
Faculteit Diergeneeskunde 
Life Long Learning Cursus Sustainable Ruminant Health 
Dag 3 Infectieziekten programma’s en laboratorium  
 
Datum  30 september 2022 
Tijd  9:00 – 17:00  
Locatie GD Deventer, zaal 1 en 2. 
  Arnsbergstraat 7, 7418 EZ Deventer 
Deelnemers - 21 vaste deelnemers 

- ruimte voor 4 dagdeelnemers 
Leerdoel Inzicht krijgen in de achtergronden, laboratorium technieken en monitoring 

van de belangrijkste bestrijdingsprogramma’s voor infectieziekten bij rundvee. 
Hierbij wordt aandacht besteed aan specifieke problemen en aan actuele 
ontwikkelingen. 

Coördinatie  Theo Lam 
 
 

9:00 – 9:15 Opening en welkom Theo Lam en Ynte Schukken 

9:15 – 10:15 Voortgang bestrijding 
infectieziekten Nederland 

Inge Santman 

10:15 – 10:45 Koffie/thee pauze 

10:45 – 12:15 Leptospirose en Mycoplasma 
bovis: ontwikkelingen en 
risico’s 

Katrien van den Brink, Patty Penterman en 
Marian Aalberts  

12:15 – 13:15 Lunchpauze 

13:15 – 14:00 Rondleiding Jet Mars en Marian Aalberts 

14:00 – 14:45 Uitbraken IBR en BVD Frederik Waldeck en Emma Strous 

14:45 – 15:00 Koffie/thee pauze 

15:00 – 16:30 PCR diagnostiek en 
biotypering: Mannheimia als 
voorbeeld casus 

Remco Dijkman, Annet Heuvelink en Erik 
van Engelen 

16:30 – 17:00 Evaluatie en verder vervolg 
cursus  

Miel Hostens en Theo Lam 

 
  



Dr Inge Santman 
Hoofd afdeling epidemiologie GD 
 
 
Voortgang bestrijding infectieziekten Nederland 
Wat levert het eigenlijk op en wat heb ik eraan? 
Sinds bijna 20 jaar bestaat er een monitoringsprogramma in 
Nederland waarmee de diergezondheid van onder andere 
runderen gevolgd wordt. Dit monitoringsprogramma bestaat 
uit meerdere componenten waaronder de Veekijker, 
gesubsidieerd pathologisch onderzoek, routinematige data-
analyse en tweejaarlijkse prevalentieonderzoeken van een 
aantal endemische rundveeziekten. Het overgrote deel van de monitoring is vroegdetectie 
van nieuwe opkomende ziekten en het monitoren van trends en ontwikkelingen. Het 
systeem werkt twee kanten op: de practicus kan bellen voor advies, gestorven dieren 
inzenden voor pathologisch onderzoek of monsters insturen. GD geeft antwoord op vragen 
en gebruikt de geanonimiseerde gegevens voor het monitoren van de rundveegezondheid in 
Nederland.  
Als voorbereiding wordt gevraagd de hoofdlijnen van het artikel Surveillance of cattle health 
in the Netherlands: Monitoring trends and developments using routinely collected cattle 
census data door te nemen. 
 
 
Drs Katrien van den Brink 
Veterinair medewerker senior sector rund GD 
 
Drs Patty Penterman 
Veterinair medewerker sector rund GD 
 
Dr Marian Aalberts 
Onderzoeker R&D senior GD 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leptospirose en Mycoplasma bovis: ontwikkelingen en risico’s 

Sinds de jaren ‘80 heeft de Nederlandse melkveehouderij veel aandacht besteed aan het vrij 

maken van de sector van Leptospira Hardjo. Het is gelukt om bijna 100% van de 

melkveebedrijven vrij te maken van L. Hardjo. Helaas wordt sinds 2019 een ommekeer 



gezien en zijn sindsdien 30 uitbraken gesignaleerd. Katrien neemt u mee in de risico’s 

omtrent leptospirose in Nederland.  

In het laatste decennium worden in toenemende mate Mycoplasma bovis uitbraken op 

melkveebedrijven waargenomen. GD heeft onderzoek gedaan naar de dynamiek van de 

infecties en het voorkomen van M. bovis in Nederland. Er blijken nog veel uitdagingen te zijn 

met betrekking tot diagnostiek en aanpak van een uitbraak op een melkveebedrijf. Patty en 

Marian bespreken de infectiedynamiek op een melkveebedrijf, de diagnostiek en de 

prevalentie in Nederland en willen graag met u in discussie gaan over de noodzaak en 

haalbaarheid van een M. bovis vrij Nederland. 

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst wordt gevraagd de hoofdlijnen van het case report 

Leptospira Hardjo introduction in certified-free herds in the Netherlands en het artikel 

Dynamics of Mycoplasma bovis in Dutch dairy herds during acute clinical outbreaks door te 

nemen. 

 

 

 

Drs Frederik Waldeck 

Veterinair medewerker senior sector rund GD 

 

Drs Emma Strous dipl ECBHM 

Veterinair medewerker sector rund GD 

 

Dr Jet Mars 

Onderzoeker R&D senior GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbraken IBR en BVD 

Voor IBR en BVD bestaan sinds 2018 in Nederland – geleid door de zuivel – verplichte 
bestrijdingsprogramma’s voor melkveebedrijven, waarin wordt geprobeerd de infecties zo 
veel mogelijk terug te dringen. Elke dierenarts in de rundveepraktijk heeft er dan ook 
ervaring mee, waardoor bijzondere situaties uitdagend en interessant worden. Tijdens deze 
sessie worden enkele actualiteiten en achtergronden besproken. Als voorbereiding wordt 
gevraagd de hoofdlijnen van het artikel Efficacy of a voluntary BVDV control programme: 
Experiences from the Netherlands door te nemen. 
  
 
 



 
Dr Remco Dijkman 
Onderzoeker R&D senior GD 

 
Dr Annet Heuvelink 
Onderzoeker R&D senior GD 
 
Dr Erik van Engelen  
Onderzoeker R&D senior GD 
 
 
 
 
 
PCR diagnostiek en biotypering: Mannheimia als voorbeeld casus 
In het laboratorium zijn we in staat om steeds nauwkeuriger diagnostiek te doen. Niet alleen 
het oorzakelijk agens van een ziekte wordt geïdentificeerd, maar ook het type of de stam. 
Daarbij zijn we in staat om het hele genoom in beeld te brengen. De mogelijkheden lijken 
eindeloos, maar hoe werkt het, wat is de toegevoegde waarde en wat gebruik je waarvoor? 
In deze presentatie zullen we een korte uitleg geven van de verschillende technieken, van 
klassieke biochemische bevestiging tot en met whole genome sequencing. Als voorbeeld 
wordt een Mannheimia casus behandeld waar een deel van deze technieken is toegepast. 
 


