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Mooie professie samen 
toekomstbestendig maken

Runderpest bestrijden, paarden gezond houden voor het 
leger, zoönosen tegengaan, de zorg voor miljoenen honden, 
katten en andere huisdieren; wij veterinairen zijn wel gewend 
aan uitdagingen. Uitdagingen waren er tweehonderd  jaar 
geleden toen onze opleiding van start ging en ze zijn er 
vandaag nog steeds. 

Afgelopen najaar was ik in London bij een inspirerende 
bijeenkomst, georganiseerd door de Royal College of 
Veterinary Surgeons (RCVS). Dierenartsen, onderzoekers 
en opleiders, beleidsmakers en experts op het gebied 
van diergezondheid, dierenwelzijn en de dier- en 
veehouderijsector in het Verenigd Koninkrijk gingen het 
gesprek aan over de toekomst van de veterinaire sector, 
de uitdagingen waarvoor ze staan én hoe ze die het hoofd 
kunnen bieden. Bij ons in Nederland spelen dezelfde 
kwesties: de rol van de dierenarts in de maatschappij 
verschuift, we hebben te maken met een tekort aan collega’s 
en de inhoud van het vak verandert. Vragen die opdoemen 
zijn: Welke rol kan de sector spelen? Hoe kunnen wij als 
opleidings- en onderzoeksinstituut bijdragen? En hoe kan 
beleid helpen positieve verandering teweeg te brengen?

Momenteel zijn er twee grootschalige onderzoeksprojecten 
van start gegaan, uitgezet door het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit: arbeidsmarktonderzoek en 
onderzoek naar de positionering en kwaliteitsborging van de 
dierenarts.

De inzichten uit die onderzoeken zullen worden besproken 
met alle partijen die een deel van de oplossing in handen 
hebben. Want we hebben elkaar nodig, niemand kan het 
alleen. Vanuit de faculteit dragen we graag bij aan zowel de 
dialoog als mogelijke oplossingsrichtingen. Ik kijk er enorm 
naar uit om samen de uitdaging aan te gaan en onze mooie 
professie toekomstbestendig te maken. Op naar de komende 
tweehonderd jaar!

DEBBIE J A A R SM A
Decaan faculteit Diergeneeskunde
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Deze diagnose kun je bijna niet missen, de arme vogel heeft een 
theelepeltje ingeslikt. De röntgenfoto is in de periode 1925-1935 gemaakt 
in de Kliniek voor Kleine Huisdieren van de faculteit Diergeneeskunde. 
Op de röntgenopname, die vanaf de zijkant is genomen, is te zien hoe de 
theelepel zich in de slokdarm, kliermaag en spiermaag van de torenkraai 
bevindt. Gelukkig valt op het bijschrift te lezen dat dit verhaal goed is 
afgelopen. De lepel is verwijderd door middel van ‘oesophagotomie’. Dat 
betekent dat de dierenarts een opening heeft gemaakt in de slokdarm 
van de hals en op deze manier de lepel eruit heeft kunnen halen.
 
Zonder dit kijkje naar binnen had deze diagnose makkelijk gemist kunnen 
worden of had het in ieder geval langer geduurd. Vandaag de dag valt 
diagnostische beeldvorming niet meer weg te denken uit de praktijk van 
de (dieren)arts. Lees het kantelpunten verhaal: “Diergeneeskunde zonder 
beeldvorming is als reizen zonder kaart”, over de ontwikkeling van de 
diagnostische beeldvorming in de (dier-)geneeskunde op pagina 44.  

TEKST: SIL HEUNKS | BEELD: UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT, COLLECTIE DIERGENEESKUNDE

Ingeslikte theelepel
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Geen verband telefoon-
gebruik en hersen- 
tumoren  
Er is geen verband tussen 
mobiele telefoongebruik 
en hersentumoren bij 
jongeren. “Dat is het 
grootste onderzoek 
tot zover”, vertelt 
Roel Vermeulen. 
Samen met  
collega-hoogleraar 
Hans Kromhout
werkte hij mee aan het 
onderzoek. De wetenschap-
pers vergeleken zo’n 900 jonge-
ren met een hersentumor met zo’n 
1900 gezonde jongeren. Dit gebeurde in veertien 
landen, waaronder Nederland. De resultaten laten zien 
dat er geen verband is. Dat is in lijn met wat onderzoekers 
in het verleden hebben aangetoond bij volwassenen.

 Grote belangstelling 
voor nieuwe bachelor 

Op 5 september 2022 start de nieuwe 
bacheloropleiding Zorg, gezondheid en 

samenleving. Met deze opleiding realiseren 
de faculteiten Bètawetenschappen (Farmacie), 

Diergeneeskunde en Geneeskunde van 
de Universiteit Utrecht een lang 

gekoesterde wens om samen 
één brede, interdisciplinaire 

bacheloropleiding in te 
richten die voorbereidt op 

een vervolgstudie in de 
life sciences. Er is ruimte 

voor vijftig studenten. 
De belangstelling voor de 

opleiding is groot. Meer dan 
tweehonderd studiekiezers 

hadden zich aangemeld voor 
de selectiedag op 19 maart. De 

uitslag wordt 15 april bekendgemaakt. 

 Voorjaarsdagen NEXT 
Op donderdag 21 april 2022 vinden de  

Voorjaarsdagen plaatst in de Kromhouthal in 
Amsterdam. Dit internationale congres is sinds 

1967 een begrip binnen de diergeneeskunde. Het 
event wordt dit jaar in de vorm van een festival 

gepresenteerd waar wetenschap, praktijk en 
entertainment samenkomen. Wetenschappers  

Hille Fieten, Herman Egberink, Miel Hostens,  
Katharina van Leenen, Inge van Geijlswijk,  

Viktor Szatmari en Marja de Jong zullen vanuit de 
faculteit Diergeneeskunde een bijdrage leveren.  

Check www.voorjaarsdagen.eu voor meer details  
en inschrijven.

Oproep: Honden met 
hersentumor 
Honden met een hersentumor en hun eigenaren 
kunnen terecht in het Universitair Dierenziekenhuis voor 
een nieuwe behandeltechniek. Geschikte patiënten 
worden financieel ondersteund voor behandeling via 
beeldgeleide naaldinjectie van radioactieve bolletjes in 
de tumor. Dit onderzoek is een samenwerking tussen 
Universiteit Utrecht en Radboudumc. Lees meer op: 
www.diergeneeskunde.nl/hersentumoren.

Hoe antidepressivum 
virusinfecties kan remmen  
Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde deden een 
ontdekking die het begin kan zijn van de ontwikkeling van 
antivirale middelen. Ze laten zien hoe het antidepressivum 
fluoxetine (ook bekend als Prozac) een cruciaal eiwit in de 

kopieerfabriek van enterovirussen kan remmen. Deze virussen 
besmetten jaarlijks miljoenen mensen. Het onderzoek is 

gedaan in samenwerking met de Aix-Marseille Universiteit.

Intervisie voor dierenartsen;  
start-up & reboot
Het startmoment van de cursus is  
afhankelijk van een minimum van  
acht aanmeldingen die matchen.

Apotheekbeheer in de dierenartsenpraktijk
On demand e-module 

Poultry health science:  
module 4 Avian Influenza
Online cursus: 4 april 2022

Sustainable Ruminant Health
Fysieke cursus: 20 mei 2022

Startcompetentie Erkenningsregeling 
Salmonella
Online cursus: 8 juni 2022

Interpretatie laboratoriumuitslagen - deel 1
Fysieke cursus: 15 september 2022

Interpretatie laboratoriumuitslagen - deel 2
Fysieke cursus: 15 december 2022

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

ONDERWIJS VOOR 
PROFESSIONALS
AANBOD 2022

Hulphonden niet gestrester 
dan ‘huishonden’  

Hulphonden die veteranen met posttraumatische-stress-
stoornis (PTSS) begeleiden, zijn niet meer gestrest dan 

gewone gezelschapsdieren. Dat blijkt uit onderzoek van 
promovendus Emmy van Houtert en collega’s van de 

faculteit Diergeneeskunde. Zij vergeleken de hoeveel-
heid van het stresshormoon cortisol in het haar van elf 

hulphonden en negentien huishonden. Hulphonden zijn 
getraind om mensen te assisteren en moeten 24/7 alert 

zijn, ook ’s nachts. Tot nu toe was niet duidelijk of de 
honden hier stress van ondervinden. De onderzoekers 

vonden geen verschil in de hoeveelheid cortisol, wat 
erop duidt dat hulphonden niet meer stress ervaren dan 

gewone huishonden.
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Antibiotica:   
van levensreddende 

ontdekking tot  
volgende pandemie? 

De coronapandemie heeft onze volle aandacht, maar aan de horizon 
doemt een mogelijke nieuwe gezondheidscrisis op. Antibiotica zijn onze 

belangrijkste medicijnen tegen infecties door bacteriën, zeker voor ernstig 
zieke patiënten die al verzwakt zijn. Maar de afgelopen decennia veranderde het 
levensreddende karakter van antibiotica in het risico van antibioticaresistentie 

waar de wereld nu voor staat, ook wel ‘hidden pandemic’ genoemd. Met drie 
experts maken we een reis door de geschiedenis van de antibiotica. 

 Kantelpunten in de geschiedenis van de (dier)geneeskunde 

Sommige voedingsbodems voor bacteriekweek bevatten een indicator die het mogelijk maakt om specifieke bacteriesoorten te 
herkennen. Hier een voorbeeld van een voedingsbodem die een kleurindicator heeft voor zuurvorming en daarmee Salmonella 
kan aantonen.

Kantelpunten | Antibiotica
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Antibiotica zijn onmisbaar voor de gezondheidszorg van zowel 
mensen als dieren, maar er is ook een keerzijde: door het 
gebruik van antibiotica komen resistente bacteriën vaker voor. 
Wereldwijd neemt antibioticaresistentie toe waardoor de kans 
toeneemt dat mensen of dieren 
overlijden aan relatief onschuldige 
infecties. 

1870–1945: van de ontdekking 
van de microbiologie tot 
penicilline
Sinds de ontdekking van de micro-
organismen rond 1870 weten 
we dat we bijna driekwart van 
onze infectieziekten delen met 
dieren, en dat de gezondheid van 
mens, dier en omgeving nauw 
samenhangen. Sindsdien is er 
meer aandacht voor persoonlijke 
hygiëne bij contact met dieren.
In 1928 ontdekt de Britse arts-
bacterioloog Alexander Fleming 
per toeval penicilline: een stof 
die wordt uitgescheiden door 
een (toevallig) op zijn kweekplaat 
terechtgekomen schimmel. 
Penicilline blijkt de groei van 
bepaalde bacteriën te remmen 
en levert uiteindelijk het eerste 
bruikbare antibioticum op. 
De Tweede Wereldoorlog brengt 
de ontwikkeling van penicilline in 
een stroomversnelling vanwege 
de grootschalige behandeling 
van bacteriële infecties, zoals 
wondinfectie. Na de oorlog neemt 
het penicillinegebruik ook in 
Nederland snel toe.

De jaren ’60: aandacht voor 
resistentie
Al snel ontdekken onderzoekers dat sommige bacteriën 
resistent kunnen worden tegen antibiotica. Dat kan onder 

meer doordat deze bacteriën een enzym produceren dat het 
antibioticum afbreekt. De waarschuwingen tegen resistentie 
beginnen in 1969 met het Swann-rapport, getiteld ‘Use of 
Antibiotics in Animal Husbandry and Veterinary Medicine’.

Naar aanleiding van dit rapport 
wordt onder meer penicilline 
in diervoeding verboden. Voor 
andere antibiotica die eerder 
vrij verkrijgbaar waren, wordt 
in sommige landen een recept 
verplicht. Hoogleraar Klinische 
Infectiologie Jaap Wagenaar: 
“Het Swann-rapport liet de 
alarmbellen rinkelen in Nederland. 
In de humane geneeskunde is veel 
gebeurd. Maar in de dierhouderij 
werd de urgentie nog steeds 
niet echt gezien. En ook in veel 
ontwikkelingslanden is niets 
gedaan met deze gegevens.” 
 
Eind 20e eeuw: de eerste 
uitbraken van multiresistente 
bacteriën
In 1986, ’87 en ’88 vinden de 
eerste grote uitbraken van 
multiresistente bacteriën plaats in 
Nederlandse ziekenhuizen. Artsen 
en onderzoekers zetten de search 
and destroy-methode op: de 
infectiebron wordt zo snel mogelijk 
opgespoord, geïsoleerd, en er geldt 
een volledige opnamestop in het 
ziekenhuis om nieuwe infecties 
te voorkomen. Deze succesvolle 
methode is later overgenomen 
door veel andere landen.
In de jaren ’90 vraagt dierenarts 
Ton van de Boogaard voor 
het eerst aandacht voor het 

antibioticagebruik bij dieren en de risico’s daarvan voor 
mensen. In 1986 begeleidde hij samen met Ep Hartman de 
scriptie van studenten Diergeneeskunde Wim Kremer en  

Jaap Wagenaar is opgeleid als 
dierenarts en nu hoogleraar Klinische 
Infectiologie aan de Universiteit 
Utrecht. Hij werkt daarnaast voor de 
World Health Organization (WHO), de 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO), en de 
World Organisation for Animal 
Health (OIE) om het probleem van 
antibioticaresistentie ook buiten 
Nederland aan te pakken.

Marc Bonten is arts-microbioloog, 
hoogleraar Moleculaire epidemiologie 
van infectieziekten en coördinator van 
infectieziekten en epidemiologie bij 
het UMC Utrecht. Bovendien is hij lid 
van het Outbreak Management Team 
(OMT) van de Nederlandse overheid. 

Rianna Anwar Sani werkte na haar 
studie Diergeneeskunde een tijd 
als gezelschapsdierenarts. Nu doet 
ze aan de Universiteit Utrecht een 
promotieonderzoek naar het meetbaar 
maken van antibioticagebruik bij 
pluimveehouderijen in Indonesië 
meetbaar kunt maken, met als doel 
om dat antibioticagebruik te verlagen.

Tegenwoordig wordt antibioticaresistentie veelal bepaald door plaatjes met 96 ‘putjes’ te gebruiken waar reeksen met verschillende soorten 
antibiotica in zitten in verschillende concentraties. Groei in een putje (zoals in kolom 1 t/m 5) betekent dat de bacterie groeit en dus resistent 
is tegen deze antibioticaconcentraties. Als er geen groei is (zoals in kolom 6A t/m 6D) geeft dat aan dat de bacterie gevoelig is voor de antibi-
oticaconcentratie in die putjes. Deze resultaten worden onder meer gebruikt voor behandeladviezen.
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Bart Mourits. Deze scriptie vormde de basis voor de 
Antibioticum Wegwijzer: de voorloper van de huidige 
antibioticum- formularia waar dierenartsen mee werken. 
Ook beginnen onderzoekers rond deze tijd met het meten 
en monitoren van antibioticaresistentie in Nederland — daar 
plukken we nu nog steeds de vruchten van.

Begin 21e eeuw: brede aandacht voor resistentie
In het begin van de 21e eeuw neemt de aandacht voor 
resistentie verder toe door de opkomst van multiresistente 
E. colibacteriën. Daardoor volgen overheidsmaatregelen 
zoals het transparant maken van het antibioticagebruik in de 
veehouderij en de verplichte reductiedoelstellingen.
“Vervolgens zijn we in de veehouderij van twintig procent 
vermindering van antibioticagebruik naar vijftig procent 
en nu zelfs bijna zeventig procent gegaan over de jaren”, 
zegt Wagenaar. “Nederland is een voorloper in de wereld 
geworden wat betreft vermindering.” 

“De veronderstelling was toen dat antibioticagebruik bij dieren 
leidt tot resistentie bij dieren en uiteindelijk bij mensen”, 
vertelt Bonten, hoogleraar Moleculaire epidemiologie van 
infectieziekten. “Utrechts onderzoek heeft laten zien dat 
resistentie bij dieren van een heel andere aard is dan wat 
we bij mensen aantreffen en dat die veronderstelde relatie 
helemaal niet zo duidelijk is. Dat is een zeer belangrijke 
bijdrage vanuit het Netherlands Centre for One Health 
(NCOH) geweest, waarin Jaap en ik samenwerken met andere 
universiteiten en onderzoeksinstituten in Nederland.”

Waar staan we nu?
Is antibioticaresistentie echt de volgende pandemie? 
Wagenaar twijfelt: “We lijken op de goede weg, mensen zijn 
zich bewust van het probleem en we zien op verschillende 
fronten actie ontstaan, ook in ontwikkelingslanden. Maar het 
is iets dat me zorgen blijft baren.”
“Ik denk het niet”, zegt Marc Bonten. “Een pandemie is snel 
en hevig. Antibioticaresistentie neemt wel toe, maar het gaat 
in een veel rustiger tempo – zeker bij mensen. En hoewel de 
resistentie toeneemt en het aantal beschikbare antibiotica 
afneemt, zijn het merendeel van de infecties bij mensen nog 
steeds goed te behandelen.” 

IN GESPREK MET PLUIMVEEHOUDERS IN INDONESIË

Micro-organismen houden zich niet aan landsgrenzen. We moeten dus 
niet alleen naar Nederland kijken, maar ook naar de rest van de wereld. 
Economische en culturele verschillen maken dat uitdagend. Elementen 
uit het Nederlandse beleid zijn internationaal toepasbaar, maar één-
op-één overnemen is lang niet altijd mogelijk. Daar weet onderzoeker 
Rianna Anwar Sani alles van.

In landen met lagere en middeninkomens als Indonesië is het 
antibioticagebruik zowel bij mensen als dieren heel hoog, vertelt Anwar 
Sani. “Door de snelle bevolkingsgroei en verstedelijking is er steeds meer 
welvaart in deze landen. Hoe meer welvaart, hoe meer luxe producten 
zoals vlees mensen eten. Daardoor is de dierproductieketen in Indonesië, 
die voor bijna negentig procent bestaat uit kip, snel geïntensiveerd. Deze 
keten is verantwoordelijk voor meer dan de helft van het veterinaire 
antibioticagebruik in Indonesië, en de voorspelling is dat dit alleen maar 
zal toenemen.”

Met haar onderzoek wil Anwar Sani zicht krijgen op welke antibiotica 
waar gebruikt worden, en in welke mate. Daarvoor gaat ze in gesprek 
met pluimveehouders die tussen de vijf- en twintigduizend vleeskuikens 
houden. Deze zijn representatief voor zo’n zeventig procent van de totale 
pluimveehouderij in Indonesië. Deze pluimveehouders hebben relatief 
weinig kennis over antibiotica, en gaan meestal af op het advies van 
(commerciële) verkopers van kuikens en diervoeding.
“We gaan pluimveehouders trainen om hun management en anti-
infectiemaatregelen te verbeteren. Zo willen we ze helpen stoppen met 
het hoge preventieve gebruik van antibiotica, zo’n tachtig procent. 
Ze herkennen namelijk wel de ziektesignalen bij hun kippen, maar 
ondernemen vaak op het verkeerde moment actie, preventief of juist te 
laat.”

“We willen dat de uitkomsten van dit onderzoek daadwerkelijk 
iets toevoegen aan de situatie daar. Daarom zoeken we actief naar 
samenwerkingen met de lokale ministeries, om hopelijk het beleid te 
veranderen. Het goed betrekken van veehouders en andere betrokkenen 
is daarbij het allerbelangrijkst.”

Maar het is een uitdaging om de interacties tussen dier, mens 
en milieu te begrijpen, vervolgt Bonten. Resistentiegenen van 
patiënten in het ziekenhuis kunnen via het riool terechtkomen 
bij mens, dier en in het milieu. “Wij onderzoeken nu hoe 
die bacteriën en resistentiegenen zich precies verspreiden. 
Daarnaast bekijken we plasmiden – stukjes DNA die bacteriën 
onderling kunnen uitwisselen – om daaruit bruikbare 
informatie over resistentie te halen. Deze expertises hebben 
we gebundeld in het NCOH.”

De toekomst: alternatieven voor antibiotica
Bonten: “Wat mij betreft zijn vaccins het belangrijkste 
alternatief. En mogelijk ook immunotherapie, waarmee je 
bacteriën met gerichte antistoffen gevoelig kunt maken voor 
bepaalde antibiotica. Je heft de resistentie daarmee niet op, 
maar maakt wel meer antibiotica bruikbaar.” 
Volgens Wagenaar zijn de oplossingen en alternatieven 
verschillend voor mens en dier. “We moeten infecties 
voorkomen. Daarin speelt het verhogen van de weerstand 
door vaccinatie een rol, maar ook een goed klimaat en goede 
voeding.” 
Een mooi voorbeeld is de plofkip: in Nederland aten we eerst 
vooral kippen die in zes weken opgroeiden van kuiken naar 
kip. Die snelle groei vroeg veel van hun lichaam. Wagenaar: 
“De kippen die we nu eten, groeien langzamer en die extra 
dagen maken een groot verschil. De huidige kippen zijn 
veel sterker en hebben nauwelijks antibiotica nodig. Zulke 
slagen zijn misschien ook te maken in de varkenshouderij en 
vleeskalverhouderij. Antibioticumbehandeling moet echter 
altijd mogelijk blijven om diergezondheid en welzijn veilig te 
stellen.”
Bonten vult aan: “De ontwikkeling van nieuwe antibiotica 
staat nu op een laag pitje, omdat het voor farmaceuten 
oninteressant is. De bestaande middelen zijn goedkoop, veilig 
en nog steeds effectief genoeg. Als de nood echt hoog wordt, 
komen er krachten vrij waardoor dingen ineens kunnen die 
twintig jaar lang nauwelijks konden of niet lukten.” 

TEKST: IRIS KRUIJEN | BEELD: BAS NIEMANS EN EIGEN ARCHIEF

Rianna Anwar Sani, onderzoeker  
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“We moeten meer  
vanuit preventie naar  
gezondheid kijken”

 Lidwien Smit onderzoekt impact van leefomgeving  
 op gezondheid van mens, dier en milieu 

Lidwien Smit is sinds 1 november 2021 hoogleraar One Health en Milieu-
epidemiologie bij de faculteit Diergeneeskunde. Zij onderzoekt de gezondheid van 
mensen en dieren in hun omgeving. Dat is een uitdaging in een dichtbevolkt land 

als Nederland met veel verkeer en een omvangrijke veehouderij. “Wij proberen 
zo neutraal mogelijk onderzoek te doen door metingen in real-life situaties, 

bijvoorbeeld naar de luchtkwaliteit in en rond stallen.”

Lidwien Smit doet al bijna vijftien 
jaar onderzoek naar de intensieve 
veehouderij in Nederland en 
mogelijke gezondheidseffecten voor 
omwonenden. Haar hoogleraarschap 
sluit daar naadloos bij aan. “Wij kijken 
nu onder meer naar de geitenhouderij 
en de relatie met longontstekingen. Dat 
doen we samen met het RIVM, Nivel 
en de Universiteit van Wageningen. 
We weten al sinds 2009 dat er meer 
longontstekingen voorkomen rondom 
geitenhouderijen, maar de oorzaak 
is nog niet bekend. Het ministerie en 
de sector willen vooral weten wat we 
aan preventie kunnen doen, als we 
weten waardoor deze longontstekingen 
ontstaan.”

Longfunctie gaat achteruit
Smit en haar collega’s namen in 2014 
een grote hoeveelheid monsters, maar 
ook longfunctietesten af bij mensen die 
in de buurt van veehouderijen wonen. 
Dat doen ze nu opnieuw. “We zijn al 
sinds de zomer bezig om deze mensen 
te bezoeken. Door corona verloopt dat 
rommelig, maar we hebben er al een 
paar honderd bezocht en hopen zeker 
duizend mensen opnieuw te testen. 
Zo kunnen we de ontwikkeling van de 
longfunctie in de loop van de tijd zien.”
Na de dertig gaat je longfunctie 
langzaam achteruit. “Dat geldt voor 
iedereen en is normaal”, zegt Smit 
geruststellend. “Maar we weten 
uit ander onderzoek dat slechte 
luchtkwaliteit, en bijvoorbeeld ook 
roken, die achteruitgang enorm 
kunnen versnellen. Wij zijn benieuwd of 
veehouderij en slechte luchtkwaliteit in 
de omgeving waar mensen wonen ook 
een effect hebben op de longfunctie.”

Zorgen over vogelgriep
Verder wordt er gewerkt aan nieuwe 
projectvoorstellen voor het geval 

zich een nieuwe pandemie aandient, 
vertelt Smit. Vormt de Nederlandse 
veehouderij misschien een risico? “Een 
van de dingen die we nu onderzoeken 
is vogelgriep. Dat is ook een zoönose 
die behoorlijk onder een vergrootglas 
ligt, omdat we zorgen hebben dat die 
net als corona op mensen zou kunnen 
overgaan. Dat gebeurt niet vaak, maar 
bij de huidige uitbraak zijn bijvoorbeeld 
ook vossen besmet geraakt. Dat is 
geen goed teken. Of het virus ook 
op mensen overgaat, is een tweede, 
maar we leven wel in een land met veel 
pluimvee, watervogels en mensen. 
Hoe beheersen we deze risico’s? Zijn 
er slimme technieken te bedenken 
waarmee we bepaalde virussen in de 
omgeving snel kunnen meten? Dat 
onderzoeken wij.”

De gezondheid van mensen, dieren 
én milieu bewaken, schuurt dat 
niet?
“Dat is inderdaad een ingewikkeld 
speelveld van belangen en financiële 
en juridische consequenties. Mijn 
rol daarin is vooral goed onderzoek 
doen naar de mogelijke gevolgen van 
veehouderij voor de gezondheid van 
mensen. We moeten zorgen dat op de 
agenda staat dat stikstof niet alleen 
een probleem is voor natuur en milieu, 
maar ook voor de volksgezondheid. 
Het besef groeit dat intensieve 
veehouderij een steeds grotere bron 
is van luchtvervuiling in Nederland. 
Verkeer wordt relatief schoner, 
maar dat gebeurt veel minder bij de 
landbouw. Bij de uitstoot van fijnstof 
komt een steeds grotere portie uit de 
landbouw. Dat dringt steeds meer door 
bij organisaties zoals het Longfonds. Ik 
wil als hoogleraar aandacht vragen voor 
aspecten van de intensieve veehouderij 
waarmee we rekening moeten houden.”

Waar zou het zwaartepunt moeten 
liggen?
“Voor mij staat de gezondheid van 
mensen en dieren bovenaan. We willen 
natuurlijk niet dat mensen ziek worden 
door de bedrijvigheid en commerciële 
activiteiten van een ander. Daarover is 
geen discussie, maar je moet dan wel 
goed in kaart brengen in welke mate 
de uitstoot van bedrijven kan leiden tot 
gezondheidseffecten. Wij proberen zo 
neutraal mogelijk onderzoek te doen 
via metingen in real-life situaties. Daarin 
moet je als wetenschapper zuiver 
blijven.”

Wat maakt One Health-onderzoek 
boeiend?
“Vooral de diversiteit. Er duiken continu 
problemen op die om een nieuwe 
aanpak vragen. Zo was er ineens corona 
bij nertsen en nu weer vogelgriep. 
Ik houd van een multidisciplinaire 
aanpak, problemen bekijken vanuit 
verschillende invalshoeken. Ons 
onderzoek heeft ook een belangrijke 
maatschappelijke kant. We moeten 
meer vanuit preventie naar gezondheid 
kijken om te voorkomen dat mensen 
ziek worden. Daar is in Nederland 
relatief weinig aandacht voor helaas.”

En naast het werk? 
“Ik fiets graag, racefietsen is een van 
mijn hobby’s. Ik vind het heerlijk om 
erop uit te gaan in de buitenlucht, ook 
om te wandelen. In het weekend doe 
ik dingen met de kinderen en ik houd 
ook erg van lezen. Maar daarvoor heb 
ik vaak geen rust, dat lukt alleen op 
vakantie.” 

TEKST: MYRNA TINBERGEN |  
BEELD: BAS NIEMANS

Onderzoek | Benoeming hoogleraar

Lidwien Smit, hoogleraar One Health en Milieu-epidemiologie
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Wat drijft de dierenarts? |  Marion Koopmans

“De vraag is: hoe doen 
we het een volgende 

keer beter?”

Als kind keek viroloog Marion Koopmans al over grenzen heen. Ze groeide 
op in een klein Limburgs dorpje, maar wist zeker dat ze naar Utrecht 

wilde: diergeneeskunde studeren. Na haar studie werd haar horizon steeds 
breder. In Azië, Amerika en Afrika deed ze nieuwe inzichten op. Nu is ze een 
internationaal erkend expert, leidt ze het department of Viroscience in het 

Erasmus Medisch Centrum en adviseert ze vanuit het OMT de regering over het 
coronabeleid. Nog steeds heeft ze profijt van haar achtergrond als dierenarts.

Hoe bepalend is je achtergrond als dierenarts in je werk 
als viroloog? 
“Als je een koe onderzoekt, is je eerste vraag: wat is er aan de 
hand? Daarna wil je weten: hoe zit het met de andere dieren 
in het koppel, is er iets veranderd in de groep of in het voer? 
Dat brede denken van een dierenarts is een hele goede basis 
voor het onderzoek dat ik nu doe.”

“Nieuwe infecties komen ook vaak uit dieren. De humane 
geneeskunde stelt de mens centraal in de opleiding. De focus 
ligt op het genezen. De diergeneeskunde is veel meer gericht 
op preventie. Het is de kunst om deze twee werelden samen 
te brengen, daarvoor zit ik natuurlijk nu wel op een mooie 
plek.”

Hoe heb je je studietijd ervaren?
“Al heel vroeg wist ik dat ik diergeneeskunde wilde studeren. 
Toen ik in Utrecht aankwam, ging er een wereld voor me open. 
Het was een enorme stap vanuit een klein dorp in Limburg. 
Het was natuurlijk niet alleen maar makkelijk, zo’n overgang, Marion Koopmans, , viroloog bij het Erasmus Medisch Centrum.

 Marion Koopmans werkt met haar internationale  
 team aan de ultieme glazen bol 

maar ik heb genoten van mijn studietijd. Ook door de vele 
leuke dingen die ik ernaast kon doen. Bij de International 
Veterinary Student Association en ook daarbuiten. Ik speelde 
toneel, sportte veel, was geïnteresseerd in kunst. Ik vond het 
geweldig, al die nieuwe mensen en belevenissen!”

Waarom ben je daarna de richting van virologie op 
gegaan?
“Ik wilde dierenarts landbouwhuisdieren worden. Na mijn 
afstuderen kwam er een plek vrij voor de specialisatie 
inwendige ziekten en voeding, een zesjarig traject waarin je 
tot specialist wordt opgeleid. Daar zagen we de bijzondere 
gevallen van het hele land. Toch zocht ik nog meer uitdaging. 
Ik wilde weten hoe de ziekten ontstonden, de pathogenese.”
“Professor Breukink van Interne Geneeskunde heeft me 
toen bij professor Horzinek [een van de grondleggers van 
de virologie in Nederland, red.] geïntroduceerd. Daar kon ik 
promoveren. Ik kreeg een opleiding in fundamentele virologie, 
dat was een ontzettend goede training. Het liet me alle kanten 
van het vak zien, want ik wist er als dierenarts weinig vanaf.”

Viroloog  

Marion Koopmans  

is uitgeroepen tot  

Alumnus* van Jaar 2021! 

Dit werd bekend gemaakt tijdens de 

Diësviering van de Universiteit Utrecht 

op 25 maart 2022. 
 

Lees het hele bericht op  

www.uu.nl/alumni. 
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Wat zijn voor jou markante momenten geweest?
“Tijdens de opleiding deed ik een tropenstage in India bij 
de National Dairy Development Board. Dat was gericht op 
productieverhoging van de dieren. Als dierenarts maakte ik 
rondes door de streek om de boeren te adviseren. Ik kwam bij 
mensen met één of twee ondervoede buffels. Ik keek naar die 
mensen en dacht: “Ja ik kan wel zeggen dat je je dieren voeren, 
maar waar niks is, is ook niks te halen. Het gaat hier over 
hele andere dingen, een veel grotere context. Dat was een 
keerpunt in mijn denken, ik begon me te interesseren voor 
publieke gezondheid.”
“Ook heel bepalend voor mijn ontwikkeling was de periode 
bij de Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta, 
Amerika. Je had daar zowel fundamenteel onderzoek als 
epidemiologie en klinische vraagstukken, alles door elkaar 
heen. Die breedte is heel inspirerend, het heeft me veel 
geleerd over de vertaling van onderzoeksresultaten naar 
klinische toepassingen.”

Het lijkt alsof het vertalen van wetenschap naar publiek 
je ook inspireert, waar je laatst de Machiavelliprijs voor 
gewonnen hebt?
“Ja dat interesseert me, dat vond ik tijdens mijn werk 
bij diergeneeskunde ook al. Je rouleerde daar tussen 
kliniekdienst en de telefoon. Bij de telefoon kwam alles bij 
elkaar. De resultaten van patiëntonderzoek, van wat er bij 
de opgenomen patiënten speelde, het labwerk, de uitleg 
aan patiënteigenaren. Dat vond ik eigenlijk het leukste om te 
doen.”

Wat heeft de coronacrisis betekend voor je werk?
“Het is al twee jaar alle zeilen bijzetten en alle kaarten op 
corona. Mijn werk is daardoor niet totaal anders, omdat 
wij op dit domein al veel deden. Veel onderzoek is wel 
omgelabeld. Verder werk ik natuurlijk voor het OMT en de 
Gezondheidsraad en ook in mijn internationale werk ligt de 
focus vrijwel volledig op de coronacrisis.”

Wie of wat inspireert jou?
“Waar ik erg van kan genieten, is om met mensen samen te 
werken die vanuit een hele andere kijk en achtergrond bezig zijn 
met een vraagstuk. Dat laat je zien wat de grenzen zijn van je 
eigen denkwereld en vakgebied. Het verrijkt je kijken en denken.”
“Dat doen we ook in ons nieuwe onderzoekscentrum, 

waarin we ons voorbereiden op pandemieën. Hier 
brengen we onderzoekers vanuit de virologie samen met 
onderzoekers die zich voorbereiden op andere rampen, 
zoals technisch ingenieurs uit Delft. Dat gaat bijvoorbeeld 
over overstromingen en zeespiegelstijging. De onderwerpen 
en de aanpak verschillen, maar we zijn allemaal bezig met 
dezelfde vragen: “Hoe kun je calamiteiten voorspellen, welk 
instrumentarium heb je, hoe bereid je je voor?” Door een 
onderwerp met mensen uit een ander veld te bespreken, 
krijg je andere discussies en vragen boven tafel. Het dwingt je 
om je af te vragen: ‘Wat weet ik nu eigenlijk?’ Dat vind ik heel 
inspirerend.”

Wat zou je in de toekomst nog graag willen doen?
“Ik wil dat we nog veel beter kunnen voorspellen. We zitten nu 
nog midden in een pandemie, maar we weten ook dat het niet 
de laatste zal zijn. Hoe doen we het een volgende keer beter? 
We weten dat veel infecties uit dieren komen, maar in de 
praktijk zie je dat we pas echt iets gaan doen als mensen ziek 
worden. Terwijl er veel winst valt te behalen in het voorkomen 
van ziekte. Wat kun je zien aankomen? Waar hangt dat vanaf? 
En: kun je daar dan ook een slimme signalering op zetten? Dat 
is een onderwerp waar ik met een internationaal consortium 
mee doorga. Dat is VEO, een waarnemingscentrum voor 
opkomende infectieziekten. En verder ben ik met mijn zoon 
bezig aan een boek.”

Hoe is het idee ontstaan om samen een boek te schrijven? 
“Mijn zoon heeft een hele andere achtergrond dan ik, hij 
heeft Engelse literatuur gestudeerd en doet een master 
antropologie. Hij interviewt mij voor een boek. Het gaat over 
de uitbraken van infectieziekten waar ik tijdens mijn werkzame 
leven over de hele wereld bij betrokken ben geweest. We willen 
kijken wat we daarvan kunnen leren en of het terugkijken 
helpt om te snappen hoe zo’n pandemie werkt. Ook dat is 
ontzettend leuk om te doen!” 

TEKST: NICOLE VAN HOORN | BEELD: GUIDO BENSCHOP

 “We weten dat veel infecties uit dieren komen,     
  maar in de praktijk zie je dat we pas echt iets   
  gaan doen als mensen ziek worden” 

Column | Paul Brand 

Paul Brand 
was twintig jaar kinderarts en 
houdt zich tegenwoordig bezig met 
opleiding en begeleiding van artsen.

Niet voorschrijven, maar voorstellen
We gebruiken het woord nogal gemakkelijk, voorschrijven. Als we een recept uitgeven, 
dan “schrijven we een geneesmiddel voor”. Het gebruik van dat woord impliceert dat wij, 
(dieren)artsen, een ander (de patiënt of diens verzorgers) kunnen vertellen wat-ie moet 
doen. Dat klinkt en voelt nogal dwingend. Ik schrijf u een geneesmiddel voor, en verwacht 
dat u dat aan de patiënt geeft. Daar zit een machtsongelijkheid in die beslist ongemakkelijk 
voelt als je aan de kant zit van het advies (het voorschrift).

Daar kwam ik pas achter nadat ik me ruim tien jaar als expert had opgesteld. Ik was cum 
laude gepromoveerd op astmabehandeling, werkte als geregistreerd deelspecialist in 
astma en allergie, publiceerde internationaal toonaangevend onderzoek en sprak op 
conferenties overal ter wereld. Ik wist waar ik het over had. Astmabehandeling bij kinderen 
is bovendien geen rocket science: met een pufje bij klachten en elke dag een preventieve 
puf wordt vrijwel elk kind klachtenvrij. Dus schreef ik die behandeling vol overtuiging voor, 
en benadrukte in mijn gesprekken met ouders de positieve effecten en het belang van 
therapietrouw (“écht belangrijk dat u uw kind elke dag de medicijnen geeft”).

Dat werkte maar zozo. We zagen nog steeds kinderen met astma-aanvallen, van wie bleek 
dat ze hun medicatie niet elke dag kregen. Pas toen we onderzochten wat maakte of ouders 
onze adviezen volgden, werd duidelijk waar de schoen wrong. We luisterden niet naar ze. 
We waren zo druk bezig met zenden, informatie geven, en overtuigen, dat ouders geen 
ruimte voelden om te vertellen waarmee zij in hun maag zaten. Wat dat was? Ze vonden het 
verschrikkelijk om elke dag medicijnen aan hun kind te geven. Het voelde niet goed om die 
chemische rommel in dat kleine lijfje van hun kind te spuiten.

Zie je de parallel met de diergeneeskunde? Dikke kans dat baasjes van dieren er net zo over 
denken. Maar dat dierenartsen dat niet weten, omdat ze er niet naar vragen. De meeste 
mensen vertellen hun zorgen niet spontaan, maar zijn bereid die te delen als je er oprecht 
naar vraagt.

Dat ben ik gaan doen. Mijn spreekuren anders inrichten. Vragen wat mensen met mij 
willen bespreken. Een advies niet brengen als voorschrift, maar als voorstel. Vragen wat ze 
van dat voorstel vinden. Vragen naar hun zorgen, wat ze over de behandeling gehoord of 
gelezen hebben. En die vragen en zorgen serieus nemen. De consulten werden er leuker 
van, waardevoller, in prettiger sfeer. Niet ik tegen hen, maar samen. Samen beslissen. Het 
werkt, echt.  
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Jonge dierenartsen beginnen na een zware, veelomvattende studie met een 
rugzak vol kennis aan hun carrière in de praktijk. De overgang is vaak pittig. 

Wencke van der Meijden, country manager Anicura Nederland en  
Robert Favier, programmadirecteur van de IVC Evidensia Academy, 

vertellen hoe hun organisaties zich inzetten om jonge professionals een 
goede start te geven door te investeren in hun professionele ontwikkeling. 

Investeren in jong talent 
 Professionele ontwikkeling voor beginnende dierenartsen 

Om de overgang van studie naar 
werk te vergemakkelijken, bieden 
zowel Anicura als IVC Evidensia een 
Graduate Programma, een meerjarig 
opleidingstraject voor starters. Wencke 
van der Meijden: “Met het Graduate 
Programma willen we zorgen dat 
jonge dierenartsen zich veilig voelen 
en dat ze het zelfvertrouwen krijgen 
om aan de slag te gaan. We geven, in 
samenwerking met onze diplomates 
en universitaire docenten, klinische 
cursussen met praktische handvatten, 
zodat je voor tachtig procent van de 
gevallen in de spreekkamer weet wat 
je moet doen. Daarnaast ligt de nadruk 
ook op interpersoonlijke vaardigheden: 
hoe communiceer je met de klant, hoe 
geef je collega’s feedback, hoe stuur je 
een paraveterinair aan?” 

Duidelijke leerdoelen 
Jonge professionals twijfelen nogal 
eens aan hun eigen kunnen en weten 
niet altijd goed wat er van ze verwacht 
wordt, aldus Robert Favier. Dat kan 
leiden tot stress en het ervaren van 
een hoge werkdruk. Met het concept 
van Entrusted Professional Activities 
(EPA’s) wil hij daar verandering in 
brengen. “EPA’s zijn een soort rijbewijs 
voor specifieke handelingen, zoals 
echografie bij de hond of kat. In de EPA 
staat welke klinische vaardigheden 
je moet beheersen, maar ook welke 
soft skills je nodig hebt. Dierenartsen 
evalueren zichzelf aan de hand van 
de criteria en geven aan in hoeverre 
zij zich competent voelen om de 
handelingen uit te voeren, met of 
zonder supervisie. Op die manier willen 
we de focus verleggen van ‘hoeveel 

nascholingspunten moet je halen’ naar 
‘waarin kun je je ontwikkelen om met 
vertrouwen je vak uit te oefenen’?”  

Spoedzorg onder druk 
De vraag naar zorg neemt toe, ook 
buiten standaard werktijden. Het is een 
grote uitdaging om spoedzorg adequaat 
te bemensen. Favier: “Spoedzorg 
kan voor jonge dierenartsen heel 
spannend zijn. Je weet dat je nog niet 
alles in de vingers hebt, maar je moet 
het tóch doen. De stress die daarbij 
komt kijken, is een van de factoren die 
bijdraagt aan uitval in het vak. Door 
spoedzorg regionaal te concentreren 
in verwijsklinieken, zorgen we dat er 
altijd een ervaren dierenarts in de 
buurt is. Jonge dierenartsen werken dus 
zelfstandig, maar met rugdekking.”  
Een andere manier om druk op 
spoedzorg te verlichten is volgens Favier 
het verruimen van het takenpakket van 
paraveterinairen. “Zij zouden een aantal 
taken kunnen overnemen die nu nog 
door de dierenarts moeten worden 
uitgevoerd. Dat vergt een aanpassing 
van de regelgeving, dus daar moeten 
we dan als sector voor lobbyen.” 

Tijd vinden voor leren 
Niet elke praktijk beschikt over 
de middelen van grote ketens. 
Toch betekent dat volgens Van der 
Meijden niet dat er geen ruimte is 
voor professionele ontwikkeling: 

“Zeventig procent van al het leren 
gebeurt tijdens het werk, of het nu 
bij een grote organisatie is, of bij 
een onafhankelijke praktijk. Het gaat 
erom een ontwikkelgerichte cultuur 
te creëren, waarin het de norm is 
om elkaar feedback te geven, samen 
te leren van (bijna-)fouten, en met 
elkaar de focus te houden op continu 
verbeteren. In samenwerking met de 
faculteit en in afstemming met Platform 
Jonge Dierenartsen zijn we een 
mentorprogramma gestart. Doel is dat 
elk van onze klinieken tenminste één 
mentor heeft. Dat is van grote waarde 
voor starters, maar ook een prachtige 
ontwikkelkans voor meer ervaren 
dierenartsen die leren hoe ze iemand 
kunnen begeleiden.” 
Van der Meijden vervolgt: “Je moet de 
tijd vinden om te leren, dat is misschien 
nog wel de grootste uitdaging. Ik zou 
zeggen: maak als onafhankelijke praktijk 
gebruik van wat de grote organisaties 
te bieden hebben. Bij veel van onze 
klinische avonden is iedereen welkom. 
Moedig jonge collega’s aan om daar 
nieuwe kennis op te halen, organiseer 
meeloopdagen, of een uitwisseling 
van personeel met andere klinieken. 
Ik ben ervan overtuigd dat hoe meer 
je mensen de kans geeft zich te 
ontwikkelen, hoe meer je ze motiveert 
en aan je bindt.” 

TEKST: CARIEN DUISTERWINKEL | 

BEELD: BAS NIEMANS

Praktijk | Ontwikkelingskansen

 “Zeventig procent van al   
  het leren gebeurt tijdens   
  het werk” 

Dierenarts Sterre van Veldhuizen (links) maakt samen met paraveterinair  
Dominique Zollinger een echo van de buik van een patiënt.
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Beeldverhaal | Oude onderwijsbeelden
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In 1911 werd Heinrich Jakob (beter bekend als professor H. Jakob) als 
hoogleraar vanuit Duitsland ingevlogen om studenten te onderwijzen 

in de Diergeneeskunde. Een van de zichtbare nalatenschappen van 
Jakob is een prachtige serie glasdia’s, inmiddels in goede handen bij het 
Universiteitsmuseum Utrecht (UMU), waarop Jakob en dierenoppasser 
Andries Veensma veelal staan afgebeeld in interactie met verschillende 

honden op de behandeltafel. 

 Koppen, poten en staarten in het verband 

Jakob’s  
onderwijsbeelden

Jakob gebruikte deze foto’s in 
zijn onderwijs om aan studenten 

te laten zien hoe je een patiënt 
onderzoekt, maar ook hoe 

patiënten er voor en na een 
behandeling uitzien en hoe je 

bijvoorbeeld een verband aanlegt 
bij een hond. Van enkele foto’s  

van honden in het verband hebben 
we een selectie gemaakt.

Hoogleraar Heinrich Jakob, geassisteerd door Andries Veensma.
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Opvallend aan de reeks beelden is dat ze allemaal 
buiten gemaakt zijn. De huisfotograaf van de faculteit 

Diergeneeskunde Bas Niemans, maakt vandaag de 
dag nog steeds patiëntfoto’s voor onderwijs- en 

onderzoeksdoeleinden, maar dan in een studio. “Omdat de 
techniek destijds nog niet zo lichtgevoelig was, werden foto’s 

buiten geschoten om zoveel mogelijk daglicht te vangen. 
De dieren moesten vanwege lange sluitertijden lang stilstaan 
om scherpe foto’s te krijgen. Tegenwoordig gebruiken we een 

studio met kunstlicht en zijn de mogelijkheden ten opzichte 
van toen bijna onbeperkt”, aldus Niemans. 
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Sommige foto’s zijn op straat gemaakt. Charlotte Hartong, 
assistent conservator van het Utrechts Universiteits Museum, 
collectie Diergeneeskunde, kan dat beamen. Alle foto’s 
zijn volgens haar buiten, op en rondom het terrein aan de 
Biltstraat gemaakt.

In deze Vetscience kun je nog een beeld vinden uit de serie 
glasdia’s van Jakob, kijk op pagina 43: Zoek de verschillen: “De 
Oogspiegel” 

TEKST: SIL HEUNKS | BEELD: UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT, COLLECTIE 
DIERGENEESKUNDE
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Rubriek | onderwerpVerdieping | Communicatie in de gezondheidszorg

“Er zit een mens 
in de spreekkamer, 

niet alleen een 
aandoening”

In de spreekkamer komen allerlei soorten gesprekken voor.  
Hoe verlopen die gesprekken? Wat zijn de do’s en don’ts?  

Sandra van Dulmen, hoogleraar Communicatie in de 
gezondheidszorg gaat in gesprek met Yteke Elte,  

paardendierenarts en wetenschapper. Elte onderzoekt  
de menselijke kant van de diergeneeskunde.   

 Dokter en dierenarts in gesprek met patiënt 
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genezing meer mogelijk is, of mensen 
met meerdere aandoeningen tegelijk. 
Voor hen kan het extra lastig zijn om 
informatie over hun gezondheid te 
begrijpen en de juiste vragen te stellen. 
Hetzelfde geldt voor mensen met 
beperkte gezondheidsvaardigheden 
of een migratieachtergrond. Zij 
worden vaak minder betrokken in 
de besluitvorming, krijgen minder 
informatie en kunnen zich minder goed 
houden aan adviezen. Daar valt nog 
veel te verbeteren.”

Sandra van Dulmen richt zich in haar 
onderzoek op het verbeteren van de 
communicatie in de spreekkamer. “Maar 
er gaat veel goed hoor”, benadrukt 
ze. “Vergeleken met twintig jaar 
geleden is er meer gelijkwaardigheid. 
Tegenwoordig komen arts en patiënt 
samen tot een behandelplan en 
hebben artsen meer oog voor het 
dagelijks leven van patiënten en hoe 
ze met hun ziekte omgaan.” Toch 
overheersen tijdens het interview de 
verbeterpunten. Van Dulmen werkt 
bij het Nivel en Radboudumc en doet 
onderzoek naar communicatie tussen 
arts en patiënt. “Mijn onderzoek 
richt zich op kwetsbare mensen, 
bijvoorbeeld mensen bij wie geen 

Persoonlijk contact
Yteke Elte voelt zich een 
nieuwkomer naast Van Dulmen. In 
de Diergeneeskunde gebeurt bij 
lange na niet zoveel onderzoek naar 
communicatie in de spreekkamer. Toch 
is er veel herkenning. Elte raakt, mede 
door haar vader, al op jonge leeftijd 
gefascineerd door in de relatie tussen 
behandelaar en patiënt. “Mijn vader was 
internist en zijn patiënten waren gek 
op hem. Tijdens zijn uitvaart waren er 
honderden patiënten. Waanzinnig. Ik 
vroeg me altijd af waardoor die mensen 
toch zo blij waren met mijn vader.”
Van Dulmen: “Wat denk je?”
Elte: “Hij wist veel van zijn vakgebied, 
maar keek vooral naar de mens áchter 

de patiënt. Hij had aandacht voor hun 
leven. In een hoekje van het dossier – 
het was nog in de tijd van de papieren 
dossiers – noteerde hij bijvoorbeeld 
dat de dochter van zijn patiënt zwanger 
was. Als die man en zijn vrouw dan een 
half jaar later terugkwamen op controle, 
vroeg hij: “Hoe is het gegaan met jullie 
dochter?”. Dat is toch fantastisch? En zo 
simpel. Gewoon dat korte, persoonlijke 
contact.”
Van Dulmen: “Inderdaad geweldig. Zo’n 
opmerking geeft veel vertrouwen. Het 
kost bijna geen tijd, maar is cruciaal 
voor de behandelrelatie.”
Elte vertelt dat een dierenarts te 
vergelijken is met een kinderarts. Of 
een geriatrisch arts met demente 
bejaarden als patiënten. Dieren hebben 
immers geen stem. Van Dulmen 
vindt het een mooie parallel. “In zulke 
situaties is non-verbale communicatie 
cruciaal. In de geneeskunde geldt: als 
een arts zorgzaam is naar een kind, 
hebben ouders meer vertrouwen 
in de behandelrelatie. Dat zal bij 
dierenartsen hetzelfde zijn?”
Elte: “Klopt, de interactie tussen de 
dierenarts en het dier bepaalt voor 
een groot deel de tevredenheid over 
de dierenarts. Dat is minstens zo 
belangrijk als de interactie tussen 
dierenarts en baas.”

Geen ellenlange monoloog
Van Dulmen vindt dat artsen meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen 
over de communicatie. “Nu leggen 
artsen veel verantwoordelijkheid bij 
patiënten. Maar als je ziek bent, lukt 
dat niet. De arts moet achterhalen 
welke vorm van communicatie voor een 

 “Patiënten willen niet  
  lastig zijn of veel tijd in  
  beslag nemen” 

patiënt het meest prettig en geschikt is. 
Het helpt om geen ellenlange monoloog 
te geven over wat er aan de hand is. 
Geef patiënten stukjes informatie en 
check tussendoor of de patiënt de 
informatie begrijpt. Anders ratel je maar 
door, terwijl de patiënt wat je vertelt 
misschien op een verkeerde manier 
interpreteert, of andere accenten legt.”
Maar eerlijk is eerlijk, eigenlijk wil 
van Dulmen het liefst ook patiënten 
opvoeden. “Dat klinkt misschien een 
beetje streng, maar we zijn nogal 
verwend in Nederland. Je gaat naar 
de dokter en zegt waar je pijn hebt. 
Vervolgens doet de dokter er alles aan 
om te ontdekken wat de aandoening 
is en aan welke oplossing de patiënt 
behoefte heeft. Terwijl patiënten ook 
van tevoren kunnen nadenken wat ze 
willen van hun dokter. Willen ze graag 
medicatie of naar een fysiotherapeut? 
Willen ze van de pijn af of weer hun 
werk kunnen uitoefenen?” Ze vindt het 
te gemakkelijk als patiënten denken: 
“Ik heb een klacht, los het maar op”. 
“Dat geldt uiteraard niet voor de extra 
kwetsbare patiënten”, benadrukt ze. 
“Daar ligt de verantwoordelijkheid wél 
voor het grootste deel bij de arts.”

Overmand door emoties
Kwetsbare patiënten zijn echt 
niet alleen laaggeletterden en 
migranten. Van Dulmen: “Tijdens 
slechtnieuwsgesprekken klappen 
sommige mensen – begrijpelijk - 
helemaal dicht. Ze worden overmand 
door emoties en weten niet meer wat 
ze moeten vragen. Dat geldt ook voor 
hoogopgeleiden. Het pleit ervoor om 
als arts steeds te checken of je verhaal 

duidelijk is overgekomen.”
Elte: “Dat is zo belangrijk, ook in de 
diergeneeskunde. Steeds checken of 
een baasje de informatie begrijpt.”
Van Dulmen: “Artsen stellen patiënten 
aan het einde van een consult vaak de 
vraag; “Heeft u nog vragen?”” De twee 
schudden tegelijkertijd hun hoofd. Elte: 
“Dat is geen goede vraag.” Van Dulmen 
vult aan: “Hoe kan een patiënt vragen 
hebben als die helemaal niet snapt 
wat er aan de hand is? Artsen stellen 
die vraag met de beste bedoelingen, 
maar het werkt niet. In plaats daarvan 
kun je een patiënt de informatie laten 
herhalen, bijvoorbeeld met de vraag: 
“Wat vertel je thuis aan je partner over 
ons gesprek?””
Elte: “Mensen vinden het ook enorm 
lastig om opnieuw contact op te 
nemen als ze eenmaal de deur uit 
zijn, bijvoorbeeld als ze informatie 
zijn vergeten of niet meer helemaal 
begrijpen.”
Van Dulmen: “Dat klopt helemaal, zelfs 
als je dat aanbiedt.” 
Elte: “Opnieuw contact zoeken is een 
enorme drempel. Patiënten willen 
je niet belasten of dom gevonden 
worden.”
Van Dulmen: “Wij hebben onderzoek 
gedaan naar mensen met astma en 
COPD die een inhalator gebruiken. 
Negen van de tien mensen gebruikt 
dat apparaatje helemaal verkeerd, ze 
ademen in als ze moeten uitademen 

 “Mijn vader was internist,  
 tijdens zijn uitvaart waren  
 er honderden patiënten” 
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en andersom. Het komt veel voor 
dat mensen hun medicatie niet of 
niet correct gebruiken omdat ze de 
informatie niet hebben begrepen.”
Van Dulmen doet onderzoek naar het 
maken van audio-opnamen van een 
consult. “Dat is simpel en mag volgens 
de wet, maar patiënten doen dat 
nog weinig. Als patiënten de opname 
thuis rustig terugluisteren, is de kans 
kleiner dat mensen adviezen vergeten, 
bijvoorbeeld over medicijngebruik.”

Oprechte aandacht
Aan het eind van het gesprek 
concludeert Elte: “Het allerbelangrijkste 
is dat je naar mensen luistert. Oprechte 
aandacht voor de vraag die ze hebben.”
Van Dulmen knikt instemmend. “In 
de geneeskunde zien we dat die 
oprechte aandacht sneuvelt naarmate 
artsen meer gespecialiseerd zijn. 
Huisartsen slagen erin empathie vast 
te houden, maar in de specialistische 
zorg is er meer hectiek en tijdsdruk. 

Dan sneuvelen de empathie en het 
luisterend oor als eerste. Terwijl dat 
zo’n therapeutische waarde heeft. 
Soms kun je iemand beter maken door 
alleen al te luisteren.” 
Elte: “Ik merk dat als ik met studenten 
in de auto stap op weg naar een 
spoedgeval. Dan zien ze allerlei beren 
op de weg: wat gaan we zo doen? 
Welke keuzes maken we? Gaan we het 
dier doorsturen? Maar dat weten we 
allemaal nog niet. We kijken eerst wat 
er precies aan de hand is en praten met 
de eigenaar. Meestal lost de situatie 
het voor je op. Het gaat vooral om écht 
luisteren.”
Van Dulmen: “In de geneeskunde 
worden artsen meer gestuurd door 
richtlijnen. Het is belangrijk dat artsen 
daarbij de patiënt niet uit het oog 

verliezen en rekening houden met diens 
vaardigheden, wensen en behoeften. 
Er zit niet alleen een aandoening, maar 
ook een mens in je spreekkamer.”
Tijdens haar onderzoek vraagt Van 
Dulmen aan patiënten wat ze belangrijk 
vinden in hun arts. Op nummer één: 
dat de arts aardig is en luistert. Van 
Dulmen: “Dat vinden ze het belangrijkst. 
Niet: dat de arts me beter maakt. 
Patiënten begrijpen dat je niet altijd 
met medicijnen kunt behandelen of 
doorverwijzen naar een specialist. Als je 
het maar uitlegt.”
Elte: “Ik zeg wel eens tegen jonge 
dierenartsen, je bent straks niet moe 
van het behandelen van dieren. Je weet 
hoe dat moet. Je wordt moe van alles 
eromheen, het communicatiestuk, 
continu het gesprek aangaan met 
mensen. Ook daar moet je ervaring in 
krijgen. Maar als je het leuk vindt en je 
bent oprecht geïnteresseerd, komt het 
goed.” 

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD: MARILOU MAES

   Do�t� van patiënt 

3 maand zwang�

 “Soms kun je iemand al  
  beter maken met alleen   
  luisteren” 

Viroloog op zoek 
naar de heilige graal 

Voor de coronapandemie keken mensen hem meewarig aan, als hij vertelde dat 
hij viroloog was. Nu kent Nederland zeventien miljoen virologen; onderzoek 

naar virussen is ‘hot’. Berend Jan Bosch is al jaren gefascineerd door deze 
ziekteverwekkers. Hoe komt een virus de cel binnen? Waarom springen zij soms  

over naar een andere gastheer? En waar zit hun zwakke plek? Opnieuw vinden  
een antilichaam, nu mogelijk tegen meerdere virussen… 

In maart 2020 ontdekten jullie een nieuw antilichaam 
tegen het coronavirus, nota bene uit de vriezer in jullie 
lab. Daarmee haalden jullie de wereldpers. Wat is er 
sinds die tijd gebeurd?
“2020 stond in het teken van onderzoeken opstarten 
en nieuwe mensen aantrekken. Vooral door het grote 
aantal nieuwe projecten op het gebied van corona waar 
we aan meewerken. Het gaat vaak om publiek-private 
samenwerkingen om oplossingen te bedenken tegen SARS-
CoV-2, met name nieuwe vaccins en antilichamen tegen 
COVID-19. In 2021 lag de focus meer op alle varianten die 
op ons afkwamen. Het is fijn om een steentje te kunnen 
bijdragen.”

Virologie in Utrecht staat nu duidelijk op de kaart? 
“Dat was al zo, maar corona heeft onze zichtbaarheid zeker 
vergroot. Binnen Diergeneeskunde hebben wij een lange 
historie in coronavirologie. We doen al sinds de jaren zeventig 
toponderzoek naar coronavirussen en bouwen voort op 
het werk dat onze collega’s in het verleden hebben gedaan. 
Maar de afdeling is flink gegroeid. We zijn nu met zo’n vijftig 
medewerkers, twintig mensen erbij.” 

Meerdere virussen remmen 
Je hoeft niet lang te zoeken naar de drijfveer van Berend 
Jan Bosch. De twinkeling in zijn blauwe ogen is zelfs via een 
beeldscherm goed te zien. “Sinds een aantal jaren ben ik 

Hoe is het nu met?  | Berend Jan Bosch
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Omikron was volgens Bosch een echte game changer. “Door 
alle mutaties die omikron in het spike-eiwit heeft verzameld, 
is 95% van de bestaande antilichaamtherapieën onbruikbaar 
geworden. Dat geeft aan dat je je moet richten op de plekken 
waar het virus minder makkelijk verandert. Dat was precies 
ons uitgangspunt voor de uitbraak van COVID-19. Ons 
onderzoek heeft dus alleen maar aan relevantie gewonnen.”

Hoe staat het met de werkdruk? 
“Het eerste jaar van de pandemie was de druk hoog en was 
er weinig ruimte voor ontspanning. Voor SARS-CoV-2 waren 
er wereldwijd maar een beperkt aantal onderzoekers die aan 
coronavirussen werkten, waardoor er veelvuldig een beroep 
op je werd gedaan. Inmiddels zijn dat er honderden meer. 
Het tweede jaar heb ik mijn oude hobby’s weer opgepakt, 
zoals racefietsen. Dat doe ik heel graag om m’n hoofd leeg te 
maken. Zonder ontspanning kun je niet productief blijven.”

Hoe blijf je zichtbaar met zoveel coronavirologen?
Lacht: “Ja, de competitie is enorm toegenomen, vooral 
op SARS-CoV-2. Maar onze toekomst blijft zeker ook bij 
de veterinaire coronavirussen liggen. We werken bij een 
veterinaire faculteit en coronavirussen zijn nog steeds hele 
belangrijke ziekteverwekkers voor landbouwhuisdieren en 
gezelschapsdieren, daar ligt onze niche in de wereld. We 
blijven ook aan humane coronavirussen en SARS-CoV-2 
werken, maar hebben zoveel kennis over virussen in huis 
en stakeholders binnen het veterinaire veld met wie we 
samenwerken, dat de aandacht daar volop naar uitgaat.  
Zoals dat ook in het verleden was.”

Zijn er dan ook coronavirussen waar dieren heel ziek 
van worden?
“Zeker! Een van de belangrijkste veterinaire pathogenen is 
het IB-virus. Dat veroorzaakt infectieuze bronchitis bij kippen 

 “We willen het virus te slim af zijn en het ook  
  beter doen dan ons eigen immuunsysteem” 

en is al jaren een groot probleem voor de pluimveesector. 
Daarentegen wordt ook volop gevaccineerd met vaccins 
die niet altijd even goed werken, mede door de variatie 
onder deze virussen, net als bij SARS-CoV-2. Ook daar is de 
uitdaging om vaccins te ontwikkelen die tegen verschillende 
varianten werken. Coronavirussen zijn wijdverbreid bij 
zoogdieren en gevogelte. Hoeveel er zijn, is nog niet bekend 
en er worden nog steeds nieuwe ontdekt. Sinds SARS-CoV-2 
is het wereldwijd doorgedrongen dat coronavirussen zo 
nu en dan van gastheer wisselen en kunnen overstappen 
naar de mens. Zo is onlangs een coronavirus van varkens bij 
mensen gevonden en ook een coronavirus van honden. Dat 
levert niet direct een pandemie op, maar het laat wel zien dat 
coronavirussen continu aan de deur kloppen.”

Virologie is hot…
“Je probeert altijd op zoek te gaan naar de wetenschappelijke 
uitdaging, naar iets wat een ander nog niet heeft gedaan. Vijf 
jaar geleden keken mensen je bij borrels of familiefeestjes 
meewarig aan, als je vertelde dat je onderzoek deed naar 
virussen. Dan ging men snel over op een ander onderwerp. 
Dat is nu niet meer zo. Het is bijzonder om te zien hoe dat is 
veranderd door COVID-19.” 

TEKST: MYRNA TINBERGEN | BAS NIEMANS

geïnteresseerd in de vraag of we ons beter kunnen wapenen 
tegen de opkomst van nieuwe coronavirussen. Kunnen we 
bijvoorbeeld vaccins of therapeutische antilichamen vinden 
met een brede werking? Die niet enkel één variant van het 
SARS-coronavirus-2 kunnen remmen, maar verschillende 
varianten of meerdere coronavirussen tegelijk. Zo’n 
antilichaam is veel breder inzetbaar.”
De Utrechtse viroloog en zijn collega’s richten zich op plekken 
op het virus die minder variabel zijn. “We hebben onderzoek 
gedaan naar plekken op coronavirussen die tijdens de 
evolutie goed bewaard zijn gebleven. Daardoor hebben 
we een niéuw antilichaam gevonden, opnieuw samen met 
Harbour BioMed en Erasmus MC. Dat antilichaam kan niet 
alleen het huidige coronavirus binden, maar ook het MERS-
coronavirus en andere coronavirussen, dus virussen die 
eigenlijk niet zo verwant zijn aan elkaar.”

Wat hebben jullie ontdekt?
“Het gaat om een kwetsbare plek bij al deze virussen waar één 
en hetzelfde antilichaam aan kan binden. Dat is echt nieuw, en 
werd eerder voor onmogelijk gehouden. Dit antilichaam heeft 
een nog bredere werking dan het antilichaam dat we in maart 
2020 hebben gevonden.” Het onderzoek is gepubliceerd 
in het vakblad Nature Communications. “Het gaat om een 
‘oerplek’ die goed is geconserveerd, mogelijk omdat deze 
minder zichtbaar is voor het immuunsysteem. Daardoor is 
er voor het virus minder druk om die plek te veranderen. Dat 
is een mooi startpunt om breed werkende antilichamen te 
ontwikkelen die infectie van deze virussen kunnen voorkomen 
of bestrijden.”

Jullie willen eigenlijk slimmer zijn dan het virus?
“Ja, we proberen het virus te slim af te zijn, onder meer door 
antilichamen te ontwikkelen die het beter doen dan die 
van ons eigen immuunsysteem. Dat kan, want onze eigen 
antilichamen bestaan maar in één format. Normaal heeft 
een antilichaam twee armen waarmee het aan een virus kan 
binden, maar wij proberen antilichamen te maken die het 
virus op verschillende plekken kunnen binden met meerdere 
armen. Dat vergroot de brede werkzaamheid en effectiviteit.” 
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In beeld | Feest!

Deze foto komt uit een fotoboek van de 
Diergeneeskundige Studenten Kring (D.S.K.)  
met foto’s van feesten en activiteiten die zij 
organiseerden tussen 1952 en 1956. We weten 
niet wie er zijn afgebeeld...  
Weet jij wel wie hier feest aan het vieren zijn?  
Laat het ons weten! 200jaar-dgk@uu.nl 

 Feest! 
Heb jij ook een leuke feestfoto met het thema 200 jaar 
diergeneeskunde?Laat het ons weten! 200jaar-dgk@uu.nl  
En wie weet krijgt deze een plek op de jubileumwebsite  
en/of onze socials.
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Boost aan  
onderwijsinnovatie  

vanuit nieuwe  
perspectieven 

Twee experts op het gebied van onderwijsinnovatie in de 
humane geneeskunde versterken vanaf eind 2021 de faculteit 

Diergeneeskunde. Met hun komst ontstaat een nieuw elan om op 
een andere manier over ons onderwijs na te denken.  

Marco de Carvalho Filho en Beerend Hierck bundelen hun 
krachten en helpen de huidige onderwijsvernieuwingen verder, 
ieder vanuit zijn eigen expertise en ervaringen. Beiden hebben 

grote passie voor onderwijs en ook voor het belang van onderzoek 
en evaluatie van de effectiviteit van onderwijsmethoden. 

De vernieuwing van de 
bacheloropleiding en het 
masterprogramma biedt mooie 
kansen om het onderwijs op een 
andere manier vorm te geven. Voorop 
staat voor beiden dat zij hun brede 
kennis en ervaring aanbieden voor 
het ondersteunen van docenten bij 
vraagstukken waar zij nu mee bezig 
zijn. Marco de Carvalho Filho: “We 
ontmoeten veel docenten met mooie 
ideeën. Vaak ontbreekt het hen aan tijd 
of is het lastig om een sparringpartner 
te vinden om een idee verder te 
brengen.” 

Hierck en Carvalho hebben beiden 
veel ervaring met onderwijsinnovatie 
in de humane geneeskunde, maar 
werken ieder vanuit een heel eigen 
invalshoek en culturele achtergrond. 
Carvalho is van oorsprong Braziliaans 
en werkte ruim vijfentwintig jaar als 
internist, spoedeisende hulparts en 
klinisch docent in een ziekenhuis in 
Sao Paolo. Hij leidde er met veel plezier 
en enthousiasme een omvangrijk 
onderwijsinnovatieprogramma. Zo 
ontstond zijn passie voor vernieuwende 
en activerende onderwijsmethoden 
en voor het doen van onderzoek naar 
effectief onderwijs. In 2017 kwam 
hij naar het UMC in Groningen voor 
de vernieuwing van de opleiding van 
geneeskundestudenten. Momenteel 

Onderwijs | Vernieuwing

 “Studenten schrijven 
  korte theaterstukken over  
  een eigen casus.” 

 Marco de Carvalho Filho en Beerend Hierck vertellen  
 over hun passie voor onderwijs 

Marco de Carvalho Filho, expert onderwijsinnovatie
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richt hij zich op de ontwikkeling van de 
persoonlijke identiteit van de student 
en de ontwikkeling van de student 
als professional. Daarbij gebruikt hij 
theater, muziek en schilderkunst.

Digitale mogelijkheden benutten
Hierck benadert onderwijsinnovatie 
vanuit de steeds grotere digitale 
mogelijkheden. Hij is docent anatomie 
met ruim dertig jaar ervaring en 
assistent-professor in onderwijs en 
onderzoek. Voor het onderwijs in 
humane anatomie ontwikkelde hij voor 
het UMC Leiden ook virtual reality (VR) 
toepassingen. Hierck: “In de virtuele 
omgeving kunnen de studenten 
vaardigheden en anatomische kennis 
oefenen, voordat zij hiermee in de 
praktijklessen aan de slag gaan. We 
ontwikkelen nu een omgeving met 
dierlijke anatomie. De studenten 
oefenen straks eerst in de virtuele 
omgeving en zijn goed voorbereid als 
ze met echte dieren gaan werken. Dit 
levert tijdswinst voor de docent én 
geeft de student vertrouwen, omdat 
deze beter voorbereid is op de praktijk.”
Hierck: “Afhankelijk van hun ruimtelijk 
inzicht, vinden studenten het vaak 

moeilijk om 2D anatomiemodellen 
uit de leerstof om te zetten naar een 
3D interpretatie. Het is bijvoorbeeld 
lastig om je voor te stellen hoe een 
bloedvatenstelsel eruit ziet als je het 
roteert. Dan kan oefenen in een virtuele 
3D leeromgeving heel effectief zijn: 
in Leiden scoorden studenten die VR 
gebruikten even goed als mensen met 
een goed ruimtelijk inzicht.”  

Nauwe samenwerking met studenten 
tijdens het testen van nieuwe 
onderwijsvormen is voor beiden 
erg belangrijk. Carvalho: “Het is 
nodig dat studenten zelf de thema’s 
aandragen. Zo zorgen we ervoor dat 
zij echt onderwijs op maat krijgen 
over de thema’s waar zij in willen 
groeien. In Brazilië ontwikkelden we 
Medical Education Empowered by 
Theatre. Studenten schrijven korte 
theaterstukken over een eigen casus. 
Dit wordt nagespeeld door acteurs, de 
docent en studenten bespreken wat 
anders kan en het stuk wordt opnieuw 
gespeeld. Zo oefenen zij in het omgaan 
met moeilijke situaties of gesprekken 
met patiënteigenaren. Deze vorm is 
heel effectief en wordt bijvoorbeeld nu 
ook op Yale University en vanaf dit jaar 
in het UMC Groningen gebruikt.”

Reflecteren op emoties
Daarbij zijn de emoties die je voelt 
als mens en als professional soms 
conflicterend. Carvalho: “Persoonlijke 
emoties zijn belangrijk bij het nemen 
van beslissingen, het is goed om je als 
professional hiervan bewust te zijn. 
We werken dit uit via bijvoorbeeld 
het schilderen van een situatie uit 
de praktijk. Met de groep praten we 
over de situatie en welke emotionele 
reacties dit oproept: welke waarden 
conflicteerden en welke redenering 
gebruiken zij voor de beslissing. Vaak 
herleven studenten hun gevoelens 
weer. Dit maakt het extra mooi en 
betekenisvol. Door met elkaar te 
oefenen en reflecteren, ontwikkelen 
studenten een innerlijk kompas. Deze 
identiteitsontwikkeling is een prachtig 
proces. Het geeft veel plezier en 
voldoening als studenten groeien als 
mens en als stevige professional.”

Carvalho: “Een succesvolle professional 
worden hangt af van het vinden van 
betekenis en plezier in de dagelijkse 
professionele activiteiten: “it̀ s better 
to be happy on Mondays!” Hierck haakt 
hierop in: “Plezier in wat je doet is heel 
belangrijk, het is leuk om studenten 
met VR-brillen op in een schijnbaar lege 
ruimte te zien werken of om zelf een 
VR-omgeving te ontdekken.” 

Effectieve onderwijsvormen
Hierck: “Natuurlijk moet dit wel 
bewezen meerwaarde hebben en 
effectief zijn. Welke onderwijsvormen 
zijn bijvoorbeeld tijdsefficiënter of 

 “Persoonlijke emoties zijn  
  belangrijk bij het nemen  
  van beslissingen, het is goed  
  om je als professional  
  hiervan bewust te zijn” 

 “It’s better to be happy  
  on Mondays!” 

 “Docenten verbinden met  
  elkaar en binnen ons  
  netwerk” 

Beerend Hierck, expert onderwijsinnovatie.

sluiten aan bij onderwijskundige 
inzichten? Welke leerstrategieën 
gebruiken onze studenten? Met een 
doordachte keuze en evaluatie bouwen 
we geleidelijk een portfolio op van 
onderwijsvormen die goed werken in 
ons onderwijs.” 

Carvalho: “Komt een docent met een 
goed idee, dan kijken we of dit past 
binnen het curriculum en of studenten 
positief zijn. Allebei hebben we een 
uitgebreid onderwijsnetwerk en 
brengen we graag mensen in contact 
die werken aan dezelfde oplossingen.”  


TEKST: JUUL COUPERUS | BEELD: BAS NIEMANS
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Sylvia Djajadiningrat-Laanen, specialist Oogheelkunde onderzoekt de ogen van een hond in het Universitair Dierenziekenhuis | 2020

de hoofdband van Djajadiningrat-Laanen is ook een camera 
gemonteerd, deze zorgt ervoor dat studenten en eigenaren 
de beelden live op een beeldscherm kunnen volgen.

Details in het donker
De omgevingsverlichting is een ander opvallend verschil. 
Jakob en zijn patiënt zijn gefotografeerd in een helder 
verlichte kamer om de handeling goed te kunnen vastleggen 
op de gevoelige plaat. Deze foto is destijds gemaakt om 
als onderwijsmateriaal te dienen voor studenten, zodat zij 
kunnen zien hoe je de techniek toepast bij een patiënt. Het 
echte onderzoek vindt namelijk plaats in het donker. Dat is te 

zien op de foto uit het heden. Djajadiningrat-Laanen werkt in 
een verduisterde oogonderzoeksruimte bij rood licht. Op die 
manier kan zij details beter waarnemen.

Korte mouwen en mondkapje
Jakob heeft een witte jas aan met lange mouwen, terwijl  
Djajadiningrat-Laanen korte mouwen draagt. Dit in 
overeenstemming met de geldende inzichten in hygiëne. Het 
mondkapje dat zij draagt is vanwege de COVID-19-pandemie. 

TEKST: SIL HEUNKS | BEELD: UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT, COLLECTIE 
DIERGENEESKUNDE, BAS NIEMANS

 
In de ogen kijken
Allebei de dierenartsen voeren een fundoscopisch 
onderzoek uit bij een hond om te zien of het netvlies en de 
aangrenzende weefsels gezond zijn. Jakob en Djajadiningrat-
Laanen passen ophthalmoscopie toe, een techniek die 
halverwege de negentiende eeuw is uitgevonden. Jakob 
houdt in zijn linkerhand een staaflamp en in zijn rechterhand 
een oogspiegel met in het midden een klein kijkvenster. De 
spiegel weerkaatst het licht van de staaflamp naar het oog van 
de patiënt, precies in de blikrichting van Jakob. Doordat de 
oogachtergrond van de patiënt het licht terugkaatst, wordt het 
netvlies zichtbaar door het kijkvenstertje in de spiegel. 

Zoek de verschillen
Oogspiegel 2.0
Het belangrijkste verschil tussen beide foto’s is het type 
oogspiegel (ophthalmoscoop) dat gebruikt wordt. Jakob 
gebruikt een directe ophthalmoscoop en Djajadiningrat-
Laanen gebruikt een indirecte ophthalmoscoop die het 
beeld ook nog eens voor beide ogen tegelijk zichtbaar maakt 
(binoculair). Binoculaire indirecte ophthalmoscopie wordt pas 
sinds het midden van de twintigste eeuw gebruikt. De lamp is 
op een hoofdband gemonteerd, en verlicht datgene waar de 
(dieren)arts naar kijkt. Het enige dat de dierenarts hoeft vast 
te houden is een lens om het licht te richten op het netvlies 
(NB op de foto is de lens nog niet in positie gebracht). Op 

In beeld | De oogspiegel

Heinrich Jakob, onder meer hoogleraar Oogheelkunde onderzoekt de ogen van een hond | rond 1920-1930 
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Kantelpunten | Diagnostische beeldvorming

De meeste patiënten, diereigenaren, artsen en dierenartsen beschouwen 
moderne diagnostische beeldvorming tegenwoordig als vanzelfsprekend. Anno 
2022 is het bijna niet meer voor te stellen hoe weinig mensen wisten over wat 

zich afspeelde in het lichaam vóór de ontdekking van röntgenstraling door 
Wilhelm Konrad Röntgen in 1895. Een revolutionaire ontdekking die het begin 

zou markeren van een nieuw tijdperk in de geneeskunde. Lange tijd blijft het bij 
die ene ontdekking, totdat de ontwikkelingen in de diagnostische beeldvorming 
vanaf de jaren zeventig opeens razendsnel gaan. Welke technieken gebruiken de 

dierenartsen van vandaag in hun werk? Lees het in drie voorbeelden. 

Diergeneeskunde 
zonder beeldvorming 

is als reizen  
zonder kaart

 De ontwikkeling van de diagnostische  
 beeldvorming in de diergeneeskunde 

Röntgenfoto van de schedel van een kat gemaakt in de Kliniek voor Kleine Huisdieren rond 1925-1935. De zwarte 
rechte lijn schuin over de schedel is een ‘vreemd lichaam’ (corpus alienum), hoogstwaarschijnlijk een naald.
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BEGRIPPENLIJST

Röntgen maakt het skelet zichtbaar. 
Geschikt voor bijvoorbeeld botbreuken 
en beeldvorming van de longen.

Doorlichting is een röntgen-
onderzoek waarbij beelden worden 
gemaakt van organen en botstructuren 
die in beweging zijn. Vaak met inzet 
van contrastmiddelen. De afzonderlijke 
beelden vormen samen een soort film. 

Echografie brengt met ultrasone 
geluidsgolven organen in beeld die uit 
zacht weefsel bestaan, zoals lever, hart, 
nieren. Maakt zichtbaar of een dier 
drachtig is.

De CT-scan (computer tomography) 
maakt afbeeldingen van doorsneden 
van het lichaam met gebruik van 
röntgenstraling.

MRI (magnetic resonance imaging) 
is beeldvorming met magnetische 
resonantie. Een MRI-scan brengt 
organen en weke delen in het lichaam 
in beeld, zoals de hersenen, het 
zenuwstelsel en gewrichten en pezen.

De gammacamera of SPECT-scanner 
(single photon emission computed 
tomography) brengt organen in beeld 
met behulp van een toegediende 
radioactieve stof, bijvoorbeeld de 
schildklier, de hypofyse en de nieren. 

De SPECT/CT-scanner is een 
combinatie van een gammacamera 
(nucleaire diagnostiek) met een CT-
scan en maakt organen, tumoren en 
uitzaaiingen zichtbaar.

Het stellen van een goede diagnose 
is een kunst. Sinds de start van de 
opleiding in 1822 worden studenten 
Diergeneeskunde er jarenlang grondig 
in getraind. Met klinisch redeneren 
kom je daarbij een heel eind, maar 
zonder beeldvormend onderzoek blijft 
het vaak tasten in het duister over de 
daadwerkelijke aard van de klachten. 
Vergelijk het met reizen zonder kaart. 
Na de ontdekking van röntgenstraling 
in 1865 zou het nog ruim een halve 
eeuw duren voordat de techniek werd 
toegepast in de diergeneeskunde. Jaren 
later volgt het eerste grote kantelpunt 
in de diagnostische beeldvorming. 
De opkomst van echografie maakte 
het in beeld brengen van de weke 
delen vervolgens maken CT, MRI en 
SPECT het mogelijk om doorsneden 

van een lichaam te maken naast de 
projectie- of schaduwbeelden die de 
röntgencamera vastlegt. In plaats 
van over elkaar heen geprojecteerde 
beelden leveren deze technieken 
segmenten of plakjes waarmee 
driedimensionale reconstructies 
kunnen worden samengesteld. Vanaf 
die tijd gaan de ontwikkelingen snel 
en groeit de radiologie ook op de 
faculteit Diergeneeskunde uit tot een 
specialistische discipline. 

Vandaag de dag werken specialisten 
diagnostische beeldvorming in het 
Universitair Dierenziekenhuis nauw 
samen met andere specialisten op 
het gebied van zorg, onderwijs en 
onderzoek. ‘En juist dat samenwerken 
in een team van dierenarts-specialisten 

vanuit alle mogelijke richtingen 
is wat mijn werk bij de faculteit 
Diergeneeskunde zo interessant 
maakt”, zegt Stefanie Veraa, radioloog 
en hoofd diagnostische beeldvorming 
bij de faculteit Diergeneeskunde. 
“Daarnaast biedt onze samenwerking 
met de humane geneeskunde mooie 
mogelijkheden voor translationele 
(dier)geneeskunde. Daarmee helpen 
we zowel dieren als mensen en tillen 
we samen de diergeneeskunde, en 
de diagnostische beeldvorming in het 
bijzonder, naar een hoger niveau.” 

Voorbeeld 1: Röntgen - 
Dynamische beeldvorming 
De röntgentechniek is ruim zeventig 
jaar na de introductie op de faculteit 
nog springlevend. In de röntgenruimte 

zweven apparaten langs het plafond 
en is een stand voor paarden 
ingericht. Teamleider diagnostische 
beeldvorming Joris de Brouwer laat 
de in 2020 nieuw ingerichte ruimte 
zien. Een röntgensysteem beweegt 
langs de geleiderails aan het plafond 
en brengt een röntgenbuis precies 
bij het gedeelte van het paard waar 
de radiodiagnostisch laboranten 
willen zijn. Dit multifunctionele 
röntgensysteem kan statische en 
dynamische beeldvorming uitvoeren 
bij zowel gezelschapsdieren als 
paarden. “Voorheen hadden we 
daarvoor twee aparte ruimtes,” vertelt 
De Brouwer. “Een voor radiologisch 
onderzoek bij paarden en een 
voor horizontaal doorlichten van 
gezelschapsdieren. Nu combineren 
we beide technieken in één ruimte 
met dit speciaal voor ons aangepaste 
systeem.” In de ruimte staat ook een 
op maat gemaakte doorzichtige bak 
voor het horizontaal doorlichten van 
honden en andere gezelschapsdieren. 
Door daarbij gebruik te maken van 
contrasthoudende middelen, komen 
bepaalde structuren in het dier in 
beeld. De Brouwer: “Deze techniek 
zetten we bijvoorbeeld in voor het 
maken van slikfilms met bariumcontrast 
waarbij het dier kan blijven staan. Zo 
kunnen we de functie van de slokdarm 
beoordelen. Ook beoordelen we 
de beweging van het heupgewricht 
van een hond vóór en na een 
operatieve ingreep, bijvoorbeeld met 
3D-implantaten.”

Om dieren van verschillende grootte te 
kunnen onderzoeken, is het van belang 
dat de ruimte en het röntgensysteem 

voldoen aan speciale eisen. “Paarden 
schrikken natuurlijk snel en zijn grote en 
zware dieren”, zegt De Brouwer. “Je kunt 
je best doen om een paard vierkant 
op een plek te zetten, maar uiteindelijk 
zullen wij met onze röntgenbuizen om 
het dier heen moeten bewegen om de 
lichaamsdelen goed in beeld te krijgen. 
Daarom hebben we nu dit flexibele en 
zo stil mogelijke systeem. Aangezien alle 
apparatuur in principe gemaakt is voor 
toepassing in humane ziekenhuizen 
moeten leveranciers voor ons buiten 
hun normale kaders denken. Daar moet 
alles juist zo licht mogelijk zijn om te 
passen in een kleine röntgenruimte.” 

Voorbeeld 2: MRI en CT –  
volledig beeld bij rugpijn
“Voor ons onderzoek naar artrose is 
een röntgenfoto vaak voldoende, daar 
is niet altijd een CT- of MRI-scan voor 
nodig”, vertelt Marianna Tryfonidou, 
hoogleraar regeneratieve orthopedie 
bij de faculteit Diergeneeskunde. 
“Voor ons onderzoek naar rugpijn 
hebben we echter én een CT-scan én 
een MRI-scan nodig. Rugpijn kan door 
botafwijkingen komen, bijvoorbeeld 
door een slecht passende vorm van het 
heiligbeen. Dat kun je op een CT-scan 
heel goed zien en dan weet je dat je 
moet opereren om ruimte te creëren 
voor de zenuwen. Met de MRI-scan kun 
je de zenuwwortels in beeld brengen 
en de tussenwervelschijven. De twee 
onderzoeken samen geven ons een 
volledig beeld.” 

Tryfonidou doet onderzoek naar 
rugpijn veroorzaakt door slijtage van 
de tussenwervelschijf, het stootkussen 
tussen de rugwervels. Zowel bij mensen 

Röntgenopname bij een 
hond in de Kliniek voor 
Kleine Huisdieren, rond 
1930. De foto is gemaakt 
om studenten een opstelling 
van een Philips Metalix- 
toestel te laten zien.
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TOEKOMST VAN DE 
DIERGENEESKUNDE
Diagnostische beeldvorming 
is een onmisbare schakel in 
het verder ontwikkelen van 
onderzoek, patiëntenzorg en 
onderwijs in de diergeneeskunde. 
Met het up-to-date houden 
van de benodigde apparatuur 
zijn echter grote investeringen 
gemoeid die buiten de band-
breedte vallen van de reguliere 
academische geldstromen van 
de universiteit. Om het hoge 
technische niveau te kunnen 
behouden zoekt de faculteit 
samenwerking en uitwisseling 
met de humane geneeskunde, 
partners uit de particuliere sector 
en vermogensfondsen. 
 
Kijk voor meer informatie op  
www.utomic.nl.  

als bij honden is rugpijn een groot 
probleem. Ze ontwikkelt innovatieve 
behandelingen voor honden, waarmee 
artsen uiteindelijk ook mensen met 
rugpijn kunnen behandelen. “Sinds 
1999 hebben we een MRI-scanner in 
het Universitair Dierenziekenhuis”, zegt 
Tryfonidou. “Onze collega’s in het UMC 
Utrecht zetten nu de volgende stap 
met de bot-MRI. Met deze techniek 
kun je 3D-beelden genereren van 
zowel bot als zacht weefsel, zonder 
gebruik te maken van röntgenstraling. 
Daarmee kun je met magnetische 
straling tegelijkertijd zachte weefsels 
en botstructuren zien. Die techniek 
zouden we ook heel graag bij ons willen 
ontwikkelen om bij rugpatiënten met 
één beeldvormende techniek alles in 
beeld te kunnen brengen.”

Voorbeeld 3: CT en SPECT – 
verstopte structuren zichtbaar 
“Voor mijn werk is de CT-scanner 
essentieel”, stelt Sara Galac, 
endocrinoloog en onderzoeker bij 
de faculteit Diergeneeskunde. “Bij 
hypofysetumoren bijvoorbeeld is het 
van groot belang dat een hond onder 
de CT-scanner gaat. Ook als een hond 
niet geopereerd of bestraald gaat 
worden is CT-onderzoek nodig om te 
beoordelen wat de kwaliteit van leven 
van het dier is, nu en in de toekomst. 
Daarmee lopen we in Nederland 
voorop. Alleen onder de CT-scanner 
kunnen wij zien hoe groot de tumor 
is en wat dit betekent voor het welzijn 
van de hond. Een hypofysetumor is 
verstopt in de schedel en er is geen 
enkele andere manier om die zo goed 

zichtbaar te maken. Diereigenaren 
reageren altijd dankbaar, ook als het 
slecht nieuws is. De CT-scan van de 
hypofyse geeft duidelijkheid over de 
kwaliteit van het leven. Als de hond 
wel moet worden geopereerd heeft de 
chirurg de CT-scan nodig om te bepalen 
hoe de tumor het beste te verwijderen 
is, en ook de bestraling is op basis van 
CT-beelden voor te bereiden.” 

Galac is opgetogen over de komst 
van de SPECT/CT scanner naar de 
faculteit. Dit apparaat combineert een 
gammacamera (nucleaire diagnostiek) 
met CT. “De gammacamera die we tot 
nu toe gebruiken geeft een grof beeld 
met puntjes, vergelijk het met een 
impressionistisch schilderij. Dat geeft te 
weinig details om te kunnen opereren. 
Met de SPECT/CT-scanner kunnen we 
met radioactieve stof bijvoorbeeld 
bijniermergcellen nauwkeuriger in 
beeld brengen in de onderbuik, maar 
ook in de borstkast, het ruggenmerg en 
andere plaatsen waar de cellen naartoe 
uitzaaien. Met die kennis kunnen we de 
diagnose stellen, de juiste behandeling 
bieden en reële verwachtingen wekken 
bij de diereigenaar.” 

Naast haar werk in de patiëntenzorg 
onderzoekt Galac zeldzame vormen 
van kanker bij gezelschapsdieren en 
kweekt ze met haar team organoïden 
mini-tumoren uit (kanker)stamcellen. 
Met haar werk hoopt ze het oncologisch 
onderzoek vooruit te helpen voor 
zowel dieren als mensen. Zo droomt ze 
ervan om in haar onderzoek naar de 
bijniermergtumor (feochromocytoom) 

in de toekomst een stap te kunnen 
zetten in het koppelen van diagnostiek 
en therapie, ofwel theragnostiek. 
Bij theragnostiek gebruiken artsen-
onderzoekers bijvoorbeeld radioactieve 
vloeistof voor het diagnosticeren van 
een tumor en eventuele uitzaaiingen. 
Vervolgens wordt via dezelfde methode 
chemotherapie toegediend om de 
kanker te behandelen. 

TEKST: CHARRO VAN TILBORG |  
BEELD: UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT, 
COLLECTIE DIERGENEESKUNDE. BAS NIEMANS.  
COJAN VAN TOOR

Tryfonidou spuit een injectie in met medicatie die wordt ontwikkeld om 
honden en uiteindelijk ook mensen met rugpijn te kunnen behandelen.  
Dit gebeurt onder een CT-scan om de exacte locatie te kunnen bepalen. 

Laboranten van het Universitair Dierenziekenhuis in Utrecht maken 
een röntgenfoto van het achterbeen van een paard in de in 2020 
volledig vernieuwde röntgenruimte . 
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Onderzoek naar praktijk | Big data op de boerderij

Vliegen op camera’s en muizen  
die kabels doorknagen:  
data meten op het boerenerf is  
niet vanzelfsprekend 

Big data is niet meer weg te denken van het 
boerenbedrijf. Veehouder Adrie Vollering en 
dierenarts en data-wetenschapper  
Miel Hostens vertellen over technische  
snufjes, beeldschermen vol vogelpoep en 
hoe sensoren het langzaam overnemen van  
de boer en zijn fingerspitzengefühl.

We zijn op het platteland in Waarder (Zuid-Holland) waar boer 
Vollering - overall, enorme laarzen en een brede grijns onder 
zijn petje - ons voorgaat naar een koffieruimte in de stal. Hij 
doet zijn laarzen uit en serveert koffie met koekjes. Lachend 
uit Hostens zijn verbazing over de koffiemelk. “Waarom krijg 
ik bij boeren altijd melk uit een cupje?!” Hij werkt als data-
wetenschapper op de faculteit Diergeneeskunde maar is 
allesbehalve de nerderige wetenschapper die enkel goed is 
met grafieken en tabellen. Hostens is als een vis in het water 
op het boerenbedrijf van Vollering. De twee lachen wat af en 
hebben aan een half woord genoeg.

Favoriete app
“We kunnen niet meer zonder data”, vertelt Vollering terwijl 
hij zijn telefoon uit zijn borstzak vist. Hij toont zijn favoriete 

Het oog van de meester
In een andere applicatie toont Vollering hoeveel melk 242 
momenteel geeft, wat ze doorgaans aan melk geeft en wat 
het eiwit- en vetgehalte van haar melk is. Ook detecteert het 
systeem ziektes zoals een uierontsteking. “Vroeger moest 
ik daarvoor de melk proeven. Een zoute smaak betekende 
dat ’t mis was.” Nu vaart Vollering blind op zijn sensoren 
– althans, voor een groot deel. “Soms geeft de data geen 
eenduidig beeld. Dan krijg ik een melding dat een koe mogelijk 
vruchtbaar is, maar moet ik er zelf achteraan voor het 
definitieve oordeel.” Heel soms merkt Vollering signalen zelfs 
sneller op dan de sensoren. “Ik ben mesjogge van mijn koeien. 
Vanochtend liep ik door de stal en zag ik een koe net iets 
meer trippelen dan normaal. Een half uur later werd er een 
kalf geboren.” Weer knikt Hostens goedkeurend. “Dat is het 
oog van de meester! Eigenlijk willen we met sensoren kunnen 
voorspellen wanneer een koe gaat kalven. Dat moment is 
voor boeren van groot belang om te voorkomen dat kalveren 
sterven bij de geboorte. Als het midden in de nacht is en een 
app kan aangeven dat er nú een kalf wordt geboren, komt 
Adrie onmiddellijk z’n bed uit. Het is aan de wetenschap om 
dat soort voorspellingsmodellen te ontwikkelen.” Hostens 
vertelt dat ze bij de faculteit zelfs nog een stap verder 
willen gaan. “Met big data kunnen we ook bijdragen aan 
maatschappelijke vraagstukken, zoals het verduurzamen van 
de veehouderij.”

“Vier melkrobots melken de koeien, dat scheelt mij zeker zes uur werk per dag. 
Ik kom om half zeven in de stal en heb dan direct tijd voor koeien die extra aandacht nodig hebben.”

 Big data op de boerderij 

 “Het is bizar hoeveel data er gegenereerd  
  wordt op zo'n boerenbedrijf.” 

app waarmee hij realtime inzicht heeft in de gegevens van 
‘zijn dames’. “Meerdere keren per dag check ik de app en 
zo nu en dan krijg ik pushmeldingen, bijvoorbeeld als een 
koe meer of minder actief is dan normaal.” Hostens knikt 
goedkeurend. “Het is bizar hoeveel data er gegenereerd wordt 
op zo’n boerenbedrijf. Het aantal stappen van een koe, het 
aantal herkauwbewegingen, de locatie van een koe in de stal, 
de eigenschappen van de melk. Maar ook: welk en hoeveel 
voer krijgen de dieren, wat is de kwaliteit van het gras op het 
land, en ga zo maar door.” Vollering valt hem bij. “Toen we 
begonnen met meten, kregen we ineens zoveel gegevens 
binnen. Ik realiseerde me dat we een manier moesten vinden 
om die data adequaat in te zetten.”

Ochtendroutine
Vroeger stond Vollering om vijf uur ’s ochtends op om de 
koeien te melken. “Dat duurde tot half acht en daarna ging 
ik voor de kalveren zorgen. Dan ontbijten en pas dáárna 
was er tijd voor koeien die extra zorg nodig hadden. Een 
uierontsteking hier en een koe die geïnsemineerd [kunstmatig 
bevrucht, red.] moest worden daar”. Tegenwoordig ziet zijn 
ochtendroutine er heel anders uit. “Vier melkrobots melken 
de koeien, dat scheelt mij zeker zes uur werk per dag. Ik kom 
om half zeven in de stal en heb dan direct tijd voor koeien die 
extra aandacht nodig hebben.” Bliep! Een pushmelding: koe 
242 moet geïnsemineerd worden. “Dat ga ik straks als eerste 
doen als jullie weg zijn. Even kijken waar 242 uithangt.” Met 
twee drukken in de app lokaliseert Vollering de betreffende 
koe. “Ah, ze staat op dit moment toevallig in de melkrobot, 
rechts voor in de stal”.
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Een wereld van data
Als we een ronde door de stal lopen, blijkt dat data meten hier 
nog niet zo vanzelfsprekend is. “Je kunt niet zomaar sensoren 
ophangen”, vertelt Hostens. “Vliegen gaan op de lens van 
camera’s zitten, muizen knagen aan de kabels van sensoren 
en het beeldscherm en toetsenbord zitten vol stof, modder en 
vogelpoep.” En dat zijn alleen nog de praktische hobbels. “We 

kunnen zóveel meten. Maar wat doe je met die wirwar van 
gegevens? Daar ligt een grote uitdaging voor dierenartsen van 
de toekomst.” Hostens is gefascineerd door de uitdagingen 
en mogelijkheden van data op het boerenerf. “Mijn fascinatie 
wil ik aan studenten doorgeven. Er gaat een wereld van 
data schuil achter de boer en zijn koeien. Ik wil dierenartsen 
opleiden die de data objectief kunnen analyseren en zo 
problemen en oplossingen inzichtelijk kunnen maken.” 

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD: BAS NIEMANS

Veehouder Adrie Vollering aan het werk met zijn koeien.

Keuze van de conservator | Paardengasmasker

Paardengasmaskers

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden 
chemische en biologische wapens op grote 
schaal ontwikkeld. Op 22 april 1915 voerde 
het Duitse leger bij Ieper een aanval met 
chloorgas uit. Deze aanval wordt ook wel gezien 
als het begin van het fenomeen ‘chemische 
oorlogsvoering’. Niet alleen militairen, maar 
ook hun paarden en honden werden tegen deze 
chloorgasaanvallen beschermd met behulp van 
gasmaskers. De filters boden bescherming aan de 
meest voorkomende gassen, zoals chloorgas en 
fosgeen. 

Na deze gasoorlog werd er, ook in het ‘neutrale’ Nederland, 
door militaire autoriteiten de nodige aandacht geschonken 
aan de verdediging tegen dergelijke wapens. Voor de 
ontwikkeling van defensieve middelen en maatregelen 
werd de hulp ingeroepen van deskundigen, waaronder 
dierenartsen. Er werd gewerkt vanuit een One Health- 
benadering. Men was op zoek naar manieren om niet 
alleen mensen, maar ook dieren, diervoer, water en voedsel 
te beschermen tegen de strijdgassen. Bij de faculteit 
Diergeneeskunde deed onder meer Arie Klarenbeek (1888 
- 1972) met een klein team van collega’s, in het geheim, 
onderzoek naar manieren om mens en dier te beschermen 
tegen mosterdgas. 

Paardengasmaskers
Voor dieren in het leger, met name paarden, honden 
en duiven, werden richtlijnen en nieuwe hulpmiddelen 
ontwikkeld die hen moesten beschermen. Een van 
die hulpmiddelen waren paardengasmaskers. Deze 
werden internationaal doorontwikkeld. In de collectie 
Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht 
bevinden zich twee gasmaskers voor paarden die zijn gemaakt 
tijdens de Tweede Wereldoorlog: een exemplaar uit 1940 en 
een uit 1944. Het exemplaar uit 1940 is al in 1959 opgenomen 
in de museumcollectie en afkomstig van het Zoötechnisch 
Instituut van de faculteit Diergeneeskunde.

Alleen de neus
Een compleet paardengasmasker bestaat uit een neusstuk, 
harnas, beademingsslang, filter en de bijbehorende 
draagzakken. De werking van de paardengasmaskers is in 
principe hetzelfde als gasmaskers voor mensen, alleen de 
uitvoering is iets anders. Paardengasmaskers zijn uiteraard 
een stuk groter, maar anders dan bij maskers voor mensen 
(of honden) sluiten de meeste paardengasmaskers alleen 
de neus af omdat paarden enkel door de neus ademen. 
Anders dan gasmaskers voor mensen en honden, diende een 
paardengasmasker ook niet als bescherming tegen de ogen, 
omdat bleek dat paardenogen veel minder gevoelig waren 
voor bijvoorbeeld traangas. 

TEKST: CHARLOTTE HARTONG | BEELD: UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT (UMU), 
COLLECTIE DIERGENEESKUNDE

 “Met big data kunnen we bijdragen aan   
  maatschappelijke vraagstukken, zoals het   
  verduurzamen van de veehouderij” 
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Fietje van Bochove is ruim vier jaar 
rundveedierenarts en werkt bij 
Dierenartsengroep Rivierenland. 
Els Dikker is een van de eerste 
masterstudenten Landbouwhuisdieren 
en veterinaire volksgezondheid met 
een vooropleiding Animal Sciences van 
Wageningen University & Research. 
Samen gaan ze in gesprek over het 
werk van een landbouwhuisdierenarts, 
de relatie met de veehouder en wat hen 
bezighoudt. 

Dikker: “In Wageningen schreef ik mijn scriptie 
over kringlooplandbouw. Om mij heen 
zie ik ontwikkelingen die de sector van de 
landbouwhuisdieren veranderen, bijvoorbeeld 
door nieuwe wetgeving om veranderingen in 
het klimaat te beperken. Ik vraag me af hoeveel 
landbouwhuisdierenartsen er straks nodig zijn 
en hoe de rol van de landbouwhuisdierenarts 
eruit gaat zien.”

Van Bochove: “Als rundveedierenarts moet 
je proberen mee te gaan in de beweging van 
meer preventief werken en bedrijfsbegeleiding 
professioneel oppakken. Ik gebruik daarvoor 
onder meer een app (Vetwerk) gekoppeld aan 
het managementprogramma van de klant. 
Met meer expertise over een bedrijf creëer je 
vaste klantrelaties. Een zieke koe of verlossing 
horen erbij, maar samen met de veehouder 
de veestapel gezond houden en goed laten 
presteren, dat vind ik het mooie van ons werk en 
ik denk dat dat werk blijft bestaan. 

Dikker: “Die persoonlijke relatie opbouwen met 
je klanten, dat was voor mij een van de redenen 
om voor deze vervolgopleiding te kiezen. Ik ben 
erg blij met de kans om Diergeneeskunde te 
studeren. Ik merk wel dat ik er soms flink aan 

moet trekken. Bepaalde onderwerpen zijn vaak 
al wel in de voorbereidende minor Basics in 
Veterinary Medicine aan de orde gekomen, maar 
niet heel uitgebreid. Soms denk ik: “Wow, ik moet 
nog echt veel leren.”

Van Bochove: “Als je eenmaal als dierenarts werkt 
dan zijn veel details, bijvoorbeeld over celfuncties 
en dergelijke, toch minder belangrijk. En mensen 
die zeggen dat alles in één keer goed gaat, die 
geloof ik niet. Je leert in de praktijk op het goede 
moment te zeggen “Ik weet dit niet precies, ik 
ga het even uitzoeken”. Mijn ervaring is dat de 
meeste veehouders dat helemaal niet erg vinden. 
En met een vooropleiding Animal Sciences snap 
je denk ik goed hoe de melkveehouderij eruit 
ziet.”

Dikker: “In Wageningen keken we onder meer 
naar de sector en landbouwhuisdieren in de 
samenleving. Daarnaast hadden we specifieke 
vakken over bijvoorbeeld voeding, immunologie, 
en virologie. Studenten met een vooropleiding 
Diergeneeskunde hebben meer naar het dier 
gekeken en weten meer over ziekteleer en 
klinisch redeneren.”

Van Bochove: “Je kennis over voeding gaat 
je goed van pas komen in de praktijk en een 
veehouder vindt het belangrijk dat je weet wat 
er speelt in de sector en dat je betrokkenheid 
uitstraalt. Je kan de functie van de lever nog zo 
goed uit je hoofd kennen, als je nauwelijks op 
een boerderij bent geweest of niet weet wat de 
melkprijs is, krijg je het pittig in de praktijk.”

Dikker: “Later in het jaar, als ik periodes tussen 
het onderwijs vrij ben, hoop ik weer bij een boer 
te werken of mee te lopen met een dierenarts.”

Van Bochove: “Je kunt het proberen bij een van 
de beste biologische melkveebedrijven die we 
in Nederland hebben, de onderwijsboerderij De 
Tolakker van de faculteit. En onze praktijk staat 
ook open voor studenten die graag meer willen 
leren.” 

TEKST: RENSKE BELT | BEELD: BAS NIEMANS

ELS DIKKER,
Masterstudent Diergeneeskunde 

richting Landbouwhuisdieren.

FIETJE VAN BOCHOVE,  
Rundveedierenarts, rayonmanager 
Vetwerk Zuid- en Midden-
Nederland.

In beeld | Student van toen en nu
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Diergeneeskunde  
in beweging!
Diergeneeskunde 
in beweging!
Na 61 dagen, een reis van 1500 kilometer en bijna 40 sportieve overdrachten keerde het 
Veterinaire Vuur op 10 december 2021 weer terug naar de faculteit Diergeneeskunde. 
We bedanken alle deelnemers voor hun enthousiasme en onvermoeibare inzet 
voor het welzijn en de gezondheid van dieren! Met deze actie hebben we samen een 
geweldig bedrag van ruim 20.000 euro opgehaald om de diergeneeskunde in beweging te 
houden. 

Bekijk de aankomst van het Veterinair Vuur op de faculteit en bij de verschillende praktijken 
door het hele land terug op veterinairvuur.nl.
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Samen maken we het verschil  
Vrienden diergeneeskunde

Diergeneeskunde
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