ver om alle voorbeelden te bespreken. Het onderzoek ging 
enerzijds voornamelijk over uitbraken van infecties die exotisch zijn voor Nederland: 
bijvoorbeeld varkenspest, mond- en klauwzeer, rundertuberculose en anderzijds over 
aandoeningen die men nog wil uitroeien in Nederland bijvoorbeeld pseudorabiesvirus 
in varkens, bovine herpes virus in runderen, salmonella en Campylobacter in kippen. 
In de afgelopen jaren is de uitbraakbestrijding aanmerkelijk verbeterd doordat er meer 
en meer wordt nagedacht over de onderbouwing van maatregelen. Onderbouwing van 
maatregelen is belangrijk omdat dit (1) leidt tot een effectieve inzet: niet te veel en 
niet te weinig, (2) de communicatie bevordert met degene die het moeten uitvoeren 
dan wel die de lasten moeten dragen, en (3) het beter mogelijk maakt om de 
consequenties van ad hoc aanpassingen in het protocol in te schatten. De artikelen en 
andere communicaties over dit onderwerp hebben daar aan bijgedragen maar zeker 
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ook het feit dat meer en meer van de verantwoordelijken onderwijs of trainingen op 
dit terrein hebben gevolgd.  
 
Wij zien dan ook dat naarmate de kwantitatieve wijze van benaderen van 
diergezondheidsproblemen op allerlei terreinen toeneemt, er meer en meer behoefte 
zal ontstaan aan mensen die daarin zijn opgeleid. Wij dragen beide bij aan MSc 
opleiding Veterinaire Epidemiologie & Economie in Utrecht. Voor de Wageningse 
veeteler en voor veeteeltstudenten van de HBO opleidingen is er in Wageningen ook 
een masteropleiding op dit gebied waarmee ze constructief kunnen gaan bijdragen aan 
een betere diergezondheid. De Wageningse traditie waarbij afstudeerders worden 
afgeleverd met het vermogen om een groot scala aan complexe zaken  met een 
pragmatische, kwantitatieve en kritische benadering aan te pakken maakt dat de 
Wageninger in veel opzichte complementair is aan de dierenarts die veelal minder 
geneigd zal zijn zelf te modelleren maar een veel grotere parate kennis heeft over 
dierziekten. We realiseren ons dat hierbij moeilijk is te generaliseren. Uiteindelijk zijn 
het de individuele studenten in Wageningen en in Utrecht waar wij mee 
samenwerken. Wij hopen dat die samenwerking in het voordeel is van die studenten 
en dat wij door onze brugfunctie tussen Wageningen en Utrecht kunnen bijdragen aan 
wederzijds begrip. 
 
Wij prijzen ons gelukkig dat we in Nederland in toenemende mate in staat zijn 
gebleken om samen te werken op het terrein van de veterinaire epidemiologie en 
economie. De groep QVE, de hoofdafdeling Gezondheidszorg landbouwhuisdieren, 
en de leerstoelgroep Agrarische bedrijfseconomie hebben begin dit jaar het 
consortium veterinaire epidemiologie en economie (cVEE) opgericht. Dit consortium 
bestaat uit veterinairen, populatiebiologen, wiskundigen, statistici en economen. Het 
consortium wil graag het onderzoek over het hele beslissingstraject 
vertegenwoordigen. Hetgeen betekent dat wij nog verder zoeken naar samenwerking 
met bestuurskundigen en sociologen om de maartschappelijke impact en invloed op te 
nemen maatregelen beter mee te nemen. In de toekomst hopen wij zowel op het 
terrein van de uitbraakbestrijding als op het terrein van de eradicatie met de 
verschillende belanghebbende samen te kunnen werken. 
 
Mart en Hans (5 minuten): bedankjes 
 
Mart: Geachte dames en heren, 
 
Zoals gezegd zijn er vele schakels met overlappende expertise nodig voor vooruitgang 
in epidemiologisch inzicht. We kunnen echter schakels van samenwerking ook in de 
tijd zien. Zo zijn er leermeesters die ons wetenschappelijke gevormd hebben en zo 
proberen wij onze kennis door te geven aan studenten en promovendi. Van al deze 
interacties leren wij zelf nog steeds het meest. Enkele mensen die een bijzondere 
invloed hebben gehad willen we met name noemen, te beginnen bij de leermeesters. 
 
Hans: Allereerst willen we beide graag prof Odo Diekmann uit Utrecht en prof Hans 
Metz uit Leiden bedanken. Jullie bijdrage aan onze vorming is waarlijk heel erg groot 
en zonder die inbreng waren we nooit zo ver gekomen. Wij hebben altijd heel 
duidelijk het gevoel leerlingen te zijn bij leermeesters, we zijn dat gevoel eigenlijk 
nooit kwijtgeraakt. Bij deze gelegenheid willen we ook benadrukken dat jullie voor de 
ontwikkeling van de theoretische biologie in het algemeen en de populatiedynamica 
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in het bijzonder van onschatbare betekenis zijn. Het vermogen biologisch inzicht te 
krijgen door abstractie is een waardevolle vaardigheid die jullie in ruime mate 
bezitten en die jullie ook met succes anderen weten aan te leren. Wij prijzen onszelf 
zeer gelukkig dat jullie ons goed hebben leren liegen en dat we dat nog steeds in 
commissie met jullie mogen doen. 
 
Mart: Ik sluit me aan bij het dankwoord gericht aan Hans en Odo. Daarnaast wil ik 
prof. Mous Sabelis van de Universiteit van Amsterdam bedanken. Hij is degene 
waarvan ik geleerd heb om met simpele modellen in de hand metingen consequent 
door te zetten totdat duidelijk werd waar die simpele modellen fout liepen. Ook heb ik 
geleerd dat in biologie heel veel mogelijk is en dat het niet zo slim is om je in je 
verklaringen voor waargenomen verschijnselen te veel te laten beperken tot het 
aflopen van de al platgetreden paden. Prof. Jos Verheijden, Tjeerd Kimman en prof. 
Jan Van Oirschot wil ik van al diegene die mij op weg hebben geholpen in de wereld 
van de diergeneeskunde in het bijzonder noemen. Dankzij hun constructieve bijdrage 
aan discussies rond het onderzoek aan het pseudorabiesvirus en later ook ander 
aandoeningen was het mogelijk om met de veterinaire epidemiologie in Nederland 
nieuwe richtingen op te gaan. 
 
Hans: De kennis en vaardigheden die wij hebben van al deze geleerden hebben 
meegekregen moeten wij verder ontwikkelen en op onze beurt overbrengen aan 
anderen. In de wetenschap gebeurt dat veelal door het begeleiden van promovendi. 
Het overbrengen klinkt als eenrichtingsverkeer, maar dat is het beslist niet. Wij zijn in 
de gelukkige omstandigheid om al veel goede promovendi te hebben begeleid en leren 
van elke intensieve samenwerking zelf erg veel. Ook met al onze huidige promovendi 
wordt die relatie gelukkig voortgezet. Jammer genoeg hebben we in deze oratie 
slechts een deel van de projecten kunnen bespreken. Onze promovendi die hun werk 
inmiddels hebben afgerond willen we hier in tijdsvolgorde met name noemen: 
 
Mart: Toine Buitels, Annemarie Bouma, Jaap Bosch, Arie van Nes, Jet Mars, Gonnie 
Nodelijk,  
 
Hans: Anje-Margriet Neutel, Rampal Etienne 
 
Mart: Annet Velthuis 
 
Hans: en Shana Mertens 
 
Mart: Prof. Jos Verheijden en de decaan prof Albert Cornelissen bedanken wij voor 
hun visie over het belang van de veterinaire epidemiologie en het gebruik van 
modellen daarin envoor hun inzet om van dit vakgebied een belangrijk speerpunt voor 
de toekomst te maken. Door hun inzet om deze visie om te zetten in daden zijn onze 
leerstoelen tot stand gekomen. Wij bedanken hun en het College van Bestuur voor het 
in ons gestelde vertouwen. 
 
Hans: Lieve Marion, om jouw te bedanken zijn weinig woorden geschikt. Als er iets 
niet gelogen is in deze oratie dan is het wel dat ik zonder jou niet hier zou staan. 
Madelief, Wikke en Roosmarijn, jullie bedank ik allereerst omdat jullie er zijn in ons 
leven, het is een feest om jullie te zien en te helpen opgroeien. Jullie brengen ons veel 
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geluk. Het valt voor jullie niet altijd mee om met twee drukke ouders te zijn 
opgezadeld en dan valt het niet altijd op hoe blij we met jullie zijn.  
 
Mart: Ik wil al mijn vrienden en mijn naaste familie bedanken voor hun steun en 
belangstelling. Ik wil enkelen apart noemen. Elise, die voor onze scheiding mij vele 
jaren lang heeft gesteund in mijn studie en carrière. Daarvoor dank. Mijn jongens, 
Niels en Job waarvan ik veel heb geleerd zeker de laatste jaren. Het is geweldig om te 
zien dat jullie met soortgelijke hebbelijkheden en talenten anders en vaak beter weten 
om te gaan. Tenslotte: mijn moeder voor haar is het vandaag ook  wel een moeilijke 
dag omdat ze zich vandaag realiseert hoe graag mijn vader hier bij was geweest. 
 
Hans: Geachte collega’s, studenten, familie, vrienden en andere toehoorders, wij 
danken u hartelijk voor uw aanwezigheid en voor uw aandacht. 
 
Mart & Hans: Wij hebben gezegd. 
 
 


