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Voorwoord: “Kennismaking” 

Beste lezers,  

 

Het nieuwe collegejaar heeft 

nu al weer ruim een maand 

de wereld van de studenten 

in zijn greep. Ook alle eerste-

jaars dompelen zich nu na 

alle kennismakingen met 

hun stad, faculteit en vereni-

gingen, onder in  de studie 

waarvan ze zo gedroomd 

hebben.  

 

Wij hopen dat Hygieia voor  

hen de komende jaren een 

bron van informatie en inspi-

ratie zal zijn op het gebied 

van One Health, voedselvei-

ligheid en dierwelzijn. De  

redactiecommissie heeft ge-

probeerd hier alvast een 

steentje aan bij te dragen 

door het maken van  deze 

oktober-editie van het maga-

zine.  

 

De Ebola-uitbraak in Afrika 

heeft uiteraard onze aan-

dacht getrokken. Ook zijn 

twee bijzondere recepten te 

vinden om alvast eens ken-

nis te maken met een aantal 

bijzondere ingrediënten. Het 

tweede deel van het artikel 

van Natasha Valeeva over 

besluitvorming in de voedsel-

keten is terug te vinden en 

daarnaast een artikel over 

mest en energie, een uiteen-

zetting over het verbieden 

van wilde dieren in het cir-

cus, naar aanleiding van het 

voorstel van een aantal ge-

meenten om wilde dieren uit 

het circus te weren. Verder 

een verwijzing naar een 

prachtig verslag over het Zoo-

biquity congres dat afgelopen 

september plaatsvond en 

georganiseerd werd door het 

Kennisnetwerk Zoonosen 

Midden-Nederland en Vet-

effecT in Dierenpark Amers-

foort en waar de humane 

geneeskundesector op een 

ontzettend leuke wijze ken-

nismaakte met de dierge-

neeskunde. In de rubriek 

“Hoe zat het ook al weer 

met…? dit keer een ultra-

korte spoedcursus over    

ESBL. 

 

Speciale aandacht wil ik nog 

even vragen voor twee com-

missieleden die  eind van 

deze maand afscheid nemen 

van onze commissie. Anne-

Fleur Brand en Anna Telle-

gen: ontzettend bedankt voor 

al jullie mooie artikelen en 

inzet voor de commissie en 

succes met alles wat jullie nu 

gaan doen!  

 

Tegelijkertijd hebben we ken-

nis gemaakt met Manon van 

Ewijk en Daniëlle van Eyk, 

onze nieuwe redactieleden!  

 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Lisette Derksen  

h.t. Vicevoorzitter der Hygieia 

h.t. Voorzitter redactiecom-

missie der Hygieia ■ 
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Slachtoffers met bloed uit 

alle lichaamsopeningen, on-

derzoekers in drukpakken, 

uitgestorven Afrikaanse dor-

pen, lijken in plastic zakken; 

dergelijke beelden hebben 

geresulteerd in wereldwijde 

fascinatie voor Filovirussen. 

 

Het Hollywood-drama  'Out-

break', dat in 1995 uitkwam, 

toont het scenario dat een 

Ebolavirus een dodelijk spoor 

trekt door een Westerse sa-

menleving. Was het filmsce-

nario realistisch? Is onze 

vrees voor het overslaan van 

de Ebola-uitbraak naar de 

Westerse wereld gerecht-

Ebola 

 

►  Derde wereld probleem of mondiale bedreiging?  

vaardigd – of staat ons wel-

licht nog iets veel ergers te 

wachten? 

 

De familie Filoviridae omvat 

alle Ebola- en Marburgvirus-

sen die beide een filovirale 

hemorrhagische koorts ver-

oorzaken. Natuurlijke infec-

ties met filovirussen zijn tot 

dusver uitsluitend beschre-

ven in Afrika en delen van 

Azië1. 

 

Zowel de incidentie van uit-

braken als de aantallen pati-

ënten nemen toe2. De virus-

sen circuleren voortdurend in 

dieren, waarschijnlijk in 

vleermuizen. Zo nu en dan 

4 Mens én dier 

slaat de ziekte over op de 

mens, vaak na contact met 

zieke dieren of rauwe dierlij-

ke producten. De gedocu-

menteerde infecties suggere-

ren dat de verschillende   

genera voorkomen in con-

trasterende klimaatzones. 

Ebolavirus infecties worden 

vaker gezien in regenwou-

den, terwijl infecties met 

Marburgvirussen vaker   wor-

den waargenomen in droge 

bossen, verder naar het zui-

den en het oosten3,4.  

 

Wat is de rol van dieren? 

Het differentiëren tussen 

primaire reservoirsoorten en 

dieren die spillover-infecties 

Anne-Fleur Brand 
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Referentie 18 

“Is onze vrees voor 

het overslaan van 

de Ebola-uitbraak 

naar de Westerse 

wereld 

gerechtvaardigd – 

of staat ons 

wellicht nog iets 

veel ergers te 

wachten?” 
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►  Derde wereld probleem of mondiale bedreiging? 

doormaken blijft een uitda-

ging. In vogels, reptielen, 

amfibieën en arthropoda 

repliceren de virussen niet5. 

Terwijl de zoektocht door-

gaat, wijzen verscheidene 

onderzoeken in de richting 

van vleermuizen als reservoir 

van filovirussen in Afrika en 

Azië3,6.  

 

De consumptie van bushme-

at is in Afrika een bekende 

oorzaak van het overgaan 

van filovirale hemorrhagische 

koortsen van dier op mens. 

Bushmeatconsumptie is ech-

ter niet beperkt tot platte-

landsgemeenschappen in de 

tropen; wilde dieren worden 

tegenwoordig gejaagd voor 

serieus geld en bushmeat-

handel is sterk gecommercia-

Waarom is de huidige uit-

braak zo dodelijk? 

Het is voor het eerst dat een 

Ebolavirus zo westelijk in 

Afrika wordt gezien. (zie af-

beelding 1) Het betreft ook 

meteen de zeer dodelijke 

Zaïre Ebolavirus-variant, met 

een mortaliteit die kan oplo-

pen tot 90%. Veel lokale 

zorgverleners in de regio wa-

ren onervaren in de omgang 

met Ebola-patiënten en wa-

ren dus ook niet in staat om 

zichzelf goed te beschermen 

tegen het virus. Verder wordt 

de verspreiding van het virus 

toegeschreven aan het reis-

gedrag van bewoners in het 

gebied; mensen in West-

Afrika reizen gemiddeld meer 

dan bewoners van Centraal-

Afrika. Deze manier van geo-

liseerd. In 2002 werd ge-

schat dat de waarde van de 

bushmeathandel in West-       

en Centraal-Afrikaanse lan-

den varieerde van 40 tot 200 

miljoen dollar7. 

 

Uit onderschepping van grote 

hoeveelheden bushmeat op 

diverse internationale    lucht

-havens is gebleken dat 

bushmeat in verschillende 

westerse landen illegaal 

wordt ge-ïmporteerd. In 2010 

schatte Chaber et al. dat het 

toen alleen al in Air France       

carriers om hoeveelheden 

van ongeveer 5 ton per week 

ging8. Consumenten zijn 

meestal Afrikaanse expats 

die bushmeat als een delica-

tesse beschouwen 9. 

 

Afbeelding 1:  

Ebola outbreaks in  

Afrika sinds 197619 



 

grafische verspreiding maak-

te het moeilijk om mensen 

die mogelijk besmet waren 

op te sporen. Deze factoren 

hebben bijgedragen aan de 

dodelijkheid van deze speci-

fieke uitbraak. 

 

Hoe efficiënt is de virusover-

dracht? 

Uitscheiding van het virus 

vindt pas in grote hoeveelhe-

den plaats in lichaamsvloei-

stoffen wanneer slachtoffers 

klinisch ziek zijn. Gelukkig 

zijn filovirussen op dit mo-

ment onder veldomstandig-

heden nog niet overdraag-

baar via de lucht. Ondanks 

dat het RNA-virussen betreft, 

zijn ze sinds de ontdekking in 

1976 weinig veranderd en is 

het niet gelukt om te mute-

ren in een variant die via de 

lucht verspreidt. Dit maakt 

de overdracht van het virus 

relatief inefficiënt10.  

 

RNA-virussen benutten alle 

bekende mechanismen van 

genetische variatie om hun 

voortbestaan te verzekeren. 

De ontwikkeling van een vira-

le quasispecies is sterk af-

hankelijk van de grootte van 

de populatie virus die betrok-

ken is bij de infecties. Passa-

ge van virus door grote popu-

laties resulteert in meer mu-

taties, hetgeen snellere aan-

passing mogelijk maakt11. 

Over de waarschijnlijkheid 

dat mutatie van het Ebolavi-

rus zal leiden tot een variant 

die via de lucht overdraag-

baar is zijn experts het nog 

niet eens.  

 

Wat nodig is om verspreiding 

tegen te gaan is publieks-
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voorlichting en een goede 

hygiëne in de gezondheids-

zorg, zoals isolatie van pati-

ënten. Het verspreiden van 

publieke berichten over 

volksgezondheid is een grote 

uitdaging in Afrika, waar an-

alfabetisme en wantrouwen 

in de overheid belangrijke 

obstakels vormen. 

 

Moderne ziekenhuizen in 

Westerse landen beschikken 

over het algemeen over bete-

re materialen en procedures 

om overdracht van filovirale 

koortsen te voorkomen. 

Daarnaast kunnen mensen 

die mogelijk zijn geïnfecteerd 

door epidemiologen eenvou-

diger en sneller worden opge-

spoord en geïsoleerd, zoals 

in 2008 is bewezen toen een 

Nederlandse vrouw ziek 

thuiskwam uit Oeganda na 

besmetting met een Mar-

burgvirus. Er zijn toen 130 

risicocontacten terug getra-

ceerd12.  

 

Dat varkentje wassen wij dus 

wel? 

Ons ziekenhuispersoneel is 

door trainingen inmiddels 

voorbereid op de komst van 

Ebola-patiënten. Het virus 

verspreidt zich nog niet door 

de lucht en het merendeel 

van de huidige Ebola-

patiënten heeft weinig reden 

“Over de 

waarschijnlijkheid 

dat mutatie van 

het Ebolavirus zal 

leiden tot een 

variant die via de 

lucht overdraag-

baar is zijn experts 

het nog niet eens.”  

Ebola 

 

►  Derde wereld probleem of mondiale bedreiging?  
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om naar landen buiten Afrika 

te vliegen. Wellicht dooft de 

huidige uitbraak uit als alle 

voorgaande, maar het is niet 

ondenkbaar dat dit verhaal 

nog een vreemd staartje 

krijgt.  

 

Ik sluit niet uit dat een filovi-

rus in de toekomst op een 

onverwachte plek opduikt. In 

1989 werd in apen uit de 

Filippijnen een Ebola-achtige 

virusinfectie gevonden en 

bleek dat filovirussen ook in 

Azië voorkomen. Het gaat om 

een filovirus die niet patho-

geen voor mensen lijkt te 

zijn. In 2009 werd in gedo-

mesticeerde Filippijnse var-

kens een infectie met hetzelf-

de virus aangetoond. In var-

kenshouders werden antili-

chamen tegen het virus ge-

vonden, hetgeen erop duidt 

dat overdracht van het virus 

had plaatsgevonden3.  

derzoek en risicobeoordeling 

van filovirale infecties in Azië.  

 

Hopelijk trekken we voldoen-

de lering uit de uitbraak die 

momenteel een groot gebied 

teistert en kunnen wij met de 

kennis die nu wordt opge-

daan een dergelijk groot 

spoor van dood en verderf in 

de toekomst voorkomen. ■ 
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“Hopelijk trekken 

we voldoende 

lering uit de 

uitbraak die 

momenteel een 

groot gebied 

teistert en kunnen 

wij met de kennis 

die nu wordt 

opgedaan een 

dergelijk groot 

spoor van dood en 

verderf in de 

toekomst 

voorkomen.” 
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“Het smaakt naar nootjes maar dan met pootjes”
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►  Recept voor succes? 

Lisette Derksen 

 

Studente  

diergeneeskunde  

Universiteit Utrecht 

en redactielid 

Waar voorheen onze 

Westerse wereld de con-

sumptie van insecten zag als 

een uitdagende opdracht in 

een spannend televisiepro-

gramma, begint het feno-

meen insecten eten, als seri-

euze voedselbron, ook in ons 

land steeds meer een reali-

teit te worden.  

  

Op het festival Lowlands wa-

ren afgelopen zomer brood-

jes te koop waarop je gebak-

ken meelwormen als topping 

op je broodje kon laten 

strooien2. De broodjes waren 

voor de gelegenheid Broodje 

Lef XXL genoemd. De brood-

jes vonden gretig aftrek. Niet 

alleen dronken twintigers, 

maar het grootste deel van 

de wereldbevolking eet insec-

ten3 en met het voedsel-

vraagstuk in ons achterhoofd 

is het gepast hier weer eens 

aandacht aan te besteden. 

Binnenkort verschijnt in dit 

magazine een uitgebreid ach-

tergrondartikel over dit on-

derwerp, houd het magazine  

dus goed in de gaten! Hier  is 

alvast “een voorproefje” te 

vinden. (Ingrediënten zijn o.a. 

bij de Sligro te koop.) ■ 
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insecteneten.nl/ 

2. http://www.ad.nl/ad/

n l /10 14 /Bi zar/ar t i c l e/
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2 0 1 4 / 0 8 / 1 5 / B r o od j e -

meelworm-is-een-ware-lunch

-hit-op-Lowlands.dhtml  

3 . h t t p : / /

edepot.wur.nl/148726 ■ 
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Gefrituurde sprinkhanen in knoflookboter1 

Smelt 1/4 kop boter in een koekenpan. Zet het vuur op zacht/gemiddeld. Bak 6 teentjes knoflook in de boter gedurende 5 minuten. Voeg 1 kop 
schoongemaakte sprinkhanen toe. Ga verder met bakken gedurende 10-15 minuten, af en toe roeren.  

Eet smakelijk! 
 

Overheerlijke quiche met meelwormen1 
Draai bloem, boter, suiker, zout en gist kort door elkaar in de keukenmachine voeg daarna melk en een ei erdoor. Als van het deeg een bal ont-

staan het deeg uit de machine halen. Maak van het deeg een bol en laat dit 20 minuten afgedekt rusten. Appareil: 150 g slagroom, 150 g heel ei , 

15 g maïzena. Meng deze ingrediënten en breng het lekker op smaak met peper en zout. Vulling: scheutje olie, 75 g (verse) meelwormen, 25 g 

gesnipperde ui, 40 g preireepjes, 25 g blokjes rode paprika, ½ teentje knoflook , 40 g geraspte kaas. Spoel de meelwormen af en blancheer ze kort 

in kokend water, daarna direct koud. Spoelen en goed laten uitlekken. Verhit de olie in de koekenpan en bak de uitjes, knoflook goed aan,  

voeg ook de meelwormen toe en bak ze lekker bruin voeg prei en paprika toe en fruit deze nog even mee aan. Vlaaivorm Ø20 cm. insmeren met 

boter en de vorm bekleden met het uitgerolde deeg. Vulling aanbrengen en goed verdelen. Overgieten met appareil en bestrooien met kaas. 

Afbakken op 200 graden ºC in 20 minuten.  

Eet smakelijk! 

Binnenkort 

verschijnt in dit 

magazine een 

uitgebreid 

achtergrondartikel 

over dit onderwerp, 

houd het magazine  

dus goed in de 

gaten! Hier  is 

alvast “een 

voorproefje” te 

vinden.  



 

In het magazine van juli 

was het eerste deel van het 

artikel van mevrouw Valeeva 

over onderzoek naar besluit-

vorming in de voedselproduc-

tieketen te lezen. Deze week 

volgt het tweede en daarmee 

laatste deel van dit artikel. 

Om even het geheugen op te 

frissen volgt hierna een korte 

samenvatting van deel I. De 

juli-editie van het magazine 

is overigens ook op onze site 

te vinden. (red) 

 

Samenvatting deel I 

“Het doel van het artikel is 

om het inzicht te vergroten in 

de redenen en motieven van 

veehouders om wel of niet 

gewenst gedrag te vertonen. 

En om vanuit het begrip van 

keuzes die veehouders ma-

ken, te kijken wat het bete-

kent in de praktijk en voor de 

onderzoeksmethode, als we 

voedselveiligheid en volksge-

zondheid op een hoger ni-

veau willen brengen.“ Als 

aspecten van die besluitvor-

ming zijn motivatie, gedrag 

van de actoren en sociale 

netwerken genoemd. Boeren 

moeten hun goedkeuring 

geven aan bepaalde maatre-

gelen over kosteneffectiviteit 

en het waarborgen van de 

voedselveiligheid, ondertus-

sen beïnvloeden zaken uit de 

gedragseconomie de rationa-

liteit van de boeren. In het 

eerste deel zijn ook de infor-

mele communicatiekanalen 

genoemd die gebruikt wor-

den om onderling informatie 

over productiepraktijken te 

delen. (red)    

 

Deel II  

 

Behoefte aan een nieuwe 

integrale aanpak? 

Alle bovenstaande compo-

nenten hebben laten zien 

dat ze belangrijk zijn voor het 

nemen van beslissingen op 

individueel bedrijfsniveau. 

De huidige onderzoeks-

methoden zijn echter niet 

volledig geschikt voor het 

vastleggen van de heteroge-

niteit in de persoonlijkheid 

van boeren, en de interactie 

tussen besluitvormingscom-

ponenten en interactie tus-

sen boeren. Verschillende 

methoden die worden ge-

bruikt om andere soorten 

beslissingen te bestuderen, 

indien afzonderlijk bekeken, 

hebben de neiging om een 

onvolledig beeld van adoptie 

te geven. Indien beschikbare 

benaderingen worden ge-

combineerd voor de studie 

van het besluitvormingsge-

drag, zouden zij kunnen zor-

gen voor een meer volledig 
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begrip van het gedrag van de 

landbouwer. Dit zal helpen 

de overheids- en keteninter-

venties meer effectief en 

succesvol te maken. 

 

Agent-based modeling (agent

-gebaseerd model) als een 

integrale aanpak? 

In ons recente onderzoek 

proberen we om te gaan met 

de bovengenoemde aspec-

ten zoals toegepast op het 

geval van mastitis in de zui-

velketen, waarbij de boven-

staande relatie tussen de 

genoemde diergezondheid 

en voedselveiligheid in het 

bijzonder worden meegeno-

men. Als endemische ziekte 

op melkveebedrijven, blijft 

mastitis de meest voorko-

mende en meest dure ziekte 

die de efficiëntie van de 

melkproductie beïnvloedt 

(Halasa et al., 2007). Naast 

het veroorzaken van bedrijfs-

gebonden productieverliezen, 

kan mastitis de voedselveilig-

heid nadelig beïnvloeden 

(Noordhuizen and Metz, 

2005), (Ma et al., 2000) 

evenals de kwaliteit van ge-

pasteuriseerde melk en an-

dere zuivelproducten. Op 

deze manier heeft mastitis 

veel raakvlakken met de dier-

gezondheid, melkkwaliteit en 

veiligheid van zuivelproduc-

ten. 

Diergezondheid en voedselveiligheid blijven 

mensenwerk (deel II) 

►  In deze editie deel II van het artikel over onderzoek naar 

besluitvorming in de voedselproductieketen 
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interactie tussen 

besluitvormings-

componenten en 

interactie tussen 

boeren.” 
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In het onderzoek presenteren 

we een agent-based model 

dat de gelijktijdige beslissin-

gen om uiergezondheids-

maatregelen van melkvee-

houders, in interactie met 

elkaar, simuleert. Het model 

bevat meerdere heterogene 

melkveehouders (agenten) 

met eenvoudige gedragsre-

gels van actie en interactie, 

om zo complexe uitkomsten 

(collectieve adoptiegedrag) te 

kunnen nabootsen. Agent-

based modellen baseren zich 

niet op de veronderstelling 

dat het systeem zich ge-

draagt volgens een vooraf 

bepaalde evenwichtstoe-

stand, zoals conventionele 

economische evenwichtsmo-

dellen doen. In plaats daar-

van handelt elke agent vol-

gens zijn huidige situatie, de 

toestand van de wereld om 

haar heen en de regels voor 

zijn gedrag. Het model houdt 

de vele interacties met de 

andere agenten en met de 

omgeving bij, om te zien wat 

er gebeurt in de tijd en om 

opkomende macro-niveau 

gedragspatronen te ontdek-

ken (Farmer en Foley, 2009). 

 

Gedragsregels in dit onder-

zoek worden gedefinieerd 

voor elke boer in zijn eigen 

interne proces samen met 

zijn interacties met andere 

Stimulatie van de adoptie 

van dergelijke maatregelen 

vereist een economische 

prikkel. Persoonlijke motiva-

tie van boeren en hun net-

werk kunnen de motivatie 

om de uiergezondheid te 

verbeteren versterken; maar 

zo’n netwerk is eigenlijk al-

leen effectief voor laag ge-

motiveerde boeren. 

 

Wat betekent deze kennis 

voor het onderzoek en de 

praktijk? 

In onze huidige aanpak mo-

delleren we het management 

van uiergezondheid als een 

complex dynamisch en realis-

tisch systeem, waarbij de 

menselijke aanpassing en 

het leren (percepties en ge-

drag) worden betrokken, 

naast de traditionele eco-

nomische overwegingen 

(kosteneffectiviteit en econo-

mische stimulansen). De 

studie helpt de verwevenheid 

van deze aspecten en hun 

effect op het succes van de 

verschillende instrumenten 

die worden gebruikt om de 

veehouders te stimuleren om 

de uiergezondheid te verbe-

teren, zoals economische 

stimulansen en communica-

tiecampagnes, beter te be-

grijpen. ■ 

 

 

boeren (netwerken) en omge-

ving. Boeren worden geken-

merkt als begrensd-rationeel 

en handelen in wat zij zien 

als hun eigen belang. 

 

Het model ontdekt opkomen-

de macro-niveau patronen 

van systeemgedrag, wanneer 

het individuele gedrag van 

elke landbouwer wordt be-

paald door economische 

overwegingen, cognities en 

netwerken met boeren. Het 

collectieve gedrag wordt 

weergegeven als het totale 

aantal boeren dat bepaalde 

uiergezondheid-verbetermaat

-regelen in de tijd neemt. De 

geïntegreerde analyse van 

het gedrag van de boeren 

met betrekking tot het ne-

men van uiergezondheids-

maatregelen geeft aan dat 

verschillende strategieën 

nodig zijn voor het ontwerpen 

van effectieve stimulerings- 

en communicatiecampagnes.  

 

Intensieve communicatie-

campagnes kunnen beter 

worden opgezet voor een 

bepaalde individuele maatre-

gel, omdat dit vaak voor 

meerdere maatregelen niet 

nodig is. Voor de adoptie van 

maatregelen die geld kosten 

is een communicatiecampag-

ne en de interactie met ande-

re boeren niet erg effectief. 

Diergezondheid en voedselveiligheid blijven 

mensenwerk (deel II) 

►  In deze editie deel II van het artikel over onderzoek naar 

besluitvorming in de voedselproductieketen 

De studie helpt de 

verwevenheid van 

deze aspecten en 

hun effect op het 

succes van de 

verschillende 

instrumenten die 

worden gebruikt 

om de veehouders 

te stimuleren om 

de uiergezondheid 

te verbeteren, 

beter te begrijpen  
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De haat-liefde ver-  

houding tussen mens en dier 

neemt met de tijd steeds 

meer verschillende vormen 

aan. Het concept van biogas-

installaties is niet zozeer 

nieuw maar de aandacht 

voor dergelijke projecten 

neemt toe. We gebruiken 

veehouderijen om ons van 

voedsel te voorzien, tegelij-

kertijd moeten we ons daar-

bij afvragen of we onszelf 

niet in de vingers snijden 

vanwege de effecten hiervan 

op het milieu.  

 

Mest is op zichzelf geen en-

kel probleem, we gebruiken 

het tenslotte ook om de bo-

dem vruchtbaar te houden. 

Het aantal dieren dat zich in 

onze veehouderijsystemen 

bevindt lijkt echter de pan uit 

te rijzen, waarbij een over-

maat aan mest ontstaat die 

voor problemen kan zorgen. 

Wat betreft de haat-liefde 

verhouding tussen mens en 

dier komt hier allereerst na-

In een biogasinstallatie wordt 

mest, al dan niet eerst ge-

mengd met water, verwarmd 

en het gas dat bij de vergis-

ting vrijkomt wordt opgevan-

gen. (afbeelding 1)  Dit gas 

kan gebruikt worden in een 

warmte-kracht-koppeling om 

energie op te wekken, ook 

kan het aan het gasnet toe-

gevoegd worden. De warmte 

die bij het hele proces vrij-

komt, kan ook gebruikt wor-

den om stallen te verwar-

men, iets waar zeker bij var-

kenshouderijen veel energie 

voor nodig is1. 

 

Naast gas en warmte blijft er 

na het vergistingsproces  

digestaat over, die wordt ge-

scheiden in een dikke en een 

dunne fractie. Beide fracties 

kunnen gebruikt worden als 

meststof. Een nadeel van 

digestaat als meststof tegen-

over kunstmest is dat di-

gestaat veel kan verschillen 

in samenstelling. Voor veel 

verschillende soorten grond 

en gewassen is het echter 

een uitstekende meststof2. 

tuurlijk ‘geur’ naar bovendrij-

ven. We willen wel graag ham 

op ons brood, maar we willen 

geen stinkende dorpen cre-

ëren. Om de overlast van 

ammoniaklucht niet de spui-

gaten uit te laten lopen, zijn 

er door de overheid referen-

tiewaarden vastgesteld voor 

de uitstoot van verschillende 

stoffen.  

 

Biogasinstallaties 

Er zijn voor veehouders 

meerdere manieren om de 

ammoniak en geuremissie 

van hun bedrijven te beper-

ken. Er wordt veel gebruik 

gemaakt van luchtwassers, 

maar daar kleven een aantal 

nadelen aan. Zo is er veel 

energie nodig om de lucht-

wasser in werking te zetten, 

terwijl er veel warmte verlo-

ren gaat. Daar is een oplos-

sing voor gevonden in de 

vorm van vergistings- en bio-

gasinstallaties. Het systeem 

maakt van eigenlijk alle co-

producten gebruik, waardoor 

het de term ‘duurzaam’ wel 

verdient.  

Een frisse neus voor mens en dier 

 

►  Mest, ammoniakemissie en energie   

Nienke Wagenaar 
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Referentie  5 

“Biogas als 

duurzame 

energiebron klinkt 

als een 

prachtoplossing, 

wat je je toch laat 

afvragen wat het 

dan voor de dieren 

betekent dat we 

nóg meer van hen 

willen profiteren in 

onze veehouderij 

systemen.” 



 

Biogas als duurzame energie-

bron klinkt als een prachtop-

lossing, wat je je toch laat 

afvragen wat het dan voor de 

dieren betekent dat we nóg 

meer van hen willen profite-

ren in onze veehouderij sys-

temen. In de hedendaagse 

praktijk wordt er veel ge-

bruikt van maak van grote 

opslagkelders voor mest, in 

combinatie met een lucht-

wasser om de ammoniak en 

geur emissie toch iets te ver-

minderen. De stallen worden 

dan niet dagelijks gemest, 

wat betekent dat de dieren 

zelf ook een tijd in slechtere 

luchtkwaliteit leven. Voor een 

biogasinstallatie is het effec-

tiever om mest en urine ge-

scheiden te houden. Dit vergt  

in de meeste gevallen een 

aanpassing aan de huisves-

ting van de dieren.         

 

In Sterksel is na onderzoek 

naar het frequent aflaten van 

mest uit mestpannen een 

systeem gevonden dat in de 

praktijk ingezet kan worden. 

Door dagelijks de stallen uit 

te mesten en de mest te ver-

werken is er geen langdurige 

opslag van mest, wat op zich 

zelf al een verbetering is voor 

het stalklimaat. Frisse neu-

zen voor ons en onze voed-

selbronnen dus. Een bijko-

mend voordeel is dat verse 

mest een hoge biogasop-

brengst geeft3. 

 

Voor de echte wereldverbete-

raars onder de veehouderij- 

systemen heeft Stichting 

Milieukeur (SMK) keurmer-

ken en certificatieschema’s 

ontwikkeld. Op allerlei gebie-

den bouwen zij aan een 

duurzame veehouderij. De 

Maatlat Duurzame Veehou-

derij-stal bijvoorbeeld moet 

voldoen aan bepaalde eisen 
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op onder andere het gebied 

van ammoniakemissie, dier-

gezondheid en -welzijn en 

energievoorziening. De crite-

ria zijn hierbij scherper dan 

de criteria die in de wet lucht-

kwaliteit gehandhaafd wor-

den. Zo wordt er dus gewerkt 

aan frisse neuzen voor mens 

en dier4. ■ 
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4.http://www.maatlatduur-
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De dierenarts centraal 

voor ledenservice, branche 

ontwikkeling en belangenbehartiging  
 

Wil je ook profiteren van de beroepsvereniging voor 

alle dierenartsen, de KNMvD (Koninklijke Nederland-

se Maatschappij voor Diergeneeskunde)? 

Een ledenwebsite met de werkzoekendenbank, de 

vacaturebank, diverse dossiers en nieuwsbrieven 

met het laatste nieuws. Het Tijdschrift voor Dierge-

neeskunde, hét vaktijdschrift voor dierenartsen, 

een groot aanbod aan nascholing en netwerkmoge-

lijkheden, (vak)groepen en platforms en meer!  

 

Word dan lid (of blijf het). Je helpt de KNMvD dan 

bovendien om je belangen als dierenarts te beharti-

gen in de politiek en de samenleving, want hoe meer 

leden, des te krachtiger de KNMvD kan opereren. 

 

 

www.knmvd.nl 
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Geregeld verschijnen er  

berichten over (vermeend) 

dierenleed in de media. Niet 

zelden leidt dit tot een ware 

mediahype. Afgelopen maan-

den kende Nederland bijvoor-

beeld ophef over proeven 

met labradors uitgevoerd 

door de Universiteit van 

Maastricht3, wekte RTL de 

woede en verbazing met een 

reportage over reisbureaus 

die olifantenjachten organi-

seren4 (deze uitzending staat 

gepland voor 5 oktober) en 

was er veel ophef over drie 

doodgeschoten zwijnen door 

de jachtopzichter die  vlak 

daarvoor door de brandweer 

uit de Zuid-Willemsvaart wa-

ren gered5.  

 

Ook deze maand was het 

weer raak; de Rotterdamse 

wethouder Joost Eerdmans 

pleit voor een verbod op het 

houden van wilde en exoti-

sche dieren in circussen. Hij 

schreef samen met andere 

gemeenten een brief naar 

staatssecretaris Dijksma6. 

Twee jaar geleden werd een 

verbod geregeld in het re-

geerakkoord, maar daarvan 

is volgens de brievenschrij-
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vers nog niets terechtgeko-

men.   

 

Voor– en tegenstanders van 

een verbod op wilde dieren in 

het circus gooien elkaar met 

argumenten om de oren. 

Tegenstanders verkondigen 

dat het trainen van bijvoor-

beeld tijgers te vergelijken is 

met het trainen van honden 

om een pootje te geven of 

het trainen van paarden om 

ergens overheen te springen; 

iets wat vele Nederlanders 

elke dag doen en heel nor-

maal vinden. Voorstanders 

van het verbod haasten zich 

Lisette Derksen 

 

Studente  
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►  Plezier, leedvermaak of tijd voor een ethische reflectie?  
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discussie nuttig 

lijkt, is een 

ethische  

reflectie.”  
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vervolgens te zeggen dat 

dieren in het wild horen te 

leven en niet op een trapje in 

een circustent kunstjes beho-

ren uit te voeren. Maar in de 

dierentuin worden dieren 

toch ook onnatuurlijke din-

gen geleerd? Al is het maar 

om ze meer hanteerbaar te 

maken voor medische be-

handelingen. En is in de na-

tuur altijd alles beter? Zo zijn 

nog talloze argumenten te 

bedenken vóór en tegen een 

verbod.  

 

Wat mij in deze discussie 

nuttig lijkt, is een ethische 

reflectie. Hierbij wordt eerst 

een morele vraag gesteld, in 

dit geval bijvoorbeeld: is het 

houden van wilde dieren in 

een circus voor commercieel 

vermaak toelaatbaar? Vervol-

gens moeten de betrokkenen 

op een rijtje worden gezet (de 

dieren, circushouders, domp-

teur, de overheid, de toe-

schouwers etc.),  hun argu-

menten (plezier beleven, geld 

verdienen etc.) en eventuele 

missende feiten; wat wordt 

bijvoorbeeld verstaan onder 

“wilde” dieren? De volgende 

Dierenartsen in Nederland 

zouden naar mijn mening 

beter moeten kunnen inspe-

len op kwesties die in de me-

dia naar voren komen of die 

in de maatschappij spelen. 

Daarbij is  zowel hun kennis 

van diergezondheid als dier-

welzijn onmisbaar. Daar-

naast is een ethische reflec-

tie een goede manier om dit 

soort problemen te benade-

ren. ■ 

 

Referenties 

1.http://zwartgoud.net/2010

/12/respect-voor-dieren-ga-

toch-weg/ 
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3.http://nos.nl/artikel/6934
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8 6 8 3 1 9 /r t l - se r i e - vo l g t -

n e d e r l a n d s e -

olifantenjager.html 

5.http://www.nu.nl/binnenla
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b l i j - m e t - a f s c h i e t e n -

zwijnen.html 

6.http://nos.nl/op3/artikel/6

94144-verbied-circusdieren-

en-snel-een-beetje.html ■ 

stap is het benoemen van 

alternatieven. Daarna wor-

den de argumenten gewo-

gen. Deze stap is uiteraard 

niet waardenvrij. Sommige 

mensen vinden het principi-

eel niet toelaatbaar om die-

ren gevangen te houden in 

het belang van de mens, an-

deren hebben hier geen pro-

blemen mee zolang de die-

ren in een goede staat van 

welzijn verkeren; verschillen-

de waarden dus en daarmee 

verschillende normen. 

 

Wie in Nederland deze afwe-

gingen van de overheid be-

kijkt, ziet dat men onder 

voorwaarden wel dieren mag 

gebruiken voor wetenschap 

en educatieve doeleinden, 

maar dat de overheid een lijn 

heeft getrokken bij bijvoor-

beeld het houden van nert-

sen voor de productie van 

bont. Benieuwd ben ik dan 

ook of het gevraagde verbod 

op het houden van wilde die-

ren in het circus er gaat ko-

men. Het lijkt in de lijn te 

liggen met de erkenning van 

de intrinsieke waarde van 

het dier door de overheid. 

Wilde dieren in het circus?! 

 

►  Plezier, leedvermaak of tijd voor een ethische reflectie?  

Referentie 2 

Referentie 2 

“Dierenartsen in 

Nederland zouden 

naar mijn mening 

beter moeten 

kunnen inspelen op 

kwesties die in de 

media naar voren 

komen of die in de 

maatschappij 

spelen. Daarbij is  

zowel hun kennis 

van diergezondheid 

als dierwelzijn 

onmisbaar.  



 

Een zonnige dag, een groep 

enthousiastelingen uit de humane en veteri-

naire sector die van elkaar willen leren en 

dierentuin Amersfoort als prachtige locatie 

hiervoor; niets stond een geslaagd Zoobiqui-

ty-congres in de weg!   

  

Een verslag van het congres en alle presen-

taties van de sprekers zijn te vinden via: 

http://vandieropmens.nl/kennisnetwerk/ac

tiviteiten/ ■ 
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Zoobiquity-congres  

 

►  Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland en VeteffecT 

http://vandieropmens.nl/kennisnetwerk/activiteiten/
http://vandieropmens.nl/kennisnetwerk/activiteiten/
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VetEffecT implementeert en ontwikkelt 

interessante projecten op het gebied van 

plattelandsontwikkeling en duurzame 

dierlijke productie (inclusief visserij en 

aquacultuur) in relatie met diergenees-

kunde en voedsel.  

Kijk eens op: www.veteffect.nl 

http://www.veteffect.nl/


 

ESBL staat voor  

Extended Spectrum Beta-

lactamase. ESBL is een en-

zym dat in staat is bepaalde 

soorten antibiotica af te bre-

ken. Dit enzym komt in een 

aantal bacteriën voor, waar-

door zij moeilijk te bestrijden 

zijn met antibiotica. De bac-

teriën die ESBL’s kunnen 

produceren zijn vaak on-

schuldige bacteriën, die va-

ker voorkomen in het li-

chaam, zoals bepaalde 

darmbacteriën (Klebsiella, E. 

coli). Wanneer deze bacteri-

ën echter een infectie veroor-

zaken in YOPIs (Young, Old, 

Pregnant, Immunodeficient), 

kan er een gevaar optreden1. 

 

Waar komen die ESBL’s van-

daan? 

Uit onderzoek in 2002 is 

gebleken dat bijna alle vlees-

kuikens positief testen op 

ESBL. Als gevolg hiervan zijn 

22 Mens én dier 

bijna alle vleesproducten van 

deze vleeskuikens ook posi-

tief voor ESBL. Uit een studie, 

die is uitgevoerd door het 

Universitair Medisch Centrum 

Utrecht en het RIVM, bleek 

dat 1 op de 5 humane klini-

sche ESBL-producerende 

isolaten, genen en plasmiden 

bevatten die niet te onder-

scheiden zijn van pluimvee-

genen en –plasmiden. Hier-

door wordt pluimveevlees 

beschouwd als meest waar-

schijnlijke bron van over-

dracht op de mens.2   

 

Een onderzoek van het RIVM 

laat in 2012 zien, dat bij fae-

cesonderzoek van slachtkal-

veren en slachtvarkens in 

respectievelijk 69.9% en 

74.8% van de onderzochte 

dieren, ESBL producerende 

E.coli aanwezig is. Bij melk-

koeien is dit aantal lager, 

namelijk 8,3% van de melk-

koeien test positief3. 

 

Maar niet alleen de voedsel-

producerende dieren zijn 

b e s m e t  m e t  E S B L -

producerende bacteriën. Ook 

bij gezelschapsdieren en 

paarden zijn deze bacteriën 

aangetroffen, waarbij er over-

eenkomsten zijn gevonden 

tussen resistentiemechanis-

men van de dieren en de 

mensen. Uitwisseling van 

ESBL’s tussen mens, gezel-

Hoe zit het ook al weer met… ESBL? 

 

►  Rubriek waarin een zoönose wordt uitgelicht en eventuele 

nieuwe ontwikkelingen hieromtrent worden besproken 

Manon van Ewijk  

 

Studente  

diergeneeskunde 

Universiteit Utrecht 

en redactielid 

“Ook bij 

gezelschapsdieren 

en paarden zijn 

deze bacteriën 

aangetroffen, 

waarbij er 

overeenkomsten 

zijn gevonden 

tussen 

resistentiemecha-

nismen van de 

dieren en de 

mensen.” 

Referentie 11 
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schapsdier en paard kan 

daarom niet worden uitgeslo-

ten4. 

 

Uit recent onderzoek blijkt 

ook dat verspreiding van 

ESBL’s via groenten en fruit 

mogelijk is. In een studie die 

in Nederland is uitgevoerd, 

bleek dat 6% van de onder-

zochte monsters afkomstig 

van 15 verschillende groen-

ten, ESBL-producerende En-

terobacteriaceae bevatten. 

Het gaat hierbij voornamelijk 

om taugé, maar ook op ra-

dijs, lente-ui en pastinaak 

werden ESBL’s gevonden. De 

gevonden ESBL-genen zijn 

vergelijkbaar met de genen 

die bij mensen en op vlees-

producten worden gevonden, 

echter de bacteriestammen 

en plasmiden kwamen niet 

overeen. 

 

De productiewijze van groen-

ten en fruit lijkt een promi-

nente rol te spelen in het 

ontstaan van ESBL’s op de 

rende zijn/haar verblijf in de 

instelling niet in contact ko-

men met medebewoners. Dit 

is vaak niet haalbaar, waar-

door contactisolatie in bij-

voorbeeld bejaardentehuizen 

niet toegepast kan worden 

en er zo dus een verhoogd 

risico is op verspreiding van 

de ESBL-producerende bac-

teriën9. 

 

Hoe nu verder?  

Om ESBL-producerende bac-

teriën te verminderen moet 

er goed gekeken worden 

naar het antibiotica beleid. 

De laatste jaren is er al veel 

verbeterd door een afname 

in het gebruik van antibioti-

ca. De voedselproducerende 

sector heeft de moeilijke 

taak om een gezond, veilig 

en diervriendelijk product te 

maken, waarbij nog minder 

antibiotica gebruikt wordt10. 

Ook moet er gekeken worden 

naar de manier van bemes-

ten bij de productie van 

groente en fruit. Daarnaast 

moet ook het gebruik van 

oppervlaktewater aandacht 

krijgen. Dit vergt nog verder 

onderzoek. ■ 
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Hoe zit het ook al weer met… ESBL? 

 

►  Rubriek waarin een zoönose wordt uitgelicht en eventuele 

nieuwe ontwikkelingen hieromtrent worden besproken 

“De laatste jaren is 

er al veel 

verbeterd door een 

afname in het 

gebruik van 

antibiotica.” 
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