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200 jaar  
Hiep, hiep, hoera!
De Nederlandse opleiding tot dierenarts bestaat 200 
jaar! Althans, bijna. Op 10 december 2021 zijn we jarig 
en worden we 200 jaar. We hebben een rijke historie en 
dat boeit me, al is dat niet altijd zo geweest. Toen ik als 
student in de collegebanken van de faculteit zat, vond ik de 
diergeneeskundige geschiedenis nou niet het meest boeiende 
onderwerp. Inmiddels weet ik hoezeer geschiedenis je 
perspectief op het heden kan geven.

Samen met Peter Koolmees, emeritus hoogleraar 
Diergeneeskunde in historische en maatschappelijke context, 
geef ik je dan ook graag een korte les geschiedenis over het 
ontstaan van de faculteit. In de 18e eeuw werd Nederland 
drie keer getroffen door grote uitbraken van runderpest. Men 
was machteloos, want niemand had theoretische kennis over 
infectieziekten. De oprichting van de Rijksveeartsenijschool 
in 1821 moest daarin verandering brengen; wetenschappelijk 
opgeleide veeartsen zouden de problemen van veeziekten 
kunnen oplossen. Ook leverde de school paardenartsen 
af, daaraan was grote behoefte in het leger. We begonnen 
bescheiden: drie docenten voor theoretisch onderwijs, een 
hoefsmid, een Belgische veearts voor praktijkonderwijs en  
24 studenten. En de rest is history zou ik zeggen.

Ook nu, in 2021, staan we als dierenartsen midden in de 
samenleving. We zijn van betekenis bij complexe vraagstukken 
zoals hoe we ons als mens verhouden tot verschillende 
diersoorten, en klimaatverandering en bijbehorende 
uitdagingen rond duurzame, circulaire landbouw. We 
proberen onze studenten daar ook op voor te bereiden. Dat 
dat overweldigend kan zijn, zie ik bij mijn dochter. Ze houdt 
zich veel bezig met het klimaat, maar heeft na lang wikken en 
wegen een studie gekozen die daar niet direct mee te maken 
heeft. Ze verzuchtte: ‘Mam, ik word er helemaal tureluurs 

van. Het klimaatprobleem is zó groot en ingewikkeld.’ Dat 
kan ik me goed voorstellen. Desalniettemin hoop ik dat we 
onze studenten handvatten en vertrouwen geven dat zij een 
belangrijke rol kunnen spelen in de complexe vraagstukken 
waar we momenteel voor staan.

Terug naar onze verjaardag. Memorabele momenten moet 
je vieren, en ons tweehonderdjarig bestaan is dan ook zéker 
reden voor een feestje. Ons jubileumprogramma begint 
op 10 december en loopt door tot de zomer van 2022. We 
organiseren onder meer een openingsevenement, debatten, 
masterclasses en een feest. Vier je met ons mee?

Neem een kijkje op http://www.uu.nl/200jaardiergeneeskunde.

DEBBIE J A A R SM A
Decaan faculteit Diergeneeskunde
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De foto op de cover is gemaakt door de beroemde Nederlandse 
fotograaf Cas Oorthuys. Bijna twee jaar lang werkte hij aan het 
fotoboek ‘Diergeneeskunde nú’, dat in 1962 werd uitgegeven 
ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). ‘De 
foto’s van Oorthuys, die soms bijna anekdotisch zijn, getuigen van 
zijn eerbied voor het leven van mens en dier’, luidt het fotobijschrift 
in het boek uit 1962.  

Inmiddels zijn we bijna zestig jaar verder en vieren we het 
tweehonderdjarig bestaan van de opleiding Diergeneeskunde. Op 
10 december starten we dit lustrumjaar vol feestelijke activiteiten! 
Kijk op pagina 59 voor de agenda.

Van een aantal van de prachtige foto’s die Oorthuys in de jaren 
zestig maakte, hebben we een beeldverhaal gemaakt op pagina 
20. Uiteraard nam hij destijds ook een kijkje op de faculteit 
Diergeneeskunde. 

Diergeneeskunde nú
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Onderzoek opleiding 
Landbouwhuisdieren en 
Veterinaire  
Volksge-
zondheid 
(LHVV)  
Vanuit de kennisalli-
antie van UU, UMCU, 
WUR en TU/e doet de 
faculteit Diergenees-
kunde samen met de 
WUR onderzoek naar 
de kennis en competenties 
die nodig zijn voor toekomstige 
dierenartsen LHVV. In 2022 zijn de uit-
komsten van het onderzoek bekend en wordt duidelijk 
welke kennisinstellingen hierin samen gaan optrekken.

 Onderzoek tekort 
dierenartsen 

In juli 2021 verscheen een Kamerbrief 
over diergezondheid met daarin een 

alinea over het tekort aan dierenartsen en 
de rol van de faculteit Diergeneeskunde 
hierin. De faculteit zal - samen met het 

ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit   - 

onderzoeken of er een 
tekort is, waar dat zich 

precies voordoet en 
wat de oorzaak is. Op 
basis daarvan wordt 

gekeken hoe de 
balans tussen vraag en 
aanbod is te verbeteren. 

De uitkomsten worden 
begin 2022 verwacht.

Luchtkwaliteit en 
veehouderij 

Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde starten 
metingen van ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide 
in twaalf gemeenten in Utrecht en Gelderland. Dit 
fijnmazige meetnet gaat inzicht geven in de lokale 
luchtkwaliteit en het effect van de veehouderij, als 

onderdeel van de Regio Deal Foodvalley. Daarin werken 
kennisinstellingen, overheden en ondernemers aan de 

transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. 
‘De komende jaren experimenteren we met innovatieve 
technieken om de landbouw te verduurzamen’, vertelt 
onderzoeker Wietske Dohmen. ‘Dit meetnet brengt de 

mogelijke effecten daarvan in beeld.’

Nieuwe WHO-richtlijnen 
voor luchtkwaliteit 
De nieuwe richtlijnen voor luchtkwaliteit van de  
World Health Organization (WHO) zijn bekend en ze liegen 
er niet om. Gerard Hoek was betrokken bij het onderzoek 
dat tot de nieuwe richtlijnen leidde. We vroegen hem 
waarom de WHO hier nu mee komt, en waarom het 
voor velen een schok zal zijn. Lees zijn verhaal of kijk ons 
webinar terug, waarin diverse experts de achtergrond en 
impact van de nieuwe richtlijnen bespreken:  
bit.ly/UUluchtkwaliteit

Janny de Grauw  
Docent van het jaar  

Veterinair anesthesioloog en universitair docent  
Janny de Grauw is uitgeroepen tot Docent van het Jaar.  

Janny is door studenten en docenten gekozen uit negen 
genomineerden. Uit het juryrapport: ‘Janny de Grauw is een 

heel gedreven en enthousiaste docent. Ze is begaan met 
de persoon achter de student en is heel erg gericht op het 

enthousiasmeren van studenten.’

Intervisie voor dierenartsen; start-up & reboot
Het startmoment van de cursus is afhankelijk 
wanneer er minimaal 8 aanmeldingen zijn die 
matchen. 

Interpretatie laboratoriumuitslagen deel II
Workshop: 9 december

Veterinaire ergonomie in de praktijk
Online workshop: 13 december 2021

Startcompententie Erkenningsregeling 
Salmonella
Online workshop: 12 januari 2022

Poultry health science: module 3 E coli
Online cursus: 17 januari 2022

Antibioticumgebruik rondom buikoperaties  
bij rundvee
Online cursus: 15 februari 2022

Moulds, mycotoxins & atypical myopathy:  
post-10th EEHNC session
Webinar: 24 maart 2022

Bekijk het meest actuele aanbod op:  
uu.nl/dgk/ovp
 

ONDERWIJS VOOR 
PROFESSIONALS
AANBOD 2021

Impuls voor  
Life Sciences onderzoek  

Het K.F. Heinfonds, een Utrechts vermogensfonds dat 
initiatieven steunt die van belang zijn voor de regio 

Utrecht, heeft recent subsidie toegekend aan zes volks-
gezondheidsprojecten van de Universiteit Utrecht. De 
subsidie ondersteunt onder andere onderzoek aan de 

faculteit Diergeneeskunde van Bas van Nimwegen naar 
een nieuwe behandelmethode voor hersentumoren bij 
dieren en mensen met radioactieve holmium-bolletjes 
onder begeleiding van CT- of MRI-scan, en onderzoek 

van  Sara Galac naar Feochromocytoom, een  
zeldzame vorm van kanker in het bijniermerg, die 

zowel bij honden als bij mensen voorkomt.

Website 200 jaar Diergeneeskunde live! Neem vooral 
een kijkje op: www.uu.nl/200jaardiergeneeskunde. 
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Wat we van  
dierenartsen  
kunnen leren

Kadavers gooiden we in de Utrechtse grachten. Oude of zieke dieren lieten we 
verdrinken in een jute zak met stenen in de sloot. Bederfelijke voedingsmiddelen 
bewaarden we in weckpotten, in het vet of in pekel. Paarden waren trekdieren en 
manegemeisjes bestonden nog niet. Wat is er in tweehonderd jaar veranderd in 

ons gedrag door veterinaire kennis? Je leest het in vijf korte schetsen.

 De invloed van diergeneeskunde op ons dagelijks leven 
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Persoonlijke hygiëne - Wassen doet wonderen 
‘Zeventig procent van onze infectieziekten delen wij met 
dieren’, vertelt Peter Koolmees, emeritus-hoogleraar 
Diergeneeskunde in historische en maatschappelijke context 
bij de faculteit Diergeneeskunde. ‘Dat weten we sinds de 
ontdekking van micro-organismen en opkomst van de 
microbiologie rond 1870. Toen werd de samenleving zich 
bewust dat mensen en dieren omringd zijn door parasieten, 
bacteriën, virussen en schimmels.’ Vaccins en andere 
diergeneesmiddelen (antibiotica) werden ontwikkeld om 
ziekteverwekkende micro-organismen te bestrijden. Dat was 
een kantelpunt in de veterinaire geschiedenis. 

Sindsdien was er aandacht voor persoonlijke hygiëne bij 
contact met dieren. Het besef groeide dat de gezondheid van 
mens en dier en de omgeving nauw samenhangen. ‘We gingen 
opereren met steriele instrumenten, droegen witte kleding 
in operatiekamers, wasten onze handen met zeep na werk 
en toiletbezoek en gingen regelmatig douchen. Denk ook aan 
sanitaire voorzieningen als riolering, drinkwatervoorziening, 
ongediertebestrijding en het ophalen van vuilnis. 
Dierenartsen speelden daarbij een belangrijke rol, die hadden 
kennis over hoe dieren ziekten kunnen overbrengen op 
mensen – de zoönosen.’

Veel gemeenten in Nederland kregen in die tijd een 
gezondheidscommissie, weet Koolmees. ‘Dierenartsen waren 
vooral betrokken bij voedselkeuring – melk, vlees, eieren – en 
de bouw van slachthuizen. Kadavers en slachtafval belandden 
voortaan niet meer in de grachten van Utrecht, maar gingen 
naar de destructie. De Keuringsdienst van Waren is toen ook 
ontstaan.’

Eten en drinken -Lekker lang houdbaar
Ook op het gebied van eten en drinken is in tweehonderd 
jaar veel veranderd. ‘Rond 1960 kregen we koelkasten in 
onze keukens om bederfelijke voedingsmiddelen gekoeld 
te bewaren, zoals boter, vlees en vis’, vertelt Koolmees. 
‘Voorheen bewaarden we eten in het vet of in pekel, of in 
weckflessen. Nu kijken we naar de houdbaarheidsdatum en 
bederfelijkheid van voedingsmiddelen, vooral bij producten 
van dieren. De diergeneeskunde bracht voedselveiligheid 
en keukenhygiëne onder de aandacht bij consumenten. 
De gemiddelde huisarts weet weinig van zoönosen, maar 
dierenartsen leren daar veel over tijdens de opleiding. Zij 

geven voorlichting over preventie van voedselvergiftiging 
via micro-organismen, want verreweg de meeste 
voedselvergiftigingen zijn microbiologisch.’

Twee eeuwen geleden hielden ze er op markten rekening 
mee dat voedingsmiddelen in de winter langer te bewaren 
waren dan in de zomer. ‘Nu hebben we allemaal een koelkast. 
Maar staat die wel op de goede temperatuur en hoe snel 
zet je verhitte maaltijden daarin om te bewaren? We hebben 
studenten jarenlang naar kantines op de Uithof gestuurd om 
monsters te nemen van aanrechten en snijbladen. Ook het 
bekende vaatdoekje is een bron van micro-organismen, die 
moet je elke dag vervangen door een schone.’

Nu kent elke consument Salmonella en weet dat je voorzichtig 
moet zijn met rauw voedsel. ‘In 1959 overleden zo’n vijftig 
mensen in Nederland door een grote Salmonella-uitbraak. 
Taugé moet je eerst wokken, want op rauwe taugé zit meer 
Salmonella dan op rauw kippenvlees’, zegt Koolmees. ‘De 
verklaring is simpel: groenten groeien in grond, mest en water 
waarin ziekmakende micro-organismen kunnen zitten. Dankzij 
veterinair onderzoek weten we dat we producten moeten 
pasteuriseren, steriliseren, koelen, zouten of fermenteren om 
ze te conserveren.’

Huisdieren - Aaibare maatjes
Tweehonderd jaar geleden verstonden we onder huisdieren: 
alle dieren bij de boerderij. We gebruikten paarden in de 
landbouw en in het leger, zonder paarden hadden we geen 
trekkracht. In de jaren zestig kregen we meer welvaart en vrije 
tijd en gingen we dieren houden als hobby. Sindsdien is het 
aantal honden, katten, konijnen en andere huisdieren enorm 
toegenomen. Koolmees: ‘Er gaat nu meer geld om in de 
gezelschapsdierensector dan in de pluimveesector.’ 

Ook de mens-dierrelatie verandert sinds de jaren tachtig, 
negentig. De Dierenbescherming bestaat al sinds 1864, 
maar wordt pas na de Tweede Wereldoorlog breder 
gedragen door de bevolking. ‘We behandelen leuke en 
aaibare gezelschapsdieren steeds meer als huisgenoten. 
Het is technisch mogelijk om al deze dieren lang gezond te 
houden. Van optimale voeding, vaccinaties, keizersneden, 
chemotherapie tot een openhartoperatie voor je hond 
à vijfduizend euro. In 1950 zouden mensen je voor gek 
verklaren.’
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en meer wilde dieren. Aan de andere kant mag de natuur 
niet te dichtbij komen en willen we geen overlast hebben. 
Maar jacht en wildbeheer stuit velen tegen de borst. Dat zijn 
onverenigbare waarden die blijven schuren.
Hoe zien wij onze natuur? Bestaat er nog wel ongerepte 
natuur in een klein land als Nederland, of zijn het eigenlijk 
aangeharkte parken? Dilemma’s waarop nog geen eenduidig 
antwoord is, maar waar diergeneeskundigen het debat 
kunnen voeden met wetenschappelijke informatie.

Vakantie naar het buitenland  - Veilig op avontuur
Vakantie, de tijd om uit te rusten en bij te tanken. De meesten 
van ons gaan daarvoor graag de grens over. Ook daar komt 
veterinaire kennis bij kijken, vertelt Koolmees. Zelfs bij reizen 
binnen Europa. ‘De laatste uitbraak van hondsdolheid was in 
1962 in Amsterdam. Er stierven vier mensen. Dat leidde tot 
een grote vaccinatiecampagne bij honden en katten, waarna 
de ziekte eigenlijk niet meer voorkwam in Nederland. In 
andere landen komt het nog wel voor, ook in Europese landen 
als Turkije of Spanje. Dierenartsen hebben dan ook een taak 
in de voorlichting van mensen, om af te raden zwerfhonden of 
-katten mee te nemen vanaf het vakantieadres.’

Met diergeneeskundige kennis ga je goed voorbereid op pad, 
zeker voor een verre reis. Koolmees heeft drie tips voor een 
veilige vakantie. ‘Let op voedselvoedselveiligheid vanwege het 
risico op infecties.’ Hij somt op: ‘Koop geen eten op straat, 
drink water alleen uit flesjes, verhit je eten goed en eet geen 
exotisch rauw voedsel.’ Verder raadt hij aan om voorzichtig 
te zijn met wilde natuur. ‘Neem anti-insectenspul mee voor 
teken, vlooien en muggen.’ Tot slot adviseert hij om voor 
vertrek de GGD te bezoeken. ‘Laat je voorlichten over ziekten 
in een land waartegen je mogelijk beschermd moet worden.’ 

Koolmees is met recht trots op zijn vak. ‘Kennis uit onder meer 
de diergeneeskunde heeft ervoor gezorgd dat we veilig op reis 
kunnen. Profiteer daarvan en geniet van je vakantie’.  

TEKST: ROSAN REUSKEN, MYRNA TINBERGEN | BEELD: ISTOCK

‘In 1965 hadden we meer tractoren dan paarden in 
Nederland. We vroegen ons later zelfs af of we moesten 
stoppen met onze paardenkliniek, want er waren nog maar 
40.000 landbouwpaarden in Nederland. Met de opkomst 
van het fenomeen “manegemeisjes” sloeg dit helemaal om. 
Nederland heeft nu meer dan duizend maneges en naar 
schatting 300.000 paarden.’

We worden steeds intiemer met onze huisdieren. ‘We 
knuffelen met honden en katten, die buiten overal aan likken. 
Parasitologen waarschuwen dat bij worminfecties je huisdier 
duizenden wormeitjes kan verspreiden. Vooral jonge kinderen 
zijn gevoelig voor besmetting via knuffelen en zandbakken. 
Ook kinderboerderijen zijn de ideale plaats om ziektes te 
verspreiden. Al die dieren op één hoop heeft een keerzijde 
qua hygiëne. Dus was je handen, verschoon de kattenbak niet 
als je zwanger bent en laat je huisdier jaarlijks inenten. Dat 
weten we allemaal op basis van veterinaire kennis.’   

Vrije tijd/natuurbeleving - Op pad in de ‘wildernis’
Wandelen, mountainbiken, hutten bouwen of de hond 
uitlaten. In Nederland zijn we dol op de natuur en in onze 
vrije tijd zijn we er vaak te vinden. Dat is niet altijd zo geweest, 
vertelt Koolmees. ‘Het concept natuur is enorm veranderd 
de afgelopen tweehonderd jaar. Vroeger was natuur vooral 
voor de adel, zij gingen jagen in de bossen. De gewone 
boer en burger hadden geen tijd voor natuurbeleving, zij 
waren druk met overleven. Pas vanaf 1920 begonnen we 
met natuurbeleving zoals we dat nu kennen, bijvoorbeeld 
wandelen in de natuur.’

Koolmees vindt dat stedelingen tegenwoordig een 
geromantiseerd beeld hebben van de natuur. ‘Kinderen 
groeien op met Disneydieren die lief zijn voor elkaar en voor 
mensen. Maar die paradijselijke harmonie staat ver af van de 
realiteit. Dieren in de natuur dragen ziektes bij zich waarmee 
ze vee, huisdieren en mensen kunnen besmetten. En vrij 
recent leven er weer wolven in Nederland, boswachters zijn 
daar nu nog overwegend blij mee maar het is wachten tot een 
van de wolven een baby of kind aanvalt.’

Met deze voorbeelden wil Koolmees laten zien hoe wij 
tegenover de natuur staan. Enerzijds voelen we empathie 
en bewondering. We willen graag meer natuurgebieden 
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Universiteit Utrecht start  
innovatiecentrum voor  

One Medicine-onderzoek
 Een open academische werkplaats voor onderzoekers   
 en clinici uit de veterinaire en humane geneeskunde 

Jaarlijks overlijden ruim 41 miljoen mensen wereldwijd aan zogenoemde niet-
overdraagbare ziekten als kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, neurologische 

aandoeningen, of spier- en skeletaandoeningen. Onderzoek naar effectievere 
diagnostiek en nieuwe behandelmogelijkheden is dan ook belangrijker dan ooit. 

Binnen het Utrecht Translational One Medicine Innovation Centre (UTOMIC) gaan 
veterinaire en humane onderzoekers samen op zoek naar oplossingen, bijvoorbeeld 

op het gebied van gepersonaliseerde 3D-geprinte implantaten.

UTOMIC is een open academische 
werkplaats waar onderzoekers 
en clinici uit de veterinaire en 
humane geneeskunde nauw kunnen 
samenwerken aan projecten. Inga 
Wolframm is hoofd Partnerschappen 
en Fondsenwerving van de faculteit 
Diergeneeskunde en verantwoordelijk 
voor de dagelijkse leiding van het 
nieuwe centrum. ‘UTOMIC biedt 
dierenarts-onderzoekers van de 
faculteit Diergeneeskunde en 
medisch specialist-onderzoekers 
van verschillende academische 
ziekenhuizen (Universitair Medisch 
Centrum Utrecht, Groningen, Leiden 
en Radboud en de Vrije Universiteit 
Amsterdam) de mogelijkheid om unieke 
samenwerkingsverbanden aan te 
gaan. Daarbij kunnen zij gebruik maken 
van de state-of-the-art diagnostische 
en behandelfaciliteiten die wij in 
samenwerking met maatschappelijke 
partners en marktpartijen 
beschikbaar stellen in het Universitair 
Dierenziekenhuis.’

Dierpatiënten vervangen 
proefdieren
Het bestrijden van niet-
overdraagbare ziekten is zonder 
twijfel een van de grootste sociaal-
economische uitdagingen van de 
21eeeuw. Helaas is biomedisch 
onderzoek naar geneesmiddelen 
en behandelmethoden voor deze 

ziekten op dit moment nog steeds 
sterk afhankelijk van dierproeven, 
met de inzet van wereldwijd maar 
liefst 115 miljoen proefdieren per 
jaar. Met de oprichting van UTOMIC 
wil de faculteit Diergeneeskunde het 
One Medicine-onderzoek versnellen, 
menselijke en veterinaire patiënten 
helpen en tegelijkertijd de behoefte aan 
laboratoriumdieren voor biomedisch 
en veterinair onderzoek verminderen. 
Niet-overdraagbare aandoeningen zijn 
immers ook de meest voorkomende 
doodsoorzaak bij gezelschapsdieren. 
Dierpatiënten die dierenarts-
onderzoekers van de faculteit dagelijks 
voorbij zien komen in het Universitair 
Dierenziekenhuis en waarvoor ze 
continu op zoek zijn naar mogelijkheden 
om hun gezondheid en welzijn te 
verbeteren. Door het nauwkeurig 
observeren en behandelen van deze 
dierpatiënten, kunnen onderzoekers 
en clinici belangrijke inzichten opdoen 
die leiden tot betere diagnostiek 
en effectievere behandelingen bij 
veterinaire én humane patiënten, en de 
inzet van proefdieren verminderen.

Versnellen van One Medicine-
onderzoek 
Binnen UTOMIC wil de faculteit 
Diergeneeskunde de komende jaren 
haar One Medicine-onderzoek verder 
verbinden met gezondheidszorg 

voor mens en dier. Er zijn nauwe 
overeenkomsten tussen mensen en 
gezelschapsdieren als het gaat om 
spontaan ontstane aandoeningen 
en ziekten. Die kunnen een cruciale 
schakel vormen in translationeel 
onderzoek. De behandeling van 
patiëntdieren kan immers een 
wetenschappelijk betrouwbare 
overgang vormen van preklinisch 
onderzoek naar klinische toepassing, 
zonder daarbij te hoeven vertrouwen 
op laboratoriumdieren, zoals 
ratten en muizen. Het helpen 
van gezelschapsdieren die leiden 
aan chronische ziekten en het 
leren van hun reactie op nieuwe 
behandelingsstrategieën heeft 
bovendien nog een aantal andere 
voordelen ten opzichte van de inzet van 
proefdieren. Omdat dieren niet onder 
de privacywetgeving vallen is weefsel 
of data van dierpatiënten makkelijker 
te verkrijgen dan dat van mensen – 
uiteraard met toestemming van de 
eigenaar. Daarnaast komen sommige 
ziekten of aandoeningen veel vaker 
voor bij diergeneeskundige patiënten 
dan bij mensen, bijvoorbeeld bepaalde 
soorten kanker (feochromocytoom, 
osteosarcoom, lymfoom) of endocriene 
aandoeningen (zoals de ziekte van 
Cushing, veroorzaakt door een tumor 
aan de hypofyse). Gegevens kunnen 
daardoor breder en sneller worden 
verzameld. Ten slotte is euthanasie bij 

Onderzoek | UTOMIC
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Om hun vak te kunnen beoefenen, hebben dierenartsen 
altijd al gebruik moeten maken van hun creativiteit. Dat 
komt omdat zij vaak werken met apparatuur die in eerste 
instantie, ontworpen is voor humane patiënten. Humane 
patiënten met wie je, in tegenstelling tot een dierpatiënt, 
kunt praten en kunt aangeven: ‘Gaat u daar maar even 
rustig liggen’. Mensen verschillen in lengte en breedte 
van elkaar maar dit is niets vergeleken met de diversiteit 
aan formaten in het dierenrijk. Aart van de Woude, de 
fotograaf die deze foto nam en destijds werkzaam was 
op de afdeling Diagnostische beeldvorming, geeft aan 
dat er van dit lam een röntgenfoto wordt gemaakt voor 
maag- en darmonderzoek. Het hele verhaal hebben we 

V.l.n.r.: Carel van de Watering, toenmalig hoofd 
van de röntgenafdeling, Wim van Kouterik, 
hoofd röntgenlaborant, Hennie Scholten,  
kliniekbediende en Rik ...?, röntgenlaborant

‘Gaat u daar maar even hangen’ 

gezelschapsdieren die lijden aan een 
ongeneeslijke ziekte op dit moment 
vaak de enige optie. Door het toedienen 
van een experimentele behandeling aan 
deze dierpatiënten – op voorwaarde 
dat een dergelijke behandeling in de 
preklinische fase veilig is bevonden 
– kan een belangrijke stap zijn in de 
richting van de effectieve toepassing 
van onderzoek in de medische praktijk. 
Zo kan One Medicine-onderzoek de 
innovatie in de menselijke en veterinaire 
geneeskunde op diverse manieren 
versnellen.

SPECT/CT scanner UMC 
Groningen
De inrichting van UTOMIC met 
geavanceerde diagnostische 
apparatuur wordt mede mogelijk 
gemaakt door financiële bijdragen 
van academische partners, partners 
uit de particuliere sector en 
vermogensfondsen. Onlangs is het 
apparatuurbestand van het Universitair 
Dierenziekenhuis uitgebreid met 
een SPECT/CT scanner voor een nog 
exactere beeldvorming. De Symbia 
SPECT/CT scanner werd geschonken 
door het UMC Groningen (UMCG) 
en geleverd en geïnstalleerd door 
Siemens Healthineers. Rudi Dierckx, 
hoogleraar en afdelingshoofd 
Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire 
Beeldvorming bij het UMCG, vertelt 
waarom het UMCG graag een bijdrage 
levert. ‘De faculteit Diergeneeskunde 
is een unieke partij in Nederland, 
met een unieke invalshoek. Het 
concept van One Medicine is vanuit 
meerdere perspectieven belangrijk. 
Door onze SPECT/CT aan de faculteit 

Diergeneeskunde te schenken, geven 
wij het systeem een tweede leven en 
dragen wij bij aan de circulariteit in 
de gezondheidszorg. Wij vinden het 
belangrijk om het vakgebied van de 
veterinaire nucleaire geneeskunde op 
deze manier nieuwe mogelijkheden 
te bieden. Door het delen van kennis 
op gebied van nucleair-gerelateerd 
onderzoek en patiëntenzorg bij humane 
en veterinaire patiënten bevorderen wij 
daarnaast de kruisbestuiving tussen 
onze twee vakgebieden. De dierpatiënt 
kan een belangrijk rol vervullen als 
een ‘natuurlijk diermodel’, Zo kunnen 

we de veterinaire patiënt helpen en 
tegelijkertijd snellere translationele 
stappen zetten naar de humane 
patiëntzorg.’

Kijk voor meer informatie op 
www.utomic.nl 

TEKST: CHARRO VAN TILBORG | BEELD:  
LISANNE ROOTH

 ‘One Medicine onderzoek  
  kan de innovatie in de  
  humane en veterinaire 
  geneeskunde versnellen’ 

helaas (nog) niet kunnen achterhalen. Waarschijnlijk 
hebben de toenmalige medewerkers van de diagnostische 
beeldvorming manieren gezocht om een röntgenfoto te 
kunnen maken terwijl het lam rustig bleef en op de juiste 
hoogte hing voor een foto van het maag/darmkanaal. En 
dat lijkt gelukt!

Ken jij het juiste verhaal of herken je jezelf op de foto’s? We 
horen het graag! Stuur je mail naar: 200jaar_dgk@uu.nl  

TEKST: SIL HEUNKS | BEELD: AART VAN DE WOUDE

Illustratie van de Symbia SPECT/CT

Lam in röntgenapparaat op de faculteit  
Diergeneeskunde.
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UTOMIC wordt ondersteund 
door de volgende stichtingen: 
Abri voor Dieren, Bouwstenen 
voor Dierenwelzijn, DierenLot, 
D.O.G., Dr. C.J. Vaillant 
Fonds, Het Waardige Dier, 
Triodos Foundation, Utrechts 
Universiteitsfonds.

In beeld | diagnostische beeldvorming
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Onderzoek | NCOH

‘Ik ben altijd op zoek naar NCOH-
collega’s om mee samen te 
werken’

‘Elke dag wordt door virussen een 
enorme hoeveelheid genetische 
informatie overgedragen, misschien 
zelfs meer dan de hoeveelheid 
gegevens die elke maand door het 
wereldwijde internetverkeer wordt 
overgedragen. Ik vind dit fascinerend. Ik 
heb een achtergrond in virale biologie 
en ecologie en kwam tijdens mijn 
masteropleiding in aanraking met data-
analyse. Ik koppelde sequentiegegevens 
van virussen aan de gegevens van 
hun potentiële microbiële gastheren 
en omgevingsfactoren en vond daar 
interessante verbanden. Dat was echt 
fascinerend.

Het doel van mijn promotieproject is 
verbanden te vinden tussen virussen 
en hun microbiële gastheren en 
te zien hoe deze de gezondheid 
van het hogere organisme zouden 
kunnen beïnvloeden. Ik ontwikkel 
computationele pijplijnen die biologen 
kunnen gebruiken om virussen en 
microben te bestuderen. 

Ik heb het als promovendus tot dusver 
erg naar mijn zin. Ik ben bestuurslid 
bij Young NCOH geworden, dus ik 
organiseer evenementen en leer 
mensen kennen. Ik ben altijd op zoek 
naar collega’s binnen NCOH om mee 
samen te werken. Belangstellenden 
kunnen altijd contact met me 
opnemen!’

 ‘Ik zit hier helemaal op mijn 
plek’
 
‘Ik heb altijd al deel willen uitmaken 
van de toegepaste wetenschap, 
hoewel ik ook zeer geïnteresseerd 
ben in fundamenteel onderzoek. 
Nadat ik aanvankelijk een carrière 
in de geneesmiddelenontwikkeling 
had overwogen, raakte ik uiteindelijk 
geïnteresseerd in microbiologie 
en besloot ik een biomedische 
masteropleiding te volgen: Infection 
and Immunity.
Na twee stages, waarvan één in het 
lab waar ik nu onderzoek doe, zit ik nu 
helemaal op mijn plek. Dat is een van de 
mooie dingen van NCOH: fundamentele 
wetenschap gericht op therapeutische 
toepassingen.

Met mijn eigen onderzoek 
probeer ik inzicht te krijgen in het 
‘complementsysteem’, een onderdeel 
van het immuunsysteem van ons 
lichaam. In de eerste plaats wil ik leren 
hoe dit systeem door antilichamen 
wordt geactiveerd. Als we kunnen 
achterhalen hoe het systeem werkt en 
waarop het reageert, zouden we het 
bijvoorbeeld kunnen gebruiken om 
resistente bacteriën te bestrijden.

Ik ben ook lid geworden van het 
Young NCOH-bestuur. Al mijn collega-
onderzoekers doen zulke interessante, 
verschillende dingen en ik denk dat 
we veel van elkaar kunnen leren door 
samen te komen.’

‘Eén enkele nanobody kan 
ons helpen toekomstige virale 
uitbraken te bestrijden’

‘Wat als een deel van de oplossing voor 
wereldwijde pandemieën gevonden 
zou kunnen worden in lama’s? Ik denk 
dat van lama’s afgeleide nanobody’s 
een sleutelrol kunnen spelen bij de 
bestrijding van toekomstige uitbraken 
van het coronavirus en het griepvirus.
Mijn onderzoek gaat over nanobody’s, 
dat zijn kleine antigeenbindende 
fragmenten van antilichamen. Ze zijn 
tien keer kleiner dan de conventionele 
antilichamen van ons menselijk 
immuunsysteem. Aangezien nanobody’s 
niet door mensen worden geproduceerd, 
halen wij ze uit lama-antilichamen.

Omdat nanobody’s kleiner zijn, kunnen 
ze infiltreren in gebieden die een 
antilichaam mogelijk niet kan bereiken. 
Ze kunnen ook tegen lagere kosten 
worden geproduceerd, zijn zeer stabiel 
en binden ziekteverwekkers met een 
hoge affiniteit. Een ander voordeel is dat 
we ze op veel verschillende manieren 
kunnen optimaliseren. 
Onderzoek in verband met het 
coronavirus is door de huidige pandemie 
uiterst relevant geworden. Ik vind het 
echt frappant dat zoiets kleins als 
een virus zo’n impact kan hebben op 
ons dagelijks leven. Virussen zijn zeer 
dynamisch en de manier waarop ze 
gebruikmaken van levende cellen is 
opmerkelijk slim. Daarom zie ik het als 
een uitdaging om manieren te vinden om 
ze te slim af te zijn.’ 

Het bestuderen van muggen en 
hun rol bij de overdracht van 
ziekten

‘Tijdens mijn studie biologie raakte ik 
geïnteresseerd in aquatische ecologie, 
ecotoxicologie, het functioneren van 
ecosystemen en interacties tussen 
mens en milieu. Na mijn studie 
werkte ik aan de Universiteit Leiden, 
waar ik een grootschalig experiment 
uitvoerde om de effecten van 
landbouwchemicaliën en de introductie 
van invasieve rivierkreeftsoorten in 
slotenstelsels te beoordelen. In mijn 
vrije tijd speel ik graag videogames, kijk 
ik voetbal, luister ik naar muziek, kook 
en spreek ik graag af met mijn vrienden.

Ik heb op dit specifieke promotieproject 
gesolliciteerd vanwege de 
maatschappelijke relevantie en het 
belang ervan voor de samenleving. Ik 
ben van mening dat we door burgers 
bij het NCOH-project te betrekken, 
de verspreiding en het begrip van de 
verworven kennis zullen bevorderen. 
Dat kan uiteindelijk nuttig blijken 
bij toekomstige risicobeperking van 
ziekten. Binnen mijn project combineer 
ik conventionele muggenvangmethoden 
met citizen science, bijvoorbeeld via de 
Muggenradar. Ik wil bijdragen aan een 
beter begrip van muggen, hun ecologie 
en rol bij de overdracht van ziekten.’ 

TEKST: HARM TEN NAPEL, KOEN JANSSEN, RODY 
BLOM EN MYRNA TINBERGEN | BEELD: SELFIES OP 
WERKPLEK ONDERZOEKERS

‘Bijdragen  
aan een beter  
begrip van de 
overdracht van 
infectieziekten’

Duurzame oplossingen zoeken voor het wereldwijde 
risico op infectieziekten. Dat lukt alleen door 
academisch toponderzoek in Nederland te bundelen, 
stelt het Netherlands Centre for One Health  
(www.ncoh.nl). Het consortium, opgericht in 2016, 
viert nu zijn eerste lustrum. One Health-onderzoek 
is belangrijker dan ooit, blijkt uit de wereldwijde 
coronapandemie. Ook antibioticaresistentie 
vormt een bedreiging voor de gezondheid van 
mens, dier en milieu. NCOH heeft verschillende 
onderzoeksprogramma’s, waarbij inmiddels ook 
meer dan 65 PhDs zijn betrokken. Vier van hen 
vertellen over hun onderzoek en waarom dit zo 
belangrijk is.

Rody Blom, promovendus aan Wageningen  
University & Research

Iris Swart, promovendus aan de Universiteit Utrecht Remy Muts, promovendus aan het UMC Utrecht Ling-Yi Wu, PhD aan de Universiteit Utrecht
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Fotograaf Cas Oorthuys richt zijn 
camera op de diergeneeskunde 
van de jaren zestig
‘Cas Oorthuys is een van de  meest invloedrijke Nederlandse fotografen 
van de 20ste eeuw.’ Na de oorlog richtte Oorthuys zijn camera op de 
wederopbouw, waarin hij als geen ander de sfeer van optimisme en hard 
werken weet te vangen, valt te lezen op de website van het Nederlands 
Fotomuseum. Begin jaren zestig richtte hij zijn camera ook op de 
diergeneeskunde. Dat heeft geleid tot een prachtig visueel document 
over hoe het vak van dierenarts er in die tijd uitzag.

Bijna twee jaar lang 
werkte Cas Oorthuys 

aan het fotoboek  
'Diergeneeskunde nú', 

dat in 1962 werd uitge-
geven ter gelegenheid 
van het honderdjarig 

bestaan van de  
Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij voor Dier- 

geneeskunde (KNMvD). 
Met zijn foto’s probeerde 

hij de schoonheid en  
uitdagingen van het be-

roep dierenarts in al zijn 
facetten vast te leggen. 
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In beeld | Oorthuys 
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Na stagnatie in de crisisjaren 
en de Tweede Wereldoorlog 
maakte de faculteit vanaf 
omstreeks 1960 een snelle 
groeifase door. Door veel 
mensen werd meer tijd en 
geld besteed aan hobby’s, 
waaronder het houden van 
allerlei dieren voor gezelschap, 
recreatie en sport. 

Daarnaast werd de veehouderij nog verder uitgebreid door schaalvergroting en intensivering. De vraag naar dierenartsen 
steeg hierdoor enorm. Niet alleen in de praktijk, maar ook bij de faculteit groeide het patiëntenaanbod sterk.

22 | VETSCIENCE DECEMBER 2021
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De grote vraag naar dierenartsen vertaalde zich in meer onderwijs en onderzoek.

TEKST: SIL HEUNKS | BEELD: UNIVERSITEITSMUSEUM DIERGENEESKUNDE. HET FOTOBOEK 'DIERGENEESKUNDE NÚ'.

STEUN DE COLLECTIE DIERGENEESKUNDE VIA STICHTING VRIENDEN VAN MUSEUM DIERGENEESKUNDE.  WWW.NUMANSTICHTING.NL
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Rubriek | onderwerpVerdieping | Wetenschap

Beloven en 
 waarmaken

Dagelijks werken in Utrecht zo’n 250 onderzoekers aan regeneratieve geneeskunde. 
In hun eigen woorden: ‘Misschien wel de meest veelbelovende tak van medisch 

onderzoek op dit moment’. Omdat de meeste van die beloftes nog in de toekomst 
liggen, weten weinig mensen van het bestaan van dit vakgebied. Dat komt doordat 

de wetenschap veelal terughoudend is in het delen van grote beloftes. Utrechtse 
onderzoekers in de regeneratieve geneeskunde constateerden dat er over hun 

vakgebied weinig wetenschappelijke informatie te vinden is en sloegen de handen 
ineen om vragen uit de samenleving te beantwoorden via een kennisplatform. Het 
platform is nog niet online. Onderzoekers ontvangen nu veelal vragen via de mail. 
Ardiënne Verhoeven, één van die vragenstellers, wil weten of de wetenschap iets 

kan met de stamcellen uit het navelstrengbloed van haar kinderen.    

 Kennisplatform regeneratieve geneeskunde geeft  
 realistische antwoorden op vragen uit de samenleving 

Regeneratieve geneeskunde onderzoekers: Riccardo Levato, Quentin Peiffer, Ines Barroso en Nuno Roberto, aan 
het werk op het Maldalab van het Utrecht Science Park.
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Verhoeven de stamcellen opslaan uit 
de navelstreng van haar pasgeboren 
kind. ‘Er waren toen verwachtingen 
dat deze lichaamseigen cellen later 
ingezet zouden kunnen worden om 
allerlei ziektes te genezen’, vertelt ze. 
De oproep om navelstrengbloed op te 
slaan zat in een pakket dat ze ontving 
rondom de bevalling. ‘In de brochure 
stond dat er op dat moment nog niet 

 ‘Voor ieder tastbaar resultaat van de 
medische wetenschap zijn tien beloftes 
die nog waargemaakt moeten worden’, 
zegt Louis Penning, onderzoeker in 
de regeneratieve geneeskunde bij de 
faculteit Diergeneeskunde en één van 
de oprichters van het kennisplatform. 
Stamcellen, waar het onderzoek van 
Penning zich op richt, zijn al lange tijd 
spraakmakend. Vijftien jaar geleden liet veel mogelijk was met de stamcellen, 

maar er zou binnen vijf jaar een 
doorbraak kunnen zijn’, herinnert ze 
zich.  

In de afgelopen vijftien jaar hebben 
wetenschappers meer kennis 
gekregen over stamcelonderzoek. 
Inmiddels is bekend dat stamcellen 
uit navelstrengbloed waardevol zijn, 
maar dat individueel opslaan weinig 
zin heeft. Veel ziektebeelden hebben 
een genetische component en die 
kopieer je met stamcellen gewoon 
mee. Daarnaast speelt dat de kans dat 
ze echt nodig zijn heel klein is en je 
dan vaak niet genoeg stamcellen hebt. 
Online informatie over individueel 
invriezen komt nu overwegend van 
commerciële stamcelbedrijven. Als 
klant bij een stamcelbedrijf bemerkte 
Verhoeven dat de vaak veelbelovende 
informatie soms wat eenzijdig voelt. 
‘Geven ze je wel alle informatie die je 
nodig hebt om een afweging te maken?’ 
vraagt ze zich af. De wetenschap zou 
hierin nuance kunnen aanbrengen, 
maar is wat terughoudend in 
communicatie over het onderwerp. 
Penning legt uit waarom: ‘Stamcellen 
hebben een regulatiemechanisme 
dat erg lijkt op dat van tumoren, dat 
maakt onderzoekers terughoudend 

met het inbrengen van de cellen in 
mensen. Er zijn spectaculaire resultaten 
te behalen, maar het kan ook mis 
gaan.’ Als stamcelonderzoek mis gaat, 
kan dat de publieke opinie over het 
onderwerp flink schaden. Dat heeft 
Verhoeven ook ervaren. ‘Ik las dat in 
Duitsland mensen zijn overleden na 
een omstreden stamceltherapie. Dat 
vormt wel een bepaald beeld van het 
vakgebied.’ Verhoeven las destijds in de 
krant over de mogelijkheid. ‘Het leek de 
toekomst en mijn man en ik dachten: 
nu we erover hebben gelezen, kunnen 
we later niet meer doen alsof we niet 
wisten dan het bestond.’ Inmiddels is er 
over stamcellen een stuk meer bekend. 
‘Die kennis mogen we als wetenschap 
méér naar buiten brengen’ vindt 
Penning.

Penning wil graag het brede publiek 
laten zien wat hij doet en hoe realistisch 
bepaalde verwachtingen zijn. Zo 
hoopt hij vragenstellers als Verhoeven 
te kunnen helpen. ‘Iets terugdoen 
voor de maatschappij’, noemt hij dat. 
‘Open Science en Open Data zijn 
mooi, maar niet iedereen gaat onze 
wetenschappelijke artikelen lezen.’ 
Met het online kennisplatform over 
regeneratieve geneeskunde willen 
onderzoekers een breed publiek 

 ‘Voor ieder tastbaar resultaat  
  van de medische wetenschap  
  zijn tien beloftes die nog  
  waargemaakt moeten  
  worden’  

 ‘Pas toen ik hier werkte ben  
  ik me gaan realiseren hoe   
  informatief Diergeneeskunde   
  kan zijn voor humane  
  geneeskunde’  

 ‘De website staat open voor  
  iedereen. Daarmee willen we  
  vertrouwen terugwinnen dat 
  we als wetenschap een beetje 
  verloren hebben’

bereiken. De website staat open 
voor iedereen. ‘Daarmee willen we 
vertrouwen terugwinnen dat we als 
wetenschap een beetje verloren 
hebben’, zegt Penning. Je vindt online 
een heleboel informatie, maar wat is 
feit en wat is fictie? ‘De informatie op 
ons kennisplatform is getoetst aan 
wetenschappelijke inzichten. Toch willen 
we niet de wijze professor uithangen. 
Discussie maakt de wetenschap 
interessant en we presenteren geen 
voldongen feiten. Verhoeven is blij met 
het platform. ‘Commerciële partijen 
spelen in op het gevoel dat je alles wilt 
doen voor je kind en die communicatie 
voelt niet open. Een stem van de 
wetenschap is hier hard nodig.’ 

Penning is een bevlogen onderzoeker: 
enthousiast en open over zijn 
vakgebied. Twintig jaar geleden 
maakte hij de overstap van de humane 
geneeskunde naar diergeneeskunde. 
‘Er viel nog veel te ontdekken bij dieren, 
dacht ik. Pas toen ik hier werkte, ben 
ik me gaan realiseren hoe informatief 
diergeneeskunde kan zijn voor humane 
geneeskunde.’ Hij legt dit uit aan de 
hand van een voorbeeld. ‘Bij rashonden 
komen door inteelt bepaalde ziektes 
vaker voor die voor die bij mensen 
zeldzaam zijn. De genetische informatie 
over die ziektes kunnen we vergelijken 
met de veel schaarsere data van 
humane patiënten met dezelfde 
aandoening.’ Penning werkt vooral 
met leverstamcellen. Hij noemt een 
groot onderzoek bij honden met een 
genetische beschadiging als voorbeeld 
van toepasbaarheid van dierenstudies 
bij mensen. ‘We corrigeerden het 

genetisch defect in leverstamcellen 
en plaatsten die terug bij de honden. 
Vervolgens konden onze bevindingen 
gebruikt worden door kinderartsen: 
de grootte van de hond kwam precies 
overeen met die van een klein kind.’ 
Zo’n onderzoek gaat ook in overleg met 
kinderartsen, zodat het model direct 
toepasbaar is bij de mens, via de juiste 
route. 

Dit soort onderzoek bij dieren heeft 
Verhoeven in haar zoektocht ook 
zien langskomen. ‘Maar wat betekent 
het voor de mens?’ vraagt ze zich af. 
‘En wat kan de wetenschap met de 
stamcellen die opgeslagen liggen 
van mijn kinderen?’ Verhoeven is 
hoogopgeleid en kan betrouwbare 
bronnen aardig onderscheiden van 
onzin. Toch heeft ze behoefte aan 
meer informatie. Momenteel staat ze 
nog in dubio over wat ze gaat doen 
met de ingevroren stamcellen van haar 
kinderen. ‘Sinds we erachter kwamen 
dat met individuele stamcellen niet 
veel mogelijk is, twijfelen we over 
vernietigen of het behouden van de 
stamcellen. Kan de wetenschap er wat 
mee?’ Met die vraag klopte ze aan bij de 
vakgroep Regeneratieve geneeskunde 
in Utrecht. Vooralsnog heeft ze nog 
geen onderzoeksgroep gevonden die 

 ‘Wat kan de wetenschap 
 met de stamcellen van  
 mijn kinderen?’ 

Ardiënne Verhoeven, één van de vragenstellers op het kennisplatform regeneratieve geneeskunde
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met de stamcellen geholpen is, maar 
ze blijft het proberen. Omdat het 
individueel opslaan van stamcellen 
in Nederland tegenwoordig strenger 
is gereguleerd, verhuisde het bedrijf 
waar de stamcellen van de twee oudste 
kinderen van Verhoeven zijn opgeslagen 
naar Polen, waar de stamcellen nu 
ook liggen. ‘Dat bedrijf is in allerlei rare 
regeneratieve geneeswijzen gestapt’, 
vertelt Verhoeven. Dat voelt voor 
haar niet goed. In Polen is minder 
regelgeving, terwijl in Nederland de 
wetenschap rondom stamcellen zo 
streng is geregeld. ‘Andere ouders 
zijn bang dat ze niet bij de stamcellen 
kunnen als hun kind ziek wordt, maar 
dat zie ik als een individueel probleem. 
Een belangrijker probleem is dat deze 
ontwikkelingen stamceltechnologie in 
een kwaad daglicht plaatsen, terwijl het 
juist zo’n mooi vakgebied is’. 
Dat het een mooi vakgebied is, 
beaamt Penning vol enthousiasme. 
Hij heeft veel verhalen om te delen 

via het nieuwe kennisplatform. ‘In een 
groot consortium over een zeldzame 
aandoening van de koperhuishouding 
bij mensen presenteerde ik laatst 
een hele interessante patiënt. 
Onderzoekers in het publiek waren 
onder de indruk van de rijkheid van 
de gegevens en de bereidheid van de 
familie van de patiënt om leverbiopten 
te laten afnemen (een ingreep waarbij 
we een stukje lever wegnemen bij 
de patiënt). Toen ik de presentatie 
afsloot met de zin ‘De patiënt is een 
Labrador Retriever’, veranderde het 
perspectief en zag ik hun blikken 
veranderen.’ Perspectief, dat is precies 
wat Penning mensen wil geven met het 
kennisplatform. Verhoeven vult aan:  
‘Het kennisplatform geeft informatie 
over realistische beloftes. Open en 
transparante communicatie op dit 
gebied is hoognodig.’  

TEKST: ERIK VAN ZWOL | BEELD: IVAR PEL EN 

NADINE MAAS (PORTRET)

STAMCELDONATIE UIT 
NAVELSTRENG
Sommige bedrijven bieden 
aanstaande ouders via 
advertenties betaalde diensten 
aan om het navelstrengbloed 
van hun kind in te vriezen en te 
bewaren in een bloedbank voor 
het geval het kind dit later in het 
leven nodig heeft. 
Wetenschappers raden dit 
af, studies tonen aan dat het 
zeer onwaarschijnlijk is dat 
het  navelstrengbloed ooit 
voor iemands kind zal worden 
gebruikt. Wetenschappers zijn 
wel voorstander van het doneren 
van navelstrengbloed aan 
openbare bloedbanken. Dit kan 
in Nederland echter maar in een 
beperkt aantal ziekenhuizen of 
geboortecentra. 

Nieuwe bacheloropleiding  
voor de gezondheidsuitdagingen  

van de toekomst
In 2022 kunnen studenten kiezen voor een nieuwe, interdisciplinaire 

opleiding: ‘Zorg, gezondheid en samenleving’. Door de coronacrisis is nog 
duidelijker zichtbaar dat er een grote behoefte is aan zorgprofessionals die 

gezondheidsvraagstukken interprofessioneel en innovatief kunnen aanpakken. De 
nieuwe opleiding speelt in op deze maatschappelijke vraag naar breed opgeleide 

professionals in de humane en veterinaire gezondheidszorg. De opleiding benut de 
kracht van de bestaande intensieve Utrechtse samenwerking op het gebied van de 
Life Sciences, plus de kennisalliantie met de WUR en TU/e. Daarmee is zij uniek.

Onderwijs | Nieuwe Bachelor
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De studenten worden opgeleid in een diverse omgeving 
en zijn niet alleen beter voorbereid op de complexiteit van 
de medische vraagstukken van deze tijd, maar ook op hun 
eigen rol als professional. De faculteiten Diergeneeskunde, 
Geneeskunde en Bètawetenschappen (Farmacie) van de 
Universiteit Utrecht werken samen bij de inrichting van deze 
interdisciplinaire opleiding. Programmadirecteur Wim kremer 
benadrukt het belang van de onderliggende visie. ‘We creëren 
hiermee de mogelijkheid om het academisch onderwijs in het 
gezondheidsdomein opnieuw vorm te geven. We zijn op zoek 
naar een diverse studentengroep. Zij zullen in deze opleiding 
— meer dan in andere opleidingen — ontdekken hoe 
interessant het is om vanuit de wetenschap en het vakgebied 
na te denken over de complexe gezondheidsvraagstukken 
van vandaag en morgen. Dit in combinatie met grondige 
kennis en inzicht over zichzelf en de samenleving. Studenten 
ontwikkelen hiermee niet alleen een open blik, maar ook een 
handelingsperspectief om verstandig te kunnen oordelen en 
om wijze beslissingen te kunnen nemen in een wereld waarin 
meningen en waarheden over elkaar heen buitelen.’

Over grenzen van eigen vakgebied heen 
De nieuwe bacheloropleiding stimuleert studenten om over 
de grenzen van vakgebieden heen te kijken, zodat zij de 
meerwaarde inzien van diverse disciplines en invalshoeken in 
de (dier)gezondheidszorg. Vanaf het begin van de opleiding 
leren zij elkaars taal spreken. Daarnaast ontwikkelen ze een 
helicopterview over maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor mens en dier 
in de leefomgeving. Sophie Deleu, opgeleid als dierenarts 

en voorzitter van de beroepsvereniging van de KNMvD, was 
eerder werkzaam bij het RIVM en ziet grote meerwaarde 
in deze nieuwe opleiding. ‘Bij kennisinstituten zoals het 
RIVM is grote behoefte aan mensen die niet alleen de 
diepte in duiken, maar juist in een brede context over 
gezondheidsvraagstukken kunnen nadenken. Er is brede 
biomedische kennis vereist op veel gebieden, zoals gezond 
leven, preventie van ziekten of een gezonde leefomgeving. 
Ook complexe risicoschattingen kun je nooit alleen maken. 
Er valt veel winst te behalen door vanuit verschillende 
invalshoeken en perspectieven naar problematieken te kijken. 
Bij de coronamaatregelen bijvoorbeeld bleek ook kennis van 
gedragsverandering heel belangrijk om de scenario’s uit te 
werken van het effect van de verschillende maatregelen.’ 

Systemen vergelijken 
Naast gezondheid en ziekte staat kennis over de 
basissystemen van een lichaam centraal in de opleiding. Bij 
mensen én dieren. Hoe werkt bijvoorbeeld de bloedsomloop 
en ademhaling bij een mens en hoe werkt dat systeem bij 
een koe? Hoe anders reageert het immuunsysteem van een 
mens dan van een dier op astma? Studenten leren kijken 
naar de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende 
aandoeningen, maar ook tussen mens en dier. Zij leren meer 
conceptueel en vergelijkend denken en leren ook details over  
alle verschillende (dier)soorten. 

Divers en kleinschalig
De nieuwe opleiding start op 1 september 2022 met vijftig 
studenten; voor die kleinschaligheid is bewust gekozen. 

Studenten, docenten en medewerkers vormen een hechte 
groep. Er is veel aandacht voor een brede academische en 
persoonlijke vorming met activiteiten buiten de colleges 
om. Het onderwijs wordt gegeven door docenten van 
verschillende disciplines van de Universiteit Utrecht, zoals 
(dier)geneeskunde, farmacie, sociale wetenschappen en 
recht, maar ook van andere universiteiten zoals Eindhoven 
University of Technology en Wageningen University & 
Research. Buiten het onderwijs vinden zij verbinding via 
sociale en academische activiteiten als debatten, excursies, 
lezingen of muziek- en sportevenementen.

Brede blik op gezondheid
Tambinh Bui, die na haar bachelor Farmacie nu masterstudent 
Geneeskunde is, is als student betrokken bij de ontwikkeling 
van deze nieuwe opleiding. Zij is enthousiast. ‘Ik denk dat 
studenten die afstuderen aan deze nieuwe bachelor de 
maatschappij veel te bieden hebben. Door hun brede blik op 
gezondheid zijn ze bij uitstek geschikt om de complexe vragen 
rondom zorg van onze samenleving te helpen oplossen, 
ongeacht de richting die ze daarna zullen kiezen. Ik had graag 
deze studie gedaan!’
Sophie Deleu vult aan: ‘Het is echt een verrijking; ook als 
studenten na het behalen van hun bachelor ‘Zorg, gezondheid 
en samenleving’ kiezen voor een masterprogramma in een 
klinisch vakgebied is het nuttig om brede kennis van elkaars 
vakgebieden te hebben. Dat past ook heel goed in de One 
Health-gedachte.’ 

Renske van Gestel (voorzitter van de currriculumcommissie) 
is het daarmee eens. ‘Nu al heeft de ontwikkeling van deze 

Start: september 2022
Maximum aantal studenten: 50 

Website: https://www.uu.nl/bachelors/ 
zorg-gezondheid-en-samenleving 

Open dag: 12 maart 2022, meld je  
aan via: https://bit.ly/3jwIl2u

De nieuwe bacheloropleiding ‘Zorg, gezondheid 
en samenleving’ is een samenwerking van de 
faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en 
Bètawetenschappen (Farmacie) van de  
Universiteit Utrecht. Na het volgen van deze bachelor 
kunnen studenten doorstromen in verschillende 
masterprogramma’s, zoals Geneeskunde (Selective 
Utrecht Medical Master), Diergeneeskunde,  
Farmacie of andere masterprogramma’s in het  
brede domein van de (dier)gezondheidszorg. De 
faculteit Diergeneeskunde is penvoerder van de 
nieuwe bachelor.

bachelor onze drie faculteiten veel goede samenwerking 
gebracht. Ik zie uit naar de inspirerende studenten die straks 
ongetwijfeld in de opleiding gaan instromen.’  

TEKST: JUUL COUPERUS | BEELD: BAS NIEMANS
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In beeld | 200 jaar Diergeneeskunde

SAMEN VOOR DIER, MENS EN OMGEVING

Op 10 december 2021 bestaat de Nederlandse opleiding tot dierenarts 
precies twee eeuwen. Dit overzicht geeft een indruk van de rijke geschiedenis 
van de faculteit, meer daarover in het komende jubileumboek.

200 jaar 
Diergeneeskunde

In de 18e en 19e eeuw zijn er grote 
uitbraken van veepest. Er is behoefte 
aan meer wetenschappelijke kennis. 
Ook heeft het leger behoefte aan 
deskundige paardenartsen.

1713-1865

Het Veepest Fonds 
biedt financiering voor 
de oprichting van de 
Rijksveeartsenijschool. 
24 ‘kweekelingen’ 
starten met de studie.

1821

Medicus Alexander 
Numan wordt hoogleraar 
en later directeur.

1822
Ingrijpende reorganisatie 
van de opleiding door 
minister Thorbecke. 
Dierenartsen leren meer 
praktische vaardigheden.

Dierenartsen worden verantwoordelijk 
voor kwaliteitscontrole voedsel. 
Er komen leerstoelen voor onderzoek 
naar voedingsmiddelen.

1922

De Rijks Veeartsenijschool wordt 
in 1918 de Veeartsenijkundige 
Hoogeschool. In 1925 wordt de 
opleiding als Veeartsenijkundige 
Faculteit onderdeel van de 
Rijksuniversiteit Utrecht. 
In 1956 wijzigt de naam in 
Faculteit der Diergeneeskunde.

1925

De eerste vrouwelijke 
dierenarts studeert af: 
Jeannette Voet.

1930

Oprichting van de 
Diergeneeskundige 
Studentenkring 
D.S.K.

1932

In de Tweede Wereldoorlog stopt 
het onderwijs. De Joodse hoogleraar 
Jacob Roos wordt ontslagen en komt 
eind 1942 om het leven in 
concentratiekamp Mauthausen.

1851

Wetenschappelijke kennis over 
bacteriën en vaccins neemt toe. 
Bacteriologie en immunologie 
worden nieuwe vakken.

1895

1940 - 1945

In twintig jaar verhuizen alle 
vakgroepen van de binnenstad 
naar de Uithof (nu Utrecht 
Science Park).

1967 - 1988

Enorme groei vakgebied 
door intensieve veehouderij 
en meer kleine huisdieren. 

1960

Kritische studenten dringen aan op 
democratisering van het onderwijs. 
Wet Universitaire Bestuurs-
hervorming wordt aangenomen.

1970

Steeds meer aandacht voor 
mens-dier relatie en dierenwelzijn. 
Eerste hoogleraar proefdierkunde 
aangesteld.

1985

Innovatieve beeldvormende 
technieken als echo, CT en MRI 
komen op en nemen een grote vlucht.

1990

Er komen aparte afstudeerrichtingen 
voor landbouwhuisdieren, 
gezelschapsdieren en paard.

1995 - 2001

Het onderwijs verandert, 
computers en digitaal 
onderwijsmateriaal gaan 
grotere rol spelen.

2007

Oprichting Netherlands Centre 
for One Health voor landelijke 
samenwerking rond 
infectieziekten.

2016

Dierenartsen en artsen ontwikkelen 
samen steeds meer innovatieve ‘one 
medicine’ behandelingen voor dier
 en mens.

2018

Faculteit Diergeneeskunde werkt aan de toekomst. 
Op de agenda onder meer: onderwijsvernieuwing, 
duurzame nieuwbouw, transitie veehouderij, open 
science en meer diversiteit.

2021

Coronacrisis is katalysator voor 
kennisontwikkeling. Veel nieuw onderzoek 
naar gezondheid, mens, dier en milieu.

2020

Relatie tussen mensen 
en huisdieren verandert. 
Meer behoefte aan 
dierenartsen.

1967 - heden

Opkomst 
proefdiervrije 
innovaties, zoals 
de simulator 
Haptic Horse 
en kunstkoe 
Henryetta.

2016

www.uu.nl/200jaardiergeneeskunde
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Groepsportret tijdens een anatomiepracticum in de Veeartsenijschool, circa 1878. 

 

Marijke Hoogendoorn, winnaar van ‘Docenttalent 2014-2015’ geeft anatomieonderwijs aan  
Diergeneeskundestudenten op de faculteit Diergeneeskunde, in 2015. 

 
Karkas
Docent Albertus Verhaar - rechts, in het zwart, in beeld- 
geeft rond 1878, een groep Diergeneeskunde studenten 
anatomie practicum aan de hand van een paardenkarkas. 
Honderdzevenendertig jaar later geeft docent Marijke 
Hoogendoorn op een zelfde manier anatomie practicum aan 
de hand van een runderkarkas. Hoewel het lijkt alsof de tijd 
heeft stilgestaan, is dat niet zo! In 1878 kregen studenten 
anatomie onderwijs via hoorcolleges en aan de hand van 
een paardenkadaver. Vandaag de dag leren studenten via 
e-learnings, preparaten en werkcolleges die hen voorbereiden 
om zelf (een groot deel van) het kadaver te ontleden. Om 
proefdiergebruik in het onderwijs te verminderen is sinds 

beesten en feesten’ (uitgave D.S.K. Utrecht, 2002).

Diversiteit
Op de foto uit 1878 is de genderdiversiteit ver te zoeken.  
Een wonderlijke overeenkomst met de foto uit 2015 maar 
dan andersom! Gelukkig komt daar langzaamaan verandering 
in en werkt de Universiteit Utrecht actief aan een diverse 
studentenpopulatie op alle gebieden.

Roken tijdens practicum
Vandaag de dag zou dit ondekbaar zijn. In de 19e eeuw was 
dat heel normaal en hielp het om de geur van het karkas te 
maskeren tijdens het onderwijs.

Vieze handen?
Na een aantal dagen kunnen er micro-organismen gaan 
groeien op een karkas, zeker als het maagdarmstelsel 
wordt geopend. Mogelijk fixeerde men in 1878 het karkas 
met alcohol om het aantal ziektekiemen terug te dringen. 
Tegenwoordig wordt er niet meer gefixeerd en gebruiken we 
wegwerphandschoenen om veilig te werken. 

 
TEKST: SIL HEUNKS, MET DANK AAN MARIJKE HOOGENDOORN, CHARLOTTE 
HARTONG EN CLAUDIA WOLSCHRIJN | BEELD: UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT,  
NR. UMD-10225 EN KEES RUTTEN

Zoek de verschillen
twee jaar ook het runderkarkas, op de rechter foto, vervangen 
door doodgeboren kalveren en preparaten.

Bolhoedjes en paardenstaarten
Een opmerkelijk verschil tussen de studenten uit 1878 en 
2015. Bolhoeden werden veel gedragen door de toenmalige 
studenten Diergeneeskunde. Zij lieten daarmee zien dat zij 
zichzelf niet (meer) tot de ‘lagere standen’ rekenden zoals zij 
werden gezien in de begintijd van de Diergeneeskunde, toen 
er door de overheid, voornamelijk boerenzonen, werden 
gerekruteerd om Diergeneeskunde te gaan studeren in de 
stad. Destijds ook wel de ‘veebonken’ genoemd. Lees meer 
over het studentenleven uit deze tijd in het boek ‘Tussen 

In beeld | Anatomie practicum
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Dierenarts Doest en flamingo  
Bob geven samen les aan  

Curaçaose kinderen
Vanaf 2018 werd dierenarts Odette Doest internationaal bekend door de foto’s van haar 
neef, natuurfotograaf Jasper Doest, in National Geographic. Hij bracht haar bijzondere 
werk voor natuureducatie en opvang van gewonde wilde dieren op Curaçao in beeld. De 

foto’s werden onderscheiden met grote prijzen bij World Press Photo en Sony World 
Photography Award. Hoe is het nu met Bob en dierenarts Doest en haar werk?

We videobellen naar Curaçao waar 
Odette opneemt, te midden van een 
kakofonie aan dierengeluiden. Het is  
’s ochtends vroeg aan de andere kant 
van de wereld en tijd voor het ontbijt. De 
flamingo’s, pelikanen, honden, katten en 
andere dieren die herstellen in en om 
Odette’s huis laten luidruchtig weten dat 
ze wakker zijn.

Hoe gaat het met Bob?
‘Heel goed! De scholen zijn weer 
begonnen, dus dat betekent dat Bob 
bijna iedere donderdag meegaat naar 
de klas. Naast mijn dierenartspraktijk 
en de opvang van gewonde wilde dieren 
is natuureducatie echt mijn passie. Ik 
probeer de kinderen verliefd te laten 
worden op de dieren die bij me heb. 
Flamingo Bob is natuurlijk prachtig, dat 
vinden kinderen geweldig om te zien. 
Maar ik neem ook andere educatieve 
dieren mee, een roofvogel, of een 
pelikaan. Die zijn enorm intelligent en 
zorgen vaak voor grappige situaties. De 
dieren laten hun natuurlijke gedrag zien 
en ik vertel er verhalen bij.’

Wat leren de kinderen van de dieren?
‘De kinderen vallen van de ene 
verwondering in de andere. Ze krijgen 
een 3D-ervaring waardoor wat ik vertel 
over natuurbescherming veel indruk 
maakt. Ik leer ze dat ze zelf iets kunnen 

doen om wilde dieren te helpen. Je kan 
plastic opruimen als je naar het strand 
gaat in het weekend. Je kan goed voor 
de natuur zorgen. 
Ik probeer er ook een levensles van te 
maken. Omdat ik dierenarts ben, wordt 
ik sowieso als een soort ‘superhero’ 
binnengevlogen. Welk kind wil eigenlijk 
geen dierenarts worden? Ik wil laten 
zien dat ze hun leven in eigen hand 
kunnen nemen en dat ze invloed 
kunnen hebben op de wereld om hen 
heen. Ik wil ze een voorbeeld geven: 
Kijk, ik ben een vrouw, zwart, ik wilde als 
kind dierenarts worden en dat is gelukt 
en nu help ik dieren. Als je echt iets wilt 
bereiken, dan kan dat!’

Waarom staat Bob niet meer te 
vissen in de baai?
‘Bob vloog tegen een hotelraam en 
had ook nog eens ‘Bumblefoot’, dat 
is een aandoening aan zijn voeten. 
Hij kon niet meer lopen, hij was bijna 
dood. We hebben hem maandenlang 
verzorgd. Terug naar het wild kon hij 
niet meer. En toen dacht ik, je bent zo 
tam, ik ga eens kijken wat je doet als 
ik je meeneem naar een klein klasje. 
Hij vond het helemaal niet erg. Hij ging 
gewoon op een rustig plekje staan en 
rondlopen door de klas. Ook de andere 

educatiedieren zijn opgevangen door 
onze stichting, omdat ze ziek of gewond 
waren. Wij behandelen het dier en 
plaatsen het daarna in principe weer 
terug in het wild. Maar soms kan dat 
niet.’

De educatiedieren heb je getraind, 
wat doen ze in de klas?
‘Ik heb Bob en de andere 
educatiedieren getraind om op een 
teken (cue) dingen te doen die passen 
bij hun natuurlijk gedrag, zoals eten of 
veren verzorgen. Voordat dat ik Bob 
oppak, geef ik hem een handgebaar. 
Zo krijgt hij geen stress. Het werk is 
heel duidelijk en voorspelbaar voor 
hem. Bob kent vier verschillende cues. 
Hij staat in de klas lekker te chillen, 
hij laat zien hoe flamingo’s hun veren 
verzorgen. En dan geef ik een cue en 
dan zie je hem denken: ‘Oh, mijn snavel 
openen.’ De kinderen kunnen dan zijn 
snavel bekijken. Tussendoor loopt 
hij even rond en dan krijgt hij weer 
een cue: ‘Oh, ze gaan me aanraken.’ 
Dan mogen de kinderen hem aaien 
en luisteren naar zijn hartje met de 
stethoscoop. Maar hij weet altijd 
vooraf wanneer we wat gaan doen. Op 
het moment dat een kind uit de klas 
spontaan naar hem zou toelopen en 
hem wil aaien, dan loopt hij weg. Dat zit 
niet in zijn opvoeding.’

 ‘Ik wil kinderen een  
  voorbeeld geven: kijk ik  
  ben een vrouw, zwart, ik  
  wilde als kind dierenarts  
  worden en dat is gelukt en  
  nu help ik dieren.’ 

Hoe is het nu met? | Odette Doest
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‘MEET BOB’
Natuurfotograaf Jasper Doest maakte nog 
veel meer prachtige foto's over het werk van 
dierenarts en nicht Odette Doest samen met Bob 
de flamingo. Deze staan in het boek: 'Meet Bob'. 
Kijk op: www.jasperdoest.com/meetbob
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Hoe denk je over dierenwelzijn?
‘Het welzijn van de dieren is echt 
belangrijk, ik ga niet voor de klas met 
een dier dat stress zou krijgen. Het dier 
moet het leuk vinden om te doen. Veel 
mensen denken dat je onnatuurlijk 
bezig bent, zodra je een dier in 
gevangenschap hebt. Maar sommige 
dieren uit het wild, kunnen zich zo bij 
je thuis voelen dat ze niet direct terug 
willen. Zo had ik een pelikaan die ik 
losliet en die tot drie keer toe naar de 
auto terugkwam. Er zijn dieren die je 
moet leren om weer voor zichzelf te 
zorgen. Die pelikaan heeft daarna nog 
twee maanden losgelopen rond het 
huis, voordat hij zelf wegvloog. Nu zit hij 
weer bij de baai te vissen.’

Hoe kijk je terug op je studie 
Diergeneeskunde in Utrecht?
‘Met heel veel plezier! Ik heb naast 
de studie veel verschillende dingen 
kunnen doen. Zo zat ik drie jaar in 
het bestuur van Archaeopteryx, 
studievereniging voor vogels en 
bijzondere dieren. Daardoor ben ik 
vaak naar het buitenland geweest. 
De contacten die je dan opdoet zijn 
waardevol. Bij Diergeneeskunde kon je 
allerlei extra dingen doen die te maken 
hebben met het vak. Ik kan nog steeds 
mennen volgens het Achenbach- 
systeem, in Utrecht geleerd!’

Heb je een tip voor studenten nu?
‘Ik zou als student, ondanks de 
studiedruk, toch proberen om 
internationale ervaring op te doen. 
Onze faculteit is zo’n goede opleiding, 
als je uit Utrecht komt, kun je over  
de hele wereld terecht. Ik heb daar 

ontzettend veel aan gehad. Ik heb 
stage gelopen in Amerika en in Peru 
en in Brazilië gewerkt. Als je de moeite 
neemt om een uitwisselingsprogramma 
te doen, dan verbreed je je horizon 
enorm.’

Welk effect hadden de foto’s die je 
neef Jasper maakte op je leven?
‘Het heeft veel veranderd, ik ben een 
stuk bekender geworden. Ik krijg 
hulpvragen over vogels uit de hele 
wereld. Het is ook een stuk drukker 
met interviewaanvragen. Eerst vond ik 
het allemaal geweldig. Het is ook leuk, 
maar kost veel tijd. Daar ben ik nu wat 
zakelijker in geworden. Dat is ook nodig, 
omdat er ineens ook mensen gebruik 
gingen maken van mijn bekendheid.’

Wat is je ambitie voor de  
toekomst ?
‘Ik zou de faciliteiten voor de opvang 
graag willen uitbreiden. Een mooie 
grote volière maken voor de roofvogels 
bijvoorbeeld. Met de voorlichting is het 
mijn droom dat alle scholieren op het 
eiland een keer een lesje hebben gehad 
met de flamingo of de andere vogels. 
Ik wil mijn liefde voor de dieren aan de 
kinderen overbrengen. En ja, flamingo’s 
kunnen tachtig worden, Bob is nog 
maar zestien!’  

TEKST NICOLE VAN HOORN | BEELD: ODETTE DOEST 
EN  JASPER DOEST

STICHTING FUNDASHON, DIER EN 
ONDERWIJS CARIBEN
De stichting ‘Fundashon, Dier en Onderwijs Cariben’ 
zorgt voor therapie en revalidatie van gewonde 
dieren en geeft educatie over natuurbescherming 
aan kinderen op school. www.fundashon-doc.com 
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Verdiepend | Microplastics

Plastic is overal om ons heen. Het valt langzaam uiteen in (hele) kleine deeltjes, 
micro- en nanoplastics, en die komen terecht in de bodem, in de zee. Ze worden 

opzettelijk toegevoegd aan allerlei dagelijkse producten zoals cosmetica en 
schurende reinigingsmiddelen, komen vrij tijdens het wassen van kleding, of komen 

als verontreiniging in (dier)voeding terecht. Maar wat zijn de effecten op onze 
gezondheid? En hoe kunnen we de blootstelling eraan verminderen? Dat onderzoeken 
is het doel van MOMENTUM, een consortium van Nederlandse toxicologen, chemici, 

epidemiologen, biologen, verschillende kennisinstellingen en het bedrijfsleven. ZonMw, 
Health~Holland en TNO investeren meer dan vijf miljoen euro in dit project en de 

urgentie is groter dan ooit, stellen Juliette Legler (UU) en Dick Vethaak (Deltares, een 
onderzoeksinstituut op het gebied van water en ondergrond).

Microplastics zijn 
overal, maar hoe  
gevaarlijk zijn ze  

voor de mens?
 Interview met Juliette Legler en Dick Vethaak  

 over MOMENTUM 

Onderzoeker Hanna Dusza onderzoekt samen met haar collega’s, binnen het onder-
zoeksproject AURORA en het consortium MOMENTUM, de opname, het transport en 
de giftigheid van een groot aantal verschillende soorten plastic deeltjes in menselijke 
placentacellen.
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‘Geiten en schapen grazen op akkers 
waar veelvuldig landbouwplastics 
worden gebruikt. In de bodem blijven 
allemaal kleine plastic deeltjes achter 
die in deze dieren terechtkomen. En 
wij eten die weer op, drinken hun melk, 
maken daar kaas van, of kleding van 
hun wol. Zo komt plastic uiteindelijk ook 
in de mens terecht.’

Deeltjes opsporen in bloed
Juliette Legler en Dick Vethaak 
lepelen moeiteloos voorbeelden op, 
de een nog alarmerender dan de 
ander. Zo vond een promovenda van 
Legler, Hanna Dusza, vorig jaar dat 
met behulp van celkweekmodellen, 
plastic deeltjes makkelijk door de 
cellen van de placenta worden 
opgenomen. ‘Bij Diergeneeskunde zijn 

infrastructuur in Nederland op te 
zetten voor dit onderzoek. MOMENTUM 
is een project voor drie jaar, maar 
Juliette en ik begrijpen inmiddels wel 
dat dit onderzoek wordt van de lange 
adem. Over drie jaar hebben we nog 
nauwelijks resultaten die toepasbaar 
zijn in de praktijk.’

Hoe komt dat? 
Vethaak: ‘Een van de grote bottlenecks 
is dat er nog geen analysemethoden 
zijn om die hele kleine plastic deeltjes 
te kunnen meten. Dan weet je dus niet 
of mensen daar überhaupt aan worden 
blootgesteld. En die hele kleine deeltjes 
zijn wel de meest gevaarlijke.’

Hoe weten jullie dat dan al?
Vethaak: ‘Er is veel onderzoek gedaan 
naar andere, niet-plastic deeltjes die 
onderdeel zijn van luchtverontreiniging, 
zoals roet. Die worden in verband 
gebracht met allerlei ziektes. Sterker 
nog, de WHO maakte onlangs 
bekend dat deze deeltjes al bij lage 
concentraties schadelijk zijn voor onze 
gezondheid. Ze veroorzaken niet alleen 
allerlei ziektes, maar kosten wereldwijd 
ook zeven miljoen doden per jaar.’
Er worden ook diverse 
dierexperimenten gedaan met 
blootstelling aan micro- en 
nanoplastics, maar die zijn volgens 
Vethaak lastiger te interpreteren, want 
die deeltjes zijn niet vergelijkbaar 
met de deeltjes in het milieu. ‘Wel 
weten we uit de beroepstoxicologie 
al een aantal decennia dat arbeiders 
in de textielindustrie werden 
blootgesteld aan plastic stofdeeltjes 
en dat dit bij sommigen leidde tot 

 ‘We hebben verschillende aanwijzingen dat ze 
worden opgenomen in het menselijk lichaam, 
maar weten nog weinig over de effecten op 
onze gezondheid.’ 

we nu ook begonnen met collega’s 
bij Landbouwhuisdieren, zoals Hilde 
Aardema, om verkennende studies 
op te zetten naar de effecten van 
plastic deeltjes’, zegt projectleider 
Legler, hoogleraar Toxicologie bij de 
faculteit Diergeneeskunde. ‘We hebben 
verschillende aanwijzingen dat ze 
worden opgenomen in het menselijk 
lichaam, maar weten nog weinig over 
de effecten op onze gezondheid. 
Daarom gaan we in MOMENTUM 
meetmethoden ontwikkelen om deze 
deeltjes op te sporen in menselijk 
bloed, weefsel en placenta’s. Daarnaast 
zoeken we samen met de industrie 
naar oplossingen om blootstelling 
aan plastics te verminderen of te 
voorkomen.’ 

allerlei ziektes, zelfs kanker. Maar 
textielarbeiders werden blootgesteld 
aan extreem hoge concentraties. In 
het milieu komen populaties over 
het algemeen in aanraking met 
veel lagere concentraties. Micro/
nanoplastic is een verzamelnaam 
voor een klasse van diverse en zeer 
complexe verontreinigingen, want er 
zijn zóveel verschillende typen, vormen 
en samenstellingen. Ze kunnen ook 
chemische stoffen opnemen en afgeven 
in je lichaam, zoals ziekteverwekkers 
(pathogenen). Het is al met al heel 
complex.’

Hoe begin je aan bij zo’n 
onontwarbare kluwen?
‘Wij hebben gewoon keuzes gemaakt’, 
zegt Legler. ‘Wat zijn de grootste hiaten 
in onze kennis over microplastics 
en de menselijke gezondheid? Een 
van de belangrijkste, zoals Dick al 
zei, is aantonen dat we er inderdaad 
aan zijn blootgesteld. We weten 
dat plastic in het milieu zit, maar 
hoeveel blijft daarvan achter in ons 
lichaam? Deze analyse is enorm 
complex en de methodes staan nog 
in de kinderschoenen. Een van onze 
belangrijkste doelen is daarom goede 
meetmethodes ontwikkelen om die 
hele kleine deeltjes op te sporen in 
menselijk bloed, longen, placenta. 
Daar gaat veel aandacht naartoe in dit 
project. We willen de daadwerkelijke 
blootstelling in kaart brengen.’

Is de belangrijkste uitdaging om 
deze blootstelling aan te tonen?
‘Ja, als er geen blootstelling is, dan is er 
natuurlijk geen risico’, reageert Vethaak.

 ‘In de bodem blijven allemaal    
  kleine plastic deeltjes achter  
  die in deze dieren terecht-
  komen. En wij eten die  
  weer op.’ 

Het consortium is in juni gestart. 
Waar staan we nu? 
‘Begin november komen we met alle 
onderzoekers en partners samen 
om de resultaten te bespreken van 
de vijftien doorbraakprojecten van 
ZonMw, die samen hebben geleid 
tot dit mooie consortium’, antwoordt 
Legler. ‘Het is echt uniek dat we bijna 
alle Nederlandse onderzoekers op dit 
gebied bij elkaar hebben gekregen in 
MOMENTUM.’ 
Co-projectleider Vethaak, onderzoeker 
bij Deltares en inmiddels emeritus 
hoogleraar Waterkwaliteit en 
Gezondheid aan de VU vult aan: 
‘ZonMw heeft ook een kennisagenda 
ontwikkeld voor de komende tien, 
vijftien jaar. Wij hebben eigenlijk 
de eerste aanzet gedaan door de 

Maar die blootstelling staat toch als 
een paal boven water?
‘Nee, het punt is dat we eigenlijk alleen 
die grotere deeltjes goed kunnen 
meten. Maar dat zijn precies de deeltjes 
die je wel weer uitpoept of uitademt, als 
je ze binnenkrijgt. Hele kleine deeltjes 
die diep in je longen kunnen dringen, 
de darmwand kunnen passeren en 
in de bloedsomloop terechtkomen, 
kunnen we niet goed meten. En dan 
is niet alleen de vraag: komen ze 
daarin terecht, maar ook: waar gaan ze 
naartoe? Hopen ze zich op in bepaalde 
organen, of worden ze weer snel 
uitgescheiden? Wat zijn aanvaardbare 
risico’s bij levenslange blootstelling? 
Dat is nog grotendeels onbekend. 
Voor harde bewijzen van effecten bij 
de mens, moet je epidemiologisch 
onderzoek doen.’ 

Kan er ook een verband zijn tussen 
roetdeeltjes en plastic deeltjes? Dat 
de ene meelift op de andere?
‘Op zich een relevante vraag, want 
beide typen deeltjes komen vrij bij het 
verbranden van plastic of bij de slijtage 
van autobanden’, vervolgt Vethaak. 
Legler: ‘We kunnen helaas niet alles 
in dit project bestuderen, maar in 
MOMENTUM is ook aandacht voor 
de aanwezigheid van pathogenen op 

Onderzoeker Hanna Dusza bestudeert 
polyethylene (PE) microplastics.
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plastic deeltjes en de mogelijke opname 
door mensen. Hoe belangrijk is die 
opname?’

De komende drie jaar staan vooral 
in het teken van meetmethodes 
ontwikkelen? 
‘Ik denk dat we wel iets verder zullen 
komen’, zegt Legler. ‘We weten over 
drie jaar wel of onze methodes 
toepasbaar zijn op grote populaties, en 
wat de biologische effecten zijn op het 
menselijk lichaam. We werken immers 
met een grote groep toxicologen, 
biologen en ook medici.’

Wat zijn de meest risicovolle 
plastics?
Legler: ‘We hebben vooral gekozen 
voor de plastics waaraan we het 
meest worden blootgesteld. Denk aan 
polypropyleen en polyvinylchloride 
(PVC). Een van onze partners maakt 
daarvan hele kleine deeltjes, die wij als 
basismateriaal gebruiken. Daarnaast 
worden ook nylon deeltjes gemaakt 
voor testen. Dat raakt aan Dicks zorgen 
over deeltjes vanuit de textielindustrie. 
Als die eenmaal in je longen zitten, zal 
dat tot problemen kunnen leiden.’
Vethaak: ‘De veterinaire kant van het 
verhaal, is nog een beetje onderbelicht, 
want dit probleem speelt ook op 
veehouderijen. Veevoer kan ook 
verontreinigd zijn met microplastics, en 
visvoer ook. Als je gras maait, maal je 

Goed dat jullie samenwerken 
met de industrie. Dat lijkt best 
een uitdaging vanwege hun 
commerciële belang?
‘Dat is het inderdaad, maar we 
hebben de grootste overkoepelende 
organisaties van de plasticsindustrie 
aan boord, zoals Plastic Europe en 
American Chemistry Council’, vertelt 
Legler trots. ‘Ook zij maken zich 
zorgen en wij gaan ervanuit dat ze 
serieus meedenken over oplossingen. 
Industriële partners leveren ons hun 
producten om mee te testen en weten 
dat daar resultaten uitkomen die wij 
moeten kunnen publiceren. Dat zijn 
we verplicht aan de wereld, want ons 
onderzoek wordt betaald door de 
belastingbetaler.’

Wanneer is dit project geslaagd, wat 
is jullie grote droom?
Legler: ‘Als we goede methodes hebben 
ontwikkeld om microplastics aan te 
tonen in de mens. Dan kunnen we 
die toepassen op grotere humane 
studies en onderzoek starten naar 
blootstelling bij de mens en de link met 
gezondheidsproblemen. Als we daarin 
stappen maken, zijn we geslaagd.’ 
Vethaak vult aan: ‘En daarin zijn we 
gelukkig niet alleen, want er zijn ook 
andere EU-projecten op het gebied van 
microplastics.’ 

TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD: BAS NIEMANS 

 ‘Veevoer kan ook veront-  
  reinigd zijn met micro-  
  plastics, en visvoer ook.’ 

Column | Emma Bruns

Emma Bruns
Humaan chirurg in opleiding, 
schrijver en publicist 

Onder de loep

Om maar direct met de deur in huis te vallen: als dokter voor mensen past 
je enige nederigheid. Op z’n zachtst gezegd is het wezen dat rechtop is gaan 
lopen en zich met een ietwat uit de hand gelopen prefrontale cortex de 
illusie van zeggenschap over onze aarde heeft toegeëigend, disproportioneel 
vertegenwoordigd en ook stiekem een beetje saai. Hij wandelt een beetje 
over de wereld, plant zich voort, wordt ziek en sterft; tot groot verdriet van de 
nabestaanden, tot groot gejubel van de regenwormen, schimmels en andere 
wezens die de resten gretig tot zich zullen nemen.

Ik hoef het u niet uit te leggen, maar zelfs de achteloze blik van een 
voorbijganger in tijden van vluchtigheid kan zien dat de miljoenen andere 
soorten op deze aarde aanmerkelijk interessanter en ingenieuzere 
eigenschappen hebben. Zo stuitte ik vorige week (in een poging om via YouTube 
te ontsnappen aan een administratieve taak) op een wonderlijk filmpje: 
“The return to silkhenge island”. In het filmpje, opgenomen in het Peruaanse 
regenwoud, worden beelden getoond van een minuscuul spinnenweb ter 
grootte van een vingertop. Je zou er zo aan voorbij gaan, maar als je het van 
dichtbij bekijkt is het een bouwkundig mirakel. Het web vormt in het midden 
een soort kathedraal waarin de spinneneitjes bewaard worden en in een cirkel 
daaromheen loopt een zorgvuldig gesponnen verdedigingswal om indringers 
buiten te houden. 

Dichter bij huis, tijdens een vroege fietstocht in de duinen, kunnen mijn vriend 
en ik minutenlang vol ontzag kijken naar een biddende valk die zijn aanval elk 
moment kan inzetten. Het vermogen om zo stil te kunnen blijven hangen in de 
vlagerige wind, scherp te kunnen stellen op een kleine prooi en vervolgens in 
een oogwenk over te gaan tot een duikvlucht, blijft ongelofelijk. 

Het was een humane dokter, sir Arthur Conan Doyle (ook de geestelijk vader 
van Sherlock Holmes) die zei: “To a great mind nothing is little”. De kunst van 
het observeren, het gebruik van al je zintuigen, om je te kunnen verwonderen, 
dreigt een zeldzaam goed te worden. Het zal van ons vermogen om dat te 
doen afhangen, en dat weet de dierenarts als geen ander, afhangen of we de 
volgende generaties alleen nog een YouTube-filmpje kunnen laten zien van al die 
schoonheid of hen haar zelf kunnen laten ruiken, proeven en aanschouwen.  

vaak ook plastic rotzooi mee en die 
komt in het voer terecht dat je aan 
varkens en koeien geeft. Ook plastic 
chemicaliën spelen een rol. Daaraan 
moeten we meer aandacht besteden, 
vind je ook niet Juliette?’ 
Legler: ‘Absoluut! We proberen 
ook te kijken naar de effecten van 
microplastics in de omgeving van 
landbouwhuisdieren, samen met de 
afdeling Landbouwhuisdieren. We 
hebben een eerste studie gedaan 
naar het effect op de eicel van de 
koe, maar willen dat graag breder 
trekken. Waar zijn alle bronnen van 
plastics op de boerderij? Komen 
die ook in de koe en melk terecht? 
We hebben aanwijzingen dat dit 
zo is, maar er is nog geen goed, 
systematisch onderzoek gedaan naar 
microplastics in de landbouw.’

Plastic stof in gemalen tapijten
Ook op maneges kom je 
microplastics tegen, weet 
Vethaak. ‘Bij sommige maneges 
worden tapijtsnippers gebruikt 
als ondergrond in plaats van 
houtsnippers. Dat is vaak 
verontreinigd. Als paarden daarop 
gaan rennen, zie je dat er plastic stof 
vrijkomt. Mensen die daar lesgeven 
of les krijgen, worden daar sterk aan  
blootgesteld. Hetzelfde geldt voor de 
mondkapjes en voedselverpakkingen. 
Als je een plastic verpakking 
opwarmt in de magnetron, komen 
veel plastic deeltjes vrij. Dat gebeurt 
ook als je plastic zakken openknipt. 
En denk aan de discussie over Teflon-
anti-aanbaklagen in pannen. Plastic 
deeltjes zijn echt overal.’ Druppel met microplastics erin.
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Wat drijft de dierenarts? |  Jelke Algra en Lex Lobstein

‘Wij waren  
vrije jongens’

Hoe was het om vijftig jaar geleden dierenarts te zijn en wat zijn de verschillen 
met nu? We gingen op bezoek bij Jelke Algra (76) en Lex Lobstein (73) in het 
Friese Balk. Deze goedlachse heren zijn niet alleen zwagers van elkaar, maar 

studeerden ook samen Diergeneeskunde in Utrecht. Onder het genot van een kop 
koffie en een stuk oranjekoek kwamen een hoop mooie herinneringen boven.

Jullie zijn beiden opgegroeid in Friesland en getrouwd met twee zussen 
die jullie kenden van de middelbare school in Sneek. Echt jeugdliefdes 
dus! Daarna hebben jullie op verschillende plekken in Nederland 
gewoond, maar uiteindelijk zijn jullie toch teruggekeerd naar Friesland. 
Is dat een bewuste keuze geweest?
Algra: ‘Voor Lex wel, maar voor mij niet. Wij woonden in Hardenberg toen mijn 
vrouw, destijds zwanger van ons tweede kind, aangaf dat ze naar Balk wilde 
verhuizen. Ik zag dat helemaal niet zitten en schreef expres een hele slechte 
brief naar de praktijk waar ik toen solliciteerde. Wat er precies misging weet ik 
nog steeds niet, maar ik werd aangenomen. En nu woon ik alweer 45 jaar hier. 
Met veel plezier overigens, hoor!’

Waarom koos u destijds voor het vak?
Lobstein: ‘Ik ben nogal fysiek ingesteld, achter een bureau zitten is niets voor 
mij. Ook houd ik ervan om buiten te zijn. Toen ik nog klein was, hadden wij een 
hondje thuis dat onverwacht drachtig bleek te zijn. Die puppy’s zijn met een 
keizersnede ter wereld gekomen en ik weet nog dat ik dat machtig interessant 
vond. Ik denk dat er toen al een basis is gelegd voor mijn latere keuze om 
dierenarts te worden.’
Algra: ‘Net als Lex ben ik geen kantoortype. Ik heb eerst nog biochemie 
gestudeerd in Groningen, maar ik vond het niets om opgesloten te zitten in een 
lab, ik wilde naar buiten! Diergeneeskunde leek mij daarom een logische keuze.’

De diergeneeskunde is in de loop der tijd flink ontwikkeld. Hoe hebben 
jullie het vak zien veranderen?
Lobstein: ‘Wij zijn begonnen in primitieve tijden, we waren blij als we überhaupt 
een auto hadden! De huidige generatie dierenartsen komt naar mijn idee 
wat meer in een gespreid bedje terecht. Aan de andere kant hadden we het 

OVER JELKE ALGRA

Jelke Algra studeerde af in 
1975 en werkte sinds die tijd 
in twee praktijken in het land. 
De focus lag daarbij vooral op 
de melkveehouderij en deels 
ook de varkenshouderij. Nog 
steeds heeft hij in Balk zijn eigen 
praktijk aan huis. 

OVER LEX LOBSTEIN 
Lex Lobstein studeerde af 
in 1976. Na zijn afstuderen 
werkte hij bij Inwendige Ziekte 
Grote Huisdieren en daarna bij 
Dierenartsenpraktijk Sneek. 
Nadat hij blijvende schade opliep 
aan zijn schouder, ging hij aan 
de slag bij Interact. Daar deed hij 
onderzoek naar de relatie tussen 
dierziekten en risicofactoren op 
boerenbedrijven.

Dierenartsen Lex Lobstein en Jelke Algra
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vroeger ook makkelijker, omdat we minder last hadden van 
regelgeving. Wij waren vrije jongens.’
Algra: ‘Ja, die regelgeving is wel een dingetje. Ik begrijp dat 
het nodig is, maar het heeft het vak ook minder aantrekkelijk 
gemaakt en beperkingen opgelegd in de behandeling van 
patiënten.’
Lobstein: ‘Toch is het goed dat die controle er is. Vroeger was 
er een bloeiende handel in illegale antibiotica, dat liep echt 
de spuigaten uit. Dit is inmiddels aan banden gelegd. Ook zie 
ik dat de moderne megastallen beter zijn toegesneden op 
dierwelzijn en diergezondheid dan de stallen van vroeger. Al 
die regelgeving leidt dus wel ergens toe.’

Over ontwikkelingen gesproken: klopt het dat jullie 
schoonvader ook dierenarts was en de ontwerper van de 
koeien-beha?
Lobstein: ‘Jazeker! Hij heeft er lang voor moeten vechten om 
een octrooi te krijgen, maar na tien jaar is het uiteindelijk 
gelukt!’ Algra: ‘Onze schoonvader was trouwens ook de 
uitvinder van de peesklem. Met deze peesklem kun je de 
achterpoot van een koe omhoog krijgen, wat handig is voor de 
klauwverzorging en behandeling van kreupele koeien.’
Lees meer over de uitvinding van de koeienbeha op de pagina 
hiernaast.

Als je zo lang in het vak zit, maak je vast ook een hoop 
gekke dingen mee?
Algra: ‘Dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Ik had een 
keer een eigenaar in mijn praktijk van wie de hond enorme 
jeuk had. Toen ik het dier ging onderzoeken, bleek het arme 
beest vol met vlooien te zitten. Op de vraag of hij een middel 
tegen vlooien gebruikte, antwoordde de man dat de hond 
al drie jaar lang dezelfde vlooienband droeg. Ik vertelde de 
eigenaar dat die band na zo’n lange tijd niet meer werkt, 
waarop hij zei: ‘Maar dat weten die vlooien toch niet?’ Ik moet 
nog steeds lachen als ik daaraan terugdenk.’
Lobstein: ‘Ik zal nooit vergeten dat ik een eigenaar aan de lijn 
had die net terug was van vakantie. Hij gaf aan dat zijn kat 
niet helemaal meer ‘bij de tijd’ was. Ik begreep niet goed wat 
hij bedoelde en vroeg hem naar de praktijk te komen. Daar 
bleek dat het dier al lang dood was! Dat voorval zal ik nooit 
vergeten.’

Jullie praten beiden nog steeds enthousiast over het 
vak. Zouden jullie in deze tijd opnieuw kiezen voor de 
diergeneeskunde?
Lobstein: ‘Ik heb altijd genoten van mijn vak. Dan heb ik 
het niet alleen over de inhoud, maar ook over het gezellige 
contact met collega’s. Ik heb zoveel gelachen! Ook vind ik het 
wetenschappelijk onderzoek binnen de diergeneeskunde 
uitermate interessant. Ik zou het dus wel een beetje in 
dezelfde hoek zoeken. Maar één ding weet ik wel: ik zou nooit 
geneeskunde willen studeren. Al die zeurende mensen, dat is 
niets voor mij.’
Algra: ‘Nee, dat klink misschien wat bot, maar al die strenge 
regelgeving heeft het beroep er voor mij persoonlijk niet 
leuker op gemaakt. Ik hecht veel waarde aan de relatie die ik 
met de veehouders heb. Door alle nieuwe eisen wordt van 
een dierenarts een meer zakelijke benadering verwacht. Dat 
past niet zo goed bij mij. Dus als je mij nu vraagt wat ik later 
wil worden, dan zou ik kiezen voor een baan met wat meer 
vrijheid en tijd voor andere dingen. Bankdirecteur lijkt mij wel 
wat!’

Toch heeft u nog steeds een praktijk aan huis. Er zijn 
weinig dierenartsen die op hun 76e nog actief zijn. Is het 
ondanks die regelgeving toch lastig om het vak los te 
laten? 
Algra: ‘Ach, weet je wat het is? Als je in zo’n dorp woont, ken 
je iedereen. Zeker met de boeren in de omgeving heb ik een 
goede band opgebouwd. Je kunt dan wel met pensioen zijn, 
mensen blijven je toch bellen met vragen. Maar ik werk niet 
fulltime hoor! Soms doe ik wat klusjes en dan weer een tijdje 
niets. Nu ik er zo over nadenk, is het werkelijke probleem dat 
ik geen nee kan zeggen. Blijkbaar vind ik het werk toch nog te 
leuk.’ 

TEKST LYANNEKE KRAUSS | BEELD: BAS NIEMANS

 ‘Onze schoonvader was trouwens ook de  
  uitvinder van de peesklem’ 

De Nederlandse dierenarts 
Evert J.S. Bron was naast 
praktiserend dierenarts in 
Sneek ook een succesvol 
uitvinder op veterinair 
gebied. Zo ontwierp Bron een 
peesklem en klauwschoentje 
voor runderen. Een andere 
opvallende uitvinding van is 
de tepelbeschermer, ook wel 
uiernet en in de volksmond 
‘koeienbeha’ genoemd. 

Bron presenteerde zijn uitvinding in 
1963 op de ‘Frisiana’, een groot event 
ter gelegenheid van de opening van 
de Frieslandhal in Leeuwarden. Een 
koe voorzien van tepelbeschermer 
pronkte daar voor de ogen van pers en 
het bedrijfsleven. Het Parool citeerde 
een uitspraak van Bron waarin hij 
zijn uitvinding ‘het ei van Columbus’ 
genoemd zou hebben.

Winterse autorit
De tepelbeschermer, zoals Bron 
het op de markt bracht, diende om 
schade aan de uiers te voorkomen bij 
melkrunderen. Bij het opstaan van het 
dier ontstaat immers de kans dat het 
dier op de tepels zou blijven staan. 
Bron schatte in dat dit bij zo’n tien 
procent van alle melkrunderen vroeg 
of laat zou gebeuren, wat toen neer 
zou komen op driehonderd dieren per 
praktijk per jaar. Voorkomen is beter 
dan genezen, daarom was Bron al 
een tijd op zoek naar een oplossing.
Tijdens een winterse autorit over een 
dichtgevroren IJsselmeer zou Bron 
tegen zijn vrouw hebben gezegd: ‘Daar 
moet ik nou eindelijk eens iets aan 
doen, ik maak een beha voor koeien’. 
Een tijd lang werkte Bron aan niets 
anders. Hij experimenteerde met leer 
en kwam uiteindelijk tot het ontwerp 
van een nylon net dat door riemen op 
zijn plaats werd gehouden. Tijdens zijn 
experimenteren bleek dat het nylon net 
de uiers en tepels schoonhield en de 
uitvinding tevens voorkwam dat dieren 
bij elkaar dronken. 

Multifunctioneel
De tepelbeschermer diende gebruikt 
te worden bij koeien met grote uiers 
om de bekende speenbeschadigingen 
bij het opstaan (doordat de koe er 
op trapt) te voorkomen. Tevens werd 
voorkomen dat andere runderen op 
de tepels van naburige koeien konden 
staan, iets wat vaker voorkomt bij 
kleine gedeelde stallen. Daarnaast kan 
een uiernet ook gebruikt worden bij 
mastitisproblemen (ontstekingen aan 
de uier) en om beschadiging of verdere 
oprekking van de ophangbanden te 
voorkomen bij dieren met grote uiers. 
Net als de peesklem is de 
koeienbeha van Bron tot op de 
dag van vandaag nog altijd te koop 
bij leveranciers van veterinaire 
instrumenten. Een exemplaar van de 
tepelbeschermer wordt samen met 
het verhaal van Bron bewaard in de 
collectie Diergeneeskunde van het 
Universiteitsmuseum Utrecht. 

TEKST: CHARLOTTE HARTONG | BEELD: 
UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT, COLLECTIE 
DIERGENEESKUNDE

De Koeienbeha  

Een koe met de koeienbeha van dierenarts en uitvinder Evert Bron.

Keuze van de conservator | de koeienbeha
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In beeld | Student van toen en nu
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De een, nu 77 jaar oud, begon zijn 
studie Diergeneeskunde in 1961 en 
stortte zich volop in het Utrechtse 
verenigingsleven. De ander, net 19 
jaar, beleefde bijna zestig jaar later het 
eerste studiejaar vooral online vanuit 
huis, vanwege corona. Twee generaties 
diergeneeskundestudenten ontmoeten 
elkaar.  

Het profiel van de diergeneeskundestudent 
ziet er tegenwoordig anders uit dan toen. 
Hoe was dat bij jullie?
Stokhof: ‘In mijn tijd was er geen numerus fixus 
en werd het imago van de studie vooral bepaald 
door landbouwhuisdieren. Dat trok veel jongens 
aan; van de 95 eerstejaars waren er een stuk of 
tien vrouw.’ 

Van Zantvliet: ‘Dat is tegenwoordig heel 
anders. Van de circa 220 toegelaten studenten 
is ongeveer 10% man en de meerderheid 
van de studenten is geïnteresseerd in 
gezelschapsdieren. Wel komt er steeds 
meer aandacht voor de rol die dierenartsen 
kunnen spelen als het gaat om een gezonde 
leefomgeving en het klimaat, dat vind ik heel 
positief.’

Stokhof: ‘Daar ben ik ook heel enthousiast 
over. Financieel-economische overwegingen 
zijn te vaak leidend en het zou mooi zijn als 
veterinaire expertise kan bijdragen aan beter 
overheidsbeleid. Maar dat is wel een flinke 
uitdaging.’

Wat is jullie kijk op hoe onze omgang met 
dieren is veranderd sinds de jaren zestig?
Stokhof: ‘Tijdens mijn studie zag ik een 
ontwikkeling in de veehouderij naar grotere 
aantallen dieren per bedrijf en gelijktijdig 
een afname van de waarde van het dier als 

individu. De gevolgen voor de diergeneeskunde 
van landbouwhuisdieren waren navenant: de 
geneeskundige aspecten gingen minder zwaar 
wegen ten gunste van het grotere belang van 
de bedrijfsvoering. Die kanteling maakte het 
vak van dierenarts van landbouwhuisdieren 
voor mij minder aantrekkelijk. En mijn interesse 
ontwikkelde zich vooral richting geneeskunde van 
gezelschapsdieren. Steeds meer mensen namen 
in die tijd een huisdier en met de toenemende 
welvaart hadden ze ook veel voor hun hond of 
kat over.’

Van Zantvliet: ‘Ik vind het moeilijk te begrijpen 
dat mensen zó anders kijken naar verschillende 
soorten dieren: onze hond vertroetelen we, 
maar een koe eten we op. Het lijkt me best 
lastig om als dierenarts te zorgen voor het 
welzijn van het dier, terwijl de klant beslist over 
welke behandeling je mag doen. Ik zit pas in 
mijn tweede jaar, maar het valt me op dat er in 
de opleiding veel aandacht is voor de zakelijke 
kant van het vak. Wat mij ook interesseert, is de 
ethische en filosofische kant. In de leerlijn Dier, 
dierenarts en samenleving komt die invalshoek 
aan bod en kijken we met een heel andere blik 
naar de rol die je als dierenarts kunt hebben.’

Arnold, welk advies zou je Mel als dierenarts 
in spe willen geven?
Stokhof: ‘Baseer je beslissingen op 
wetenschappelijke informatie. Ik vind het 
bemoedigend om te horen dat de corona-
vaccinatiegraad onder studenten hoog is. 
Dat kan getuigen van hun vertrouwen in de 
wetenschap. Toch moet je de wetenschap ook 
weer niet overschatten; wetenschappelijke feiten 
zijn immers falsifieerbaar; er kan een tegenbewijs 
worden gevonden. En niet-wetenschappelijke 
ervaringen naast je studie zijn ook ontzettend 
leuk en belangrijk voor je ontwikkeling. Dat 
heb ik zelf onder meer ervaren als voormalig 
Peerdepiet. Ik hoop dat jij na dat lastige eerste 
jaar van online colleges en veel thuis zitten, nu 
echt kunt gaan genieten van je studietijd.’ 

TEKST: CARIEN DUISTERWINKEL | BEELD: BAS NIEMANS

MEL VAN ZANTVLIET,
tweedejaarsstudent  

Diergeneeskunde

ARNOLD A. STOKHOF,  
voor zijn pensionering dierenarts 
en universitair hoofddocent bij het 
departement Geneeskunde van 
Gezelschapsdieren van de faculteit 
Diergeneeskunde



 VETSCIENCE DECEMBER 2021 | 57 56 | VETSCIENCE DECEMBER 2021

Onderzoek | Bewegingsanalyse

Steeds meer  
mysteries opgelost

De oude Egyptenaren discussieerden al over de vraag of bij een dravend paard op enig moment 
alle benen van de grond zijn. Inmiddels is bekend dat er inderdaad zo’n ‘zweefmoment’ is, 
maar destijds was dat onmogelijk vast te stellen, omdat het door de snelheid van het paard 

niet te zien is. Nieuwsgierigheid naar het bewegingspatroon van dieren is van alle tijden. Zo 
schreef Aristoteles honderden jaren voor Christus De Motu Animalium over de locomotie van 

dieren. De fascinatie van de Griekse filosoof wordt tot op de dag van vandaag gedeeld door 
wetenschappers, onder meer aan de faculteit Diergeneeskunde. Het grote verschil: Aristoteles 
en de oude Egyptenaren moesten het doen met wat ze zagen, terwijl de beweging van dieren 

veel sneller gaat dan je met het oog kunt waarnemen. Tegenwoordig helpt de techniek de 
faculteit aan oneindig veel kennis over locomotie bij paarden.

Eerst nog even terug in de tijd. De opkomst van fotografie 
bracht het begrijpen van de beweging van paarden een 
stuk verder, vertelt René van Weeren van de faculteit 
Diergeneeskunde: ‘De Amerikaan Leland Stanford leefde 
in de negentiende eeuw en werd gedreven door dezelfde 
nieuwsgierigheid als de oude Egyptenaren duizenden 
jaren voor hem. Deze spoorwegmagnaat wilde weten of 
zijn dravende paarden op enig moment alle benen los 
van de grond hadden. Hij sloeg de handen ineen met de 
Brit Eadweard Muybridge, een pionier op het gebied van 
fotografie. In 1878 fotografeerde Muybridge paarden in 
verschillende gangen met een serie van twaalf in een rij 
opgestelde camera’s. En wat bleek? Draf en galop kennen een 
zweefmoment. Het mysterie van de oude Egyptenaren was 
opgelost.’

Om te leren over de beweging van paarden, moet 
die beweging zichtbaar worden. Zoveel was duidelijk. 
Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde probeerden 
daar een slag mee te maken in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw. Ze bestelden een hypermodern opto-elektronisch 
meetapparaat genaamd CODA-3, dat de driedimensionale 
positie van markers zou moeten kunnen bepalen. Van Weeren 
weet nog goed hoe ze het apparaat enthousiast uitpakten bij 
binnenkomst in Utrecht en het het serienummer 007 bleek te 
hebben. ‘Dat leek ons heel toepasselijk. Maar het bleek wat 
lastiger dan gehoopt om het voor paarden te gebruiken. Het 
apparaat werkte met licht dat werd uitgezonden en moest 
reflecteren op markers op het paard. Maar de (dure) markers 
vlogen in het rond en ook in andere opzichten werkt het niet 
goed voor paarden. Het systeem moest gedurende jaren 
grondig verbouwd worden voordat het voor het eerst bij het 
paard kon worden toegepast.’ 

Loopband
‘007’ staat allang in het museum en het departement Paard 
kan de nieuwsgierigheid naar de beweging van paarden 
inmiddels bevredigen met veel beter bruikbare technieken. 
Zo is er een systeem met achttien camera’s en markers die op 
het paard geplakt worden (en wel blijven zitten). Ook is er een 
systeem waarbij sensoren op het paard bevestigd worden, 
dat systeem is minder duur en standalone, je zit niet vast aan 
een bepaalde ruimte. De laatste jaren kunnen systemen voor 
bewegingsanalyse eindelijk ook klinisch toegepast worden 
en nu gaat het heel snel. Voor paardenbezitters zitten er 
grote voordelen aan de sprong voorwaarts op het gebied van 
bewegingsanalyse. Dierenarts Johan Oosterloo van Wellensiek 
Dierenartsen in Nijkerk: ‘Als je kreupelheid te laat constateert 
is de blessure al ernstiger geworden.Door bewegingsanalyse 
achterhaal ik wat er aan de hand is. In de twintig jaar dat ik 
als dierenarts werk, zijn er nieuwe technieken bij gekomen. 
Het oog van de dierenarts blijft - samen met de input van 
de eigenaar - het allerbelangrijkste, maar ter ondersteuning 
of voor als je het met het blote oog gewoon niet ziet, zijn 
de ontwikkelingen in bewegingsanalyse-systemen erg 
interessant.’

De ene keer gebeurt de analyse gewoon in de bak, de andere 
keer op een loopband voor paarden, want die bestaan 
inmiddels ook. De treadmill van de faculteit Diergeneeskunde 
kan redelijk hard, tot vijftig kilometer per uur, en heeft een 
helling om de belasting zwaarder te maken. De faculteit begon 
verder in de jaren tachtig als een van de eersten te werken 
met een force plate, een soort platform waarmee gemeten 
kan worden welke krachten beweging terug uitoefent. Bij 
bewegingsanalyse zijn immers twee dingen van belang: de 
beweging zelf en de krachten die door die beweging worden 
uitgeoefend op de grond. Dat laatste is ook klinisch van 
belang omdat het iets zegt over de belasting voor het paard. 

 ‘Veelbelovend is de ontwikkeling op het  
  gebied van Kunstmatige intelligentie’ 

 De ontwikkeling van bewegingsanalyse bij paarden 

Eadweard Muybridge, 
’Daisy' jumping  
a hurdle, saddled. 
Animal locomotion: an 
electro-photographic 
investigation of  
consecutive phases of  
animal movements.  
Een animatie uit 1887.
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Kunstmatige intelligentie
Zien wat er gebeurt, het kan nu. De belemmering om de 
nieuwsgierigheid van oude Egyptenaren te bevredigen is 
grotendeels opgelost door de moderne techniek. Maar er 
zijn nog steeds uitdagingen, vertelt Van Weeren. ‘Want al 
heb je goed in beeld wat er gebeurt als een paard beweegt, 
dan moet je nog wel juist interpreteren wat er gebeurt. 
De faculteit Diergeneeskunde en wetenschappers over de 
hele wereld zijn daarvoor systemen aan het ontwikkelen. 
EquiMoves is het nieuwste systeem dat de faculteit samen 
met de Universiteit Twente nog verder aan het ontwikkelen 
is. Ondertussen werken de Fransen aan gespecialiseerd 
hoefijzer voor het meten van de bodem-reactiekrachten. 
Ook proberen wetenschappers EMG-systemen te integreren 
zodat de spieractiviteit beter gemeten kan worden, de spieren 
moeten immers de kracht genereren om de beweging in te 
zetten.’ Veelbelovend is vooral de ontwikkeling op het gebied 
van Kunstmatige intelligentie, dus patroonherkenning door 
computers. Langzamerhand worden steeds meer mysteries 
opgelost. De oude Egyptenaren hadden ervan genoten. 

TEKST: EVA MUNNIK | BEELD: PUBLIC DOMAIN, VIA WIKIMEDIA COMMONS EN 
PASCALINE VAN DER LINDEN

200 jaar  
Diergeneeskunde
Op 10 december 1821 ging de opleiding Diergeneeskunde van start. 
Vanaf 10 december 2021 vieren we dit bijzondere lustrum met een 
aantal feestelijke activiteiten.

Het jubileumprogramma in een notendop:

Veterinair Vuur 
In de aanloop naar het jubileum organiseren we van 4 oktober tot 10 december een 
estafette voor alle dierenartsen en praktijkmedewerkers in Nederland. 

Feestelijk openingsevenement 
Op 10 december vanaf 16:30 uur, trappen we de viering van het jubileumjaar af met 
een feestelijk interactief evenement voor medewerkers, studenten, dierenartsen, 
praktijkmedewerkers, collega’s en andere partners van onze faculteit. Online en  
op locatie. Schrijf je nu in!
 
200 jaar Diergeneeskunde in foto’s en verhalen
Een enthousiaste redactie verzamelt foto’s en schrijft verhalen over Diergeneeskunde, 
dierenartsen en studenten.

Jubileumboek
Een selectie van de mooiste foto’s en verhalen en een overzicht van de rijke geschiedenis, 
komen in het jubileumboek 200 jaar Diergeneeskunde. Het boek verschijnt aan het eind 
van het academiejaar in juni 2022.

VET Vision
In 2022 organiseren we twee internationale debatten over de toekomst van 
Diergeneeskunde.

Masterclass voor dierenartsen
Het beroep van dierenarts is veelzijdig, maar in 2022 organiseren we een open  
masterclass voor dierenartsen over een thema waar iedere dierenarts mee te  
maken heeft.

Feest
Wat is een jubileum zonder feest? Op 24 juni 2022 besluiten we de jubileumviering  
met een feest bij de faculteit Diergeneeskunde!

NEEM ALVAST EEN KIJKJE OP DE JUBILEUMWEBSITE:  
WWW.UU.NL/200JAARDIERGENEESKUNDE 

 ‘Het apparaat bleek serienummer 007  
  te hebben’ 

Op de Hartog Talentendag 2021 van de Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie (KNHS) gaf de faculteit Diergeneeskunde 

een demonstratie bewegingsanalyse met behulp van EMG en  
Equimoves. Talentvolle ruiters konden op deze manier kennis maken 

met de nieuwste technieken op het gebied van bewegingsanalyse 
van hun paard waarbij ook de spierkracht gemeten wordt.
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Rubriek | onderwerp

Diergeneeskunde  
is onze passie! 
Diergeneeskunde 
is onze passie! 
Op 10 december 2021 bestaat de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht 
200 jaar. Dit vieren we samen! Met de estafette-actie ‘Veterinair Vuur’, die op 4 oktober 
is gestart, hebben we de aanloop ingezet naar dit bijzondere jubileum vol feestelijke 
activiteiten. Vanuit heel Nederland dragen dierenartsen en praktijkmedewerkers de vlam, 
van praktijk naar praktijk, over aan elkaar en zamelen daarmee geld in voor meer veterinair 
onderzoek, onderwijs en patiëntzorg. Samen houden we diergeneeskunde in beweging.
 
Volg het ‘Veterinair Vuur’ en steun de deelnemende praktijken op veterinairvuur.nl
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Samen maken we het verschil  
Vrienden diergeneeskunde

Diergeneeskunde
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