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‘We zullen een nieuwe 
balans moeten vinden’
‘De aandacht voor gezondheid op het platteland en in de 
veehouderij is voor een deel ontstaan door de Q-koorts en 
problematiek van resistente bacteriën. Maar wat we nu vooral 
zien, is dat de oppervlakte voor boeren en veehouders heel 
snel afneemt door de verstedelijking. Er wordt heel anders 
naar leven op het platteland gekeken dan veertig, vijftig jaar 
geleden. Dat heeft de aandacht voor gezondheid ineens erg 
veranderd. Tegelijkertijd zien we in de stad de roep om meer 
groen en meer water. Relevante veranderingen die nieuwe 
One Health-uitdagingen opleveren.’ 

‘Mensen denken misschien: wat hebben wij als veterinairen 
te maken met stedelijk leven? Ik denk dat er zeker trends zijn 
waarop we invloed kunnen hebben. We wonen steeds meer 
in een ‘parklandschap’, waarin stad en platteland minder 
van elkaar zijn gescheiden dan in het verleden. Dat brengt 
potentieel nieuwe problematiek met zich mee.
In 2030 woont tachtig procent van de mensen in een 
stedelijke omgeving, lees je in het interview met Roel 
Vermeulen en Armand Paardekooper Overman van Mecanoo 
in deze Vetscience. Het is belangrijk om deze ontwikkelingen 
goed te volgen. Er is een voorbeeld in China van een gebouw 
met planten op de gevel als vergroening, maar bewoners 
worden gek van de insecten! Vergroening is aan de ene kant 
wenselijk om de temperatuur in de stad terug te brengen, 
maar het brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Daarin 
zullen we een nieuwe balans moeten vinden.’  

‘In Nederland wordt de tijgermug nu vaker gevonden. Zo’n 
mug wordt geïmporteerd via bijvoorbeeld internationaal 
transport, import van bamboe of geïmporteerde tweedehands 
banden. Door vergroening en meer water in de stad, creëer 
je niches voor dat soort dieren. Op groene daken ontstaan 
gedurende langere perioden poeltjes en plasjes, waardoor 
insecten kunnen binnendringen in het lokale ecosysteem in de 
stad. Dat vraagt om een One Health-perspectief. Ik zeg zeker 
niet dat we niet moeten vergroenen, maar we moeten wel 
kritisch en vanaf het begin volgen wat het betekent voor het 
biologisch leven in de stad. Daarmee voorkom je veel ellende 
en maak je steden toch aantrekkelijker en het platteland 
minder ongezond.’  

‘We hebben te maken met macroveranderingen, zoals een 
wereldwijde temperatuurstijging en meer droogte. Er moeten 
meer waterbekkens en -reservoirs worden aangelegd, met 
potentiële uitdagingen als gevolg. Daarnaast hebben we 
een acute woningnood. We moeten goed onderzoeken hoe 
de veranderingen in stad en platteland ingrijpen op onze 
gezondheid. Ook daar komen zoönosen en vectoren weer om 
de hoek kijken.’

‘De grote uitdaging op het platteland wordt de inpasbaarheid. 
Er leven grote zorgen, want de grondprijzen rijzen de pan 
uit door toenemende druk vanuit de stad. Veel agrarische 
activiteit wordt daardoor weggedrongen. We moeten niet 
de kant op dat je als boer beter zonnepanelen op je land kan 
zetten dan een veehouderij of akkerbouwbedrijf, omdat het 
meer oplevert. Lokaal georganiseerde, circulaire landbouw is 
prachtig, maar kan niet altijd uit. In de Regiodeal Gelderland 
en Utrecht horen we veel agrariërs die geen opvolging 
hebben en ermee willen stoppen. Dat zijn zorgwekkende 
ontwikkelingen. Als het platteland verder verstedelijkt, komt 
de nationale voedselvoorzienig in gevaar. Je hoort meer en 
meer de roep om een alomvattende ruimtelijke visie voor ons 
land en fundamentele keuzes. Wat willen we de komende 
decennia met stedelijk en agrarisch gebied? Wat kan wel 
en wat niet meer? Er moeten knopen worden doorgehakt 
en politieke keuzes worden gemaakt. Er is genoeg werk de 
komende tijd.’

DICK HEEDERIK

Waarnemend decaan faculteit Diergeneeskunde
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Terwijl hoogleraar Vaccinologie Cécile van Els een online pop-up college 
over coronavaccins verzorgt vanuit Tivoli Vredenburg, maakt onze 
fotograaf vanuit datzelfde Tivoli dit beeld van een verlaten Utrecht, na 
het ingaan van de avondklok. Door alle maatregelen brengen we veel 
tijd in en om huis door. De coronapandemie legt een vergrootglas op 
onze directe leefomgeving.

De focus op de gezondheid van deze leefomgeving is de laatste jaren 
steeds belangrijker geworden. Maar hoe maak je een leefomgeving nu 
gezonder? Wat is het effect van (meer) groen in de wijk of autoluwe 
zones? En hoe bevorder je sociale samenhang in de buurt? In de Data- 
en Kennishub ‘Gezond Stedelijk Leven’ werken kennisinstellingen, 
overheid, bedrijfsleven én inwoners samen aan een gezonde 
leefomgeving. Lees er alles over in het interview op pagina 8 met 
Armand Paardekooper Overman van architectenbureau Mecanoo en 
Roel Vermeulen van de Universiteit Utrecht. 

Een gezonde  
leefomgeving  

Binnenstad Utrecht.

Op de cover | onderwerp
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Samen verwonderen over 
(stads)natuur
Brugklassers van Academie Tien gaan  
samen met studenten, docenten 
en onderzoekers van  
Diergeneeskunde data  
verzamelen over de  
Utrechtse duiven- 
populaties.  
Dit ‘Citizen Science’ 
(pilot)project wil  
door de diversiteit  
aan ‘medewerkers’  
alle betrokkenen elkaar  
laten inspireren en  
verwondering stimuleren.  
Het onderzoeksproject loopt  
van april tot juni 2021.

Onderzoek 
naar micro- en 

nanoplastics  
Plastic in het milieu valt uit elkaar in steeds 

kleinere stukjes, micro- en nanoplastics. 
Wetenschappers vinden ze tegenwoordig 

 overal in het milieu, maar wat zijn 
de effecten daarvan op onze 

gezondheid? Wat zijn de 
effecten op ongeboren en 

jonge kinderen? En welk risico 
vormen de plastics voor 

onze afweer? Dat gaan 
wetenschappers van de 

faculteit Diergeneeskunde 
onderzoeken in grote, 

door Europa gefinancierde 
projecten. Wij geloven dat 
gezondheid van mens, dier  

en milieu onlosmakelijk  
zijn verbonden. 

“Onderwijs activeert, 
creëert verlangen om te 
groeien, en groeit mee” 

Aldus Luciel van Vuuren, winnaar Docenttalent        
2021 van de Universiteit Utrecht. Vorig jaar ontving zij 
al de Junior Docentprijs Diergeneeskunde. Van Vuuren 

werkt bij de afdeling Anatomie & Fysiologie. Studenten 
gaven aan dat ze Van Vuurens onderwijs als erg duidelijk 

ervaren. Ze zorgt er voor dat hoofd- en bijzaken goed 
van elkaar onderscheiden worden. Daarnaast valt haar 
enthousiasme en betrokkenheid bij al het onderwijs op 

de faculteit op.

Gevolgen van 
coronamaatregelen 
Mensen zijn veel thuis, hebben minder sociale contacten 
en werken minder, niet of vanuit huis. Epidemioloog  
Anke Huss van de faculteit Diergeneeskunde doet 
onderzoek naar de gevolgen daarvan. ‘We zijn benieuwd 
wat er is veranderd qua leefstijl, stress, social media 
gebruik en fysieke beweging. Hebben mensen last 
van de gevolgen? Hoe is hun veerkracht?’ Zo’n 3000 
mensen doen mee aan het onderzoek. ‘De resultaten zijn 
belangrijk om de gevolgen van de pandemie te overzien en 
voorbereid te zijn op een volgende infectieziekte.’

Beurs genetica  
hond-mens  

Het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde heeft 
samen met het bioinformatica-bedrijf PolyKnomics BV 

een Health~Holland beurs toegekend gekregen voor 
het uitvoeren van vergelijkend genetisch onderzoek bij 

honden en mensen. Onder de naam Health~Holland 
stimuleert de topsector Life Sciences & Health publiek-

-private samenwerking in de sector gezondheid en 
zorg. Met deze beurs zal het consortium data-analyse 
software ontwikkelen om op grote schaal genetische 

data van honden te analyseren. De onderzoeksuitkom-
sten worden vervolgens vergeleken met resultaten van 

humane genetische studies. Door slim gebruik te maken 
van zogenaamde “big data” wordt een belangrijke stap 

gezet voor het onderzoeksprogramma One Medicine van 
de faculteit Diergeneeskunde.

Kwaliteit rauw vlees 
Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde hebben 

onderzoek gedaan naar rauw vlees in voer voor honden en 
katten. Er is inmiddels verbetering in de kwaliteit, echter 
er blijven punten van zorg. Het schilklierhormoon is niet 

gevonden in de onderzochte voeders, wel hadden sommige 
voeders een te hoog kiemgetal en werden E. coli en 

Salmonella bacteriën gevonden.

Proefdierkunde
Cursus: 12 april, 7 juni, 28 juni

De rol van de dierenarts in de  
circulaire landbouw 
Webinar: 20 april

Huidflappen - tips and tricks
Workshop: 10 juni

Intervisie voor dierenartsen;  
start-up & reboot
De cursus start bij 8 aanmeldingen  
die matchen.

Anatomie van de hond
Cursus: 17 en 24 juni 
 
Wondbehandeling bij honden en katten
Workshop: 17 september
 
Epidemiology of Animal  
infectious Diseases
Course: 3rd of May

Anatomie bewegingsapparaat van de hond
Cursus: 1 juli

Het probleemgericht opwerken van 
gynaecologische patiënten
Cursus: 2 juni

Management, strategy and leadership  
for veterinary professionals
Module 1: The dynamics of the  
veterinary marketplace
Course: 7th September

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

ONDERWIJS VOOR 

PROFESSIONALS
AANBOD 2021
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‘In deze wijk leven 
mensen langer  
en gezonder’

Hoe maak je een leefomgeving gezonder? Wat is het effect van (meer) groen in 
de wijk of autoluwe zones? En hoe bevorder je sociale samenhang in de buurt? 
In de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven werken kennisinstellingen, 

overheid, bedrijfsleven én inwoners samen aan een gezonde leefomgeving. Een 
van de pilots is de Cartesiusdriehoek in Utrecht: een autovrije wijk met 2.600 

woningen, een school, supermarkt, horeca, diverse andere voorzieningen en een 
groot, centraal park. Inwoners leven er vijf jaar langer in goede gezondheid, is de 

ambitie. Roel Vermeulen (Universiteit Utrecht) en Armand Paardekooper Overman 
(architectenbureau Mecanoo) over het Utrechtse living lab. 

 Focus op gezonde leefomgeving  

 wordt steeds belangrijker 

De Cartesiusdriehoek. Ontwerp Mecanoo, ontwikkeling MRP - Ballast Nedam, visualisatie: studio Prins.
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‘In Utrecht is het verschil in 
levensverwachting tussen Overvecht 
en een gezonde wijk als Tuindorp 
twaalf jaar. De overheid wil de 
gezondheidsverschillen tussen wijken 
verminderen. Overvecht is een hele 
groene wijk, maar zeker niet de meest 
gezonde. Blijkbaar werkt het niet om 
enkel te zorgen voor meer groen in de 
wijk. Het gaat ook om toegankelijkheid, 
veiligheid, sociale samenhang en 
aansluiten bij de behoefte van 
bewoners in de wijk.’

Leefomgeving gezonder maken
Roel Vermeulen kan uren, vurig 
over zijn onderzoek vertellen. De 
hoogleraar Milieu-epidemiologie en 
Exposoom Analyse bij de faculteit 
Diergeneeskunde is een van de 
oprichters van de Data- en Kennishub 
(DKH) Gezond Stedelijk Leven en 
heeft een missie: onze leefomgeving 
gezonder maken. En daarin staat hij 
duidelijk niet alleen. De tijd lijkt rijp voor 
een nieuwe fase in de ontwikkeling 
van stedelijk gebied en ommeland. 
Want als deze COVID-tijd volgens hem 
íets duidelijk heeft gemaakt, is het dat 
leefstructuren belangrijker zijn dan ooit. 

Vijftien-minuten-steden
‘In de jaren zeventig bouwden we 
steden waar mensen in het centrum 
werkten en woonden in de wijken 
daaromheen. Wijken werden 
megasteden, maar nu willen we terug 
naar kleinschalige wijkstructuren 
waarin alles wat je nodig hebt, binnen 
vijftien minuten bereikbaar is – vijftien-
minuten-steden. Hoe je een wijk 
inricht, bepaalt voor een groot deel 
hoe mensen zich gedragen. Denk aan 

makkelijk beschikbaar groen, sociale 
samenhang en gezond voedsel. De 
ziektelast die direct verband houdt met 
leefomgeving en milieu, is vier procent. 
Dat zijn dertienduizend vroegtijdige 
sterfgevallen per jaar. Tel daar nog bij 
op dat gedrag voor een groot deel 
wordt bepaald door onze leefomgeving, 
dan neemt het belang van leefomgeving 
alleen maar toe.’

Aandacht voor gezondheid en 
welzijn
Rond 2030 leeft meer dan tachtig 
procent van de Nederlandse bevolking 
in een stedelijke omgeving. Daarom is 
het zaak snel gebieden te ontwikkelen 
en nieuwe woningen te realiseren. 
Met aandacht voor zaken als 
klimaatverandering, energietransitie 
en duurzame voedselketens, maar 
bovenal voor gezondheid en welzijn 
van de mensen die er wonen, 
werken en elkaar ontmoeten. Het 
ontwikkelen en behouden van een 
gezonde leefomgeving is dan ook 
van cruciaal belang, aldus de website 
van de gezond-stedelijk-leven-hub. 
Tot Vermeulens verrassing was de 
belangstelling om deel te nemen groot. 
‘Ik had nooit gedacht dat grote partijen 
als Mecanoo en Heijmans mee zouden 
doen en al helemaal niet dat zij al in de 
eerste maanden op de deur stonden 
te kloppen. Daar ben ik ontzettend blij 
mee.’

Hoe maak je een leefomgeving 
gezonder?
‘Dat kun je doen door individueel 
gedrag te veranderen, maar we weten 
dat dit niet zo effectief is’, antwoordt 
Vermeulen. ‘Beter is het om structuren 
en beleid te veranderen, zoals een 
goede fietsinfrastructuur aanleggen 
of een rookbeleid met accijnzen. 
Het idee achter de hub is structurele 
veranderingen aanbrengen. We zien 
dat daar veel behoefte aan is, bij de 
bevolking, bij de gemeente Utrecht en 
ook bij de provincie. Ook ontwikkelaars, 
bouwbedrijven en architecten/
planners vinden gezond stedelijk leven 
een belangrijk criterium. We weten 
bijvoorbeeld al veel over luchtkwaliteit, 
maar over veel andere factoren in 
de leefomgeving veel minder. Wat 
gemeenten en provincies nu doen, is 
vaak niet evidence-based – we kennen 
de effecten nog niet. Daar komt de 
wetenschap om de hoek kijken.’

Masterplan voor nieuwe wijk
Sinds de kick-off in mei 2020, heeft 
de Data- en Kennishub inmiddels acht 
projecten gestart. Een daarvan is de 
nieuwe stadswijk Cartesiusdriehoek in 
Utrecht, een voormalig bedrijventerrein 
van de NS dat de hub nu heeft 
geadopteerd als living lab. MRP 
Development en Balast Nedam schreven 
met architecten van Mecanoo en 
conceptontwikkelaar Urban Sync in op 
een tender van de gemeente Utrecht 
en sleepten de opdracht binnen. Zij 
ontwikkelden een masterplan voor de 
wijk Cartesiusdriehoek – vanwege de 
ligging tussen de Cartesiusweg en het 
spoor. De realisatie van de nieuwe wijk 

verloopt in fasen en neemt in totaal 
acht jaar in beslag. 

‘De slogan is dat mensen in deze wijk 
vijf jaar langer gezond leven’, zegt 
Vermeulen. ‘Maar hoe weten we dit 
nou, hoe meet je dat? We moeten 
analyseren wat het oplevert. Niet om 
een stok te hebben om mee te slaan, 
maar om te begrijpen waarom iets 
werkt of juist niet. Zo willen we met 
elkaar een lerend systeem bouwen, dat 
we voortdurend aanpassen op basis van 
de kennis die we tussentijds opdoen.’

Brede pallet
Voor Mecanoo is gezondheid en 
kwaliteit voor mens, dier en milieu bij 
elk ontwerp het uitgangspunt, niet 
enkel bij deze wijk, vertelt architect en 
urban strategist Armand Paardekooper 
Overman. ‘De insteek van zo’n 
grootschalige wijk moet echt zijn dat 
die structureel bijdraagt aan een gezond 
leven voor iedereen die er woont, werkt 
of op bezoek komt. Het gaat om het 
brede pallet, niet enkel wonen, maar 
ook de voorzieningen, bereikbaarheid 
en sociaal-economische kansen.’
Mecanoos bureaufilosofie is: people, 
place, purpose – en ook in díe volgorde. 
‘Het is de opgave waar we wereldwijd 
voor staan met z’n allen. Het is mooi dat 
we deze ambitie in de Cartesiusdriehoek 
nog steviger kunnen waarmaken, zeker 
in samenwerking met de hub, onze 
partners van de Universiteit Utrecht, 
RIVM, maar ook lokale ondernemers, 
TU Delft en Wageningen University & 
Research.’

 ‘Roel heeft ons geleerd dat   
  luchtkwaliteit en geluid van  
  enorme invloed zijn op je  
  gezondheid.’    

Roel Vermeulen en Armand Paardekooper Overman brainstormen op de  
verse bouwgrond van de Cartesiusdriehoek in Utrecht.
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Waar liggen de uitdagingen?
‘Deze totaalaanpak is meteen het 
complexe’, antwoordt hij. ‘Je moet 
het samen doen, maar ook een lange 
adem hebben, want we kijken twintig, 
misschien wel veertig jaar vooruit. Het 
gaat om de stip op de horizon en de 
kansen op korte termijn.’
‘Daarom is deze samenwerking zo 
mooi’, vindt ook Vermeulen. ‘De 
wetenschap kijkt van nature naar verre 
punten op de horizon, maar de markt 
denkt meer vanuit het nu. Dat vraagt 
een andere manier van werken. Maar 
ik ben er heilig van overtuigd dat 
we daarmee uiteindelijk ons lange-
termijndoel halen.’ Paardekooper 
Overman: ‘We weten nog niet precies 
wat we aan elkaar hebben, maar we 
brengen al zoveel mogelijk in praktijk en 
leren al doende.’ 
Samen werken ze ook aan een stedelijk 
vernieuwingsproject in Dordrecht. In 
Leusden loopt een project met Heijmans 
(Maanwijk). Verder is de hub betrokken 
bij de Regiodeal Vitale Wijken van de 
provincie Utrecht. Vermeulen: ‘We zijn 
echt goed en serieus bezig om een 
lerend systeem van al die living labs te 
maken.’

Wat is jullie droom? 
De architect zou heel gelukkig 
worden als deze manier van werken 
een versnelling en opschaling krijgt. 
‘Uiteindelijk staan we als wereld voor 
zo’n enorme opgave, dat het niet bij 
één wijk of energieneutraal gebouw 
kan blijven. We hebben grote stappen 
te maken. Het is mijn droom, als dat 
lukt.’

De Cartesiusdriehoek. Ontwerp Mecanoo, ontwikkeling MRP - Ballast Nedam, visualisatie: studio Prins.

Elkaar keihard nodig 
Er is een transitie gaande en de 
focus op gezondheid wordt steeds 
belangrijker, merken zij duidelijk. 
‘Dat is een hele interessante 
ontwikkeling’, vindt Paardekooper 
Overman. ‘Bouwen we omdat we 
zoveel woningen moeten bouwen, 
of omdat we een aantrekkelijke en 
kwalitatief hoogwaardige stad willen 
maken waar leefkwaliteit vooropstaat? 
De markt, overheid, ontwerpers en 
wetenschappers moeten elkaar echt 
vinden om dat waar te maken, want dit 
kan niemand alleen. We hebben elkaar 
keihard nodig. We moeten alle kennis 
en kunde bij elkaar brengen, alleen dan 
kan het lukken.’
Belangrijk is ook dat de gemeente 
Utrecht gezondheid al lange tijd heeft 
ingebed in alles wat zij doet, vult 
Vermeulen aan. ‘Ook bij stedelijke 
vernieuwingsprojecten staat dit op 
de radar. Bij burgers was altijd al 
draagvlak voor het ontwikkelen van 
een gezonde stad, maar het mooie is 
dat beleidsmakers en marktpartijen 
nu ook willen sturen op gezondheid. 
Als marktpartij kun je je daarmee 
onderscheiden, naast duurzaamheid. 
Mecanoo loopt voorop om deze 
handschoen op te pakken voor dit 
gebied.’
‘In 2035 zijn er wereldwijd twee miljard 
mensen zonder dak boven hun hoofd’, 
zegt Paardekooper Overman. ‘Het is 
een groot thema om vanuit Cartesius 
te noemen, maar onze wens, droom en 
ambitie is dat we uiteindelijk toegaan 
naar meer gelijkheid voor iedereen. In 
Nederland zitten onze eigen processen 
en belangen soms in de weg, maar 

technisch en financieel kunnen we het. 
Dat geldt voor veel landen een stuk 
minder.’

Groene lus rondom
In de Cartesiusdriehoek komen zo’n 
2.600 woningen. ‘Dat is heel veel’, 
erkent de ontwerper. ‘We kijken dus 
ook naar de schaal waarop je elkaar 
nog ontmoet en dat je je buren kent. 
Twintig tot dertig appartementen rond 
een gemeenschappelijke tuin maakt 
dat mensen nog binding met elkaar 
hebben, blijkt uit onderzoek van de TU 
Delft. Verder heeft Roel ons geleerd 
dat luchtkwaliteit en geluid van enorme 
invloed zijn op je gezondheid, dus 
daar hebben we ook aandacht voor. 
Wereldwijd overlijden zo’n negen 
miljoen mensen vroegtijdig als gevolg 
van slechte lucht. Dit gebied ligt dicht 
bij het spoor en tussen wegen. Het is 
zo ontworpen dat er een groene lus 
rondom de hele wijk komt. Daarbinnen 
komen gebouwen die zijn afgewend 
van het geluid en het spoor. En 
middenin komt een mooie, groene oase 
voor alle woningen, een groot centraal 
park. Luwte creëren gaat ook over 
gezondheid en ontspanning. Geluid is 
een aspect waar vaak niet aan wordt 
gedacht, maar kan een enorme invloed 
hebben op je mentale gezondheid.’

 ‘Onze droom is dat we  
  uiteindelijk toegaan  
  naar meer gelijkheid  
  voor iedereen’ 

 ‘Uiteindelijk staan we als  
  wereld voor zo’n enorme  
  opgave, dat het niet bij één  
  wijk of energieneutraal  
  gebouw kan blijven’ 

Vermeulen sluit zich daarbij aan. 
‘Ik word heel blij als we vanuit 
de wetenschap kunnen bijdragen 
aan de ontwikkeling van stedelijke 
ontwerpprincipes. Dat we van elkaar 
leren en samen echt iets kunnen doen 
aan de grote maatschappelijke vragen. 
Als we dat bereiken, ben ik enorm 
tevreden.’ 

TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD: STUDIO PRINS, 
BAS NIEMANS
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Onderzoek | Dierenwelzijn en data

Data als stethoscoop  
van de toekomst 

Sensoren zijn geen nieuw fenomeen in de veehouderij. Met 
name in de melkveehouderij wordt gebruik gemaakt van 
sensoren voor het meten van melkproductie, vruchtbaarheid, 
eetgedrag en liggedrag. ‘Het gedrag van dieren zegt veel over 
hun welzijn. Met nieuwe camerasystemen en slimme integratie 
van data kunnen we dit beter monitoren en verklaren’, aldus 
Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit 
Utrecht en buitengewoon hoogleraar bij Wageningen 
University. ‘In de pluimveesector en de varkenshouderij 
staat het gebruik van sensoren in de praktijk nog in de 
kinderschoenen. Sensoren aan hals of poot zijn lastig bij 
kippen en varkens; het gaat om grote aantallen kleinere 
dieren, dus dat is praktisch en commercieel niet haalbaar. Met 
camera’s kan je het gedrag van individuele dieren automatisch 
monitoren, alsof je zelf 24 uur per dag in de stal staat te 
observeren.’

 ‘Er ligt een goudmijn aan  
  onontgonnen data’ 

Hoe vaak en hoe lang eet een koe? Welke kippen in een stal vertonen probleemgedrag 
zoals verenpikken, en waarom? Met sensoren en camera’s kan het gedrag van dieren 
steeds beter gemonitord worden. Dat levert een indrukwekkende hoeveelheid data op 

en belangrijke inzichten in de invloed van huisvesting, diermanagement en genetische 
factoren op dierenwelzijn. Maar er zijn ook fikse uitdagingen. Weet je wel écht wat je 

meet? Van wie zijn de data? En moet de dierenarts van de toekomst een data-expert zijn?  

EEN MILJARD OBSERVATIES

Hoeveel stappen zet een koe per dag, hoe vaak 
en hoe lang eet en ligt een koe? Promovendus 
Peter Hut gebruikt sensoren in zijn onderzoek 
naar rundvee. Hij analyseerde tot nu toe ruim 
een miljard observaties om te kunnen bepalen 
welke factoren het meest bepalend zijn voor 
welzijn en gezondheid.

‘Kreupelheid is een veelvoorkomend probleem 
bij de koe, die van nature een bosdier is. Onze 
analyse laat zien dat koeien die kreupel worden 
en afgevallen zijn al veel eerder minder vaak 
en minder lang zijn gaan eten. De vraag is 
dan: wordt een koe kreupel en valt het dier 
daarom af? Of gaat een koe bijvoorbeeld door 
een gebrek aan ligcomfort in de stal meer 
staan, met als gevolg pijnlijke klauwen en 
verminderde eetlust? Met de data van sensoren 
kunnen we de stap zetten van het behandelen 
van problemen naar vroeg detecteren of 
voorkomen van ziekte.’

Data delen 
Ook in de melkveehouderij valt nog wel wat te winnen, 
zegt onderzoeker Miel Hostens, die zich bij de faculteit 
Diergeneeskunde bezighoudt met data en sensoren bij 
rundvee. ‘De belofte van digitalisering is groot, maar moet 
in de praktijk nog worden ingelost. Lang niet alle sensoren 
zijn onafhankelijk getest, waardoor je vraagtekens kan zetten 
bij de betrouwbaarheid van de data.’ Hostens werkt aan 
oplossingen, zoals het ontwikkelen van ISO-certificering voor 
sensoren. 

Sensorfabrikanten zijn er veelal niet happig op hun algoritmes 
vrij te geven. Hostens: ‘Er staan natuurlijk grote commerciële 
belangen op het spel. Maar als we de sector echt vooruit 
willen helpen, moeten we tóch een manier vinden om 

informatie te delen en te analyseren. Ik ben ervan overtuigd 
dat ons dat gaat lukken.’ Hostens krijgt bijval van Richard ten 
Cate, directeur van FarmResult, een bedrijf dat een platform 
levert waarop sensordata uit de stal bij boerenbedrijven 
samenkomen in een dashboard. ‘Er is maar één eigenaar 
van de data en dat is de veehouder. Als die er het nut van 
inziet om data te delen, dan gebeurt het ook.’ Ten Cate zelf 
is in elk geval enthousiast over de veelbelovende nieuwe 
camerasystemen en is daarom partner in het onderzoek. 
‘Wij zouden in ons dashboard graag gegevens opnemen 
over gedrag, als belangrijke voorspeller van welzijn en 
gezondheid.’ 

In het NWO Perspectiefprogramma IMAGEN zoeken 
Rodenburg en collega’s samen met data-experts van de TU 
Eindhoven en fokkerij- en gedragsexperts van WUR naar 
technische oplossingen voor het samenbrengen van grote 
datasets en algoritmes. Dit doen zij op een manier die voor 
alle partijen werkbaar is. Dat is ook belangrijk voor onderzoek. 
Hostens: ‘Er ligt een goudmijn aan onontgonnen data. 
Daarmee kunnen we veel meer onderzoek doen zonder dat er 
nieuwe proefdieren nodig zijn.’

Testopstelling onderzoek naar het welzijn van kippen op de faculteit Diergeneeskunde. 
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Onderzoek naar Praktijk  | Run op puppy’s

De vraag naar honden is door de coronacrisis enorm gestegen. Dieren geven veel 
gezelligheid en mensen hebben meer tijd voor de socialisatie van pups en de 

intensieve begeleiding in de eerste weken. Maar er zit ook een keerzijde aan, want 
waar komen al die honden vandaan? En wat als het hebben van een hond tegenvalt of 

als iedereen straks weer buitenshuis werkt? Een drieluik over de run op puppy’s. 

Run op puppy’s De data-dierenarts 
Door de opkomst van sensoren wordt de 
landbouwhuisdierenarts steeds meer welzijnsadviseur. 
Hostens en Rodenburg zien in de nieuwbouwplannen van de 
faculteit een mooie kans om in de opleiding meer aandacht te 
besteden aan data-vaardigheden. Hostens: ‘Faculteitsboerderij 
De Tolakker gaat echt een innovatiehub worden, waar we 
samen met de praktijk onderzoek doen naar data-integratie 
en waar studenten praktische ervaring opdoen met het 
gebruik van sensoren in de stal.’   

TEKST: CARIEN DUISTERWINKEL | BEELD: BAS NIEMANS

ZICHT OP PROBLEEMGEDRAG IN  

DE STAL
‘Het is echt een nieuwe manier van kijken. Je moet 
het zien als het verschil tussen een auto die met 
een lasertje inschat hoeveel parkeerruimte je 
nog hebt, of een compleet zelfsturende auto die 
op de snelweg andere voertuigen kan inhalen.’ 
Zo omschrijft promovendus Arjen van Putten 
het verschil tussen bestaande sensoren in de 
pluimveehouderij en het camerasysteem waaraan 
hij werkt. Eerst in een kleine testopstelling in 
Utrecht, binnenkort bij proefstal Het Rondeel van 
partner Vencomatic. ‘We kijken in detail naar het 
gedrag van individuele dieren en onderzoeken 
wat de oorzaak is van probleemgedrag zoals 
verenpikken. Naast huisvesting en management, 
nemen we ook genetische factoren mee. Samen met 
Hendrix Genetics verkennen we hoe de fokkerij kan 
bijdragen aan gezond gedrag.’

Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn.
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Voor Malou Hoekzema en haar 
gezin was het begin van de 
coronatijd een ideaal moment om 
een pup aan te schaffen. ‘Mika is 
een echte coronahond’.

‘De wens om een hond aan te schaffen 
was er altijd al, maar het paste niet 
in ons drukke leven met twee jonge 
kinderen en een eigen bedrijf. Dachten 
we. Door de coronacrisis hebben we 
een andere kijk op het leven gekregen. 
In de eerste maanden van de crisis 
waren de scholen gesloten en ons 
werk als advocaat stopte, doordat de 
rechtbanken dicht waren. We zaten 
thuis en beseften dat we niet meer 
wilden leven om te werken, maar 
dat we ons werk om ons leven willen 
bouwen. Een hond paste daar heel 
goed bij! Dit was het ideale moment om 
een hond aan te schaffen. We konden 
er alle tijd en aandacht aan geven. 
Want we willen alleen een hond als we 
ook tijd hebben om haar goed op te 

voeden. Met heel veel geluk kregen we 
Mika, e en acht weken oude Labrador. 
In het begin was het best lastig, om de 
haverklap stonden er kinderen aan de 
deur om met Mika te spelen. Maar een 
puppy is net als een baby: ze sliep de 
halve dag. 
We vonden het een voordeel dat onze 
kinderen veel thuis waren, zo konden 
we ze goed meenemen in de opvoeding 
van Mika. Met de versoepelingen 
rondom de zomer werkten we nog 
steeds twee dagen in de week thuis 
en namen we Mika mee naar kantoor, 
zodat ze daar ook aan kon wennen. In 
de toekomst blijven we dit doen.
De run op puppy’s de afgelopen 
maanden is ons zeker niet ontgaan. De 
aanschaf van Mika was voor ons in ieder 
geval niet impulsief. We kunnen haar nu 
al niet meer missen!’

De aanschaf van een hond 
was voor Malou allesbehalve 
impulsief. Ook bij directeur Hans 
Fokkens van de Dierenopvang 
Amsterdam (DOA)kwamen 
weinig mensen die vande een op 
de andere dag een hondwilden, 
maar bij de dagopvang zag hij wel 
een toename. ‘Een hond bleek 
toch best veel werk te zijn.’ 

‘De mensen die zich bij ons aanmelden 
voor een hond, hebben er vaak echt 
goed over nagedacht. Veelal zijn 
dit mensen die altijd al een hond 
wilden, maar ze wachten op het juiste 
moment. Een hond uit het asiel kost 
net als een puppy veel tijd. En deze 
tijd was er nu. We hebben het rond 
half april dus wel wat drukker gehad. 
Na de eerste lockdown kregen we 
ook bij de dagopvang aanzienlijk 
meer aanmeldingen. Mensen die 
in de periode daarvoor een hond 
hadden gekocht, vonden het toch wel 
tegenvallen en veel werk. Bovendien 

mochten we weer meer naar kantoor, 
dus zochten ze opvang voor hun hond. 
Bij de tweede lockdown werd het 
weer rustiger in de dagopvang. Ook 
het asiel is nu vrijwel leeg: ik heb nog 
nooit zo weinig honden gehad. Dat 
komt waarschijnlijk doordat politie 
en handhaving hun prioriteiten nu 
elders hebben liggen. Ik houd mijn 
hart vast voor de periode na corona. 
Mensen zeggen nu wel dat ze meer 
thuis blijven werken, maar het zou 
me niets verbazen als iedereen straks 
weer veel naar kantoor gaat. En dan 
gaat zo’n hond blaffen, want hij is 
niet gewend om veel alleen thuis te 
zijn. En dan gaan de buren klagen. 
En wat dan? Bovendien maak ik me 
zorgen over honden die geen goede 
socialisatieperiode hebben gehad.’ 
 

Gedragsbioloog Claudia Vinke 
maakt zich ook grote zorgen. En 
dan niet alleen over hoe het de 
dieren zal vergaan als mensen 
straks weer meer naar hun werk 
gaan, maar ook over waar al die 
dieren vandaan komen. ‘Iets wat 
in de vroege levensfase misloopt, 
is later moeilijk te herstellen.’

‘De malafide handel in honden 
neemt schrikbarend toe. Binnen- en 
buitenlandse malafide fokkers en 
handelaren zorgen sinds de coronacrisis 
voor extra veel jonge hondjes. De pups 
van de buitenlandse broodfokkers 
groeien vaak op in zogenoemde 
‘puppymills’ onder erbarmelijke 
omstandigheden. Daardoor lopen ze 
extra risico op het ontwikkelen van 
gezondheids- en gedragsproblemen. 
Ze worden bijvoorbeeld regelmatig te 
vroeg bij het moederdier weggehaald, 
met alle gevolgen van dien. 
Moederdieren zorgen voor de eerste 

Hans Fokkens en BonkClaudia VinkeMalou Hoekzema

aansturing, onder meer de ‘beheersing 
van het spel’.  Onvoldoende aansturing 
leidt bij de pups tot problemen met 
impulscontrole bij het sociale spel 
met andere honden, met mensen 
of helemaal niet kunnen spelen. 
Moederzorg, zoals het likgedrag 
van een moederdier, is van groot 
belang voor de stabilisatie van het 
stresssysteem. Is de moeder maar zeer 
kort bij haar pups, dan leidt dit tot 
levenslange prikkelgevoeligheid - veel 
stress, schrik en angsten.  
De eerste socialisatieperiode ligt 
tussen de drie en twaalf weken, 
het is van essentieel belang dat de 
pups in deze fase kennismaken met 
verschillende omgevingsprikkels, zoals 
verkeer, kinderen en andere honden. 
Als deze socialisatieperiode niet goed 
doorlopen wordt, kunnen er angsten 
ontstaan voor al die prikkels waarop 
de pup niet is gesocialiseerd. En iets 
wat in de vroege levensfase misloopt, 
is later moeilijk te herstellen. Ik vrees 
dus echt voor een toename van het 
aantal honden met gedragsproblemen. 
Bovendien zal een onervaren eigenaar 
bepaalde gedragsontwikkelingen van 
een hond niet altijd zien, omdat hij 
wellicht denkt dat het normaal is. Ik 
hoop dat dierenartsen ongevraagd 
advies zullen geven en de risicofactoren 
inventariseren. Dus dat ze niet alleen 
een medische check geven, maar ook 
vragen hoe het gedrag van de hond is 
en hoe ze het straks aan gaan pakken 
als eigenaren weer buitenshuis werken.’

 ‘ik heb nog nooit zo weinig  
 honden gehad’ 

 ‘Iets wat in de vroege  
  levensfase misloopt, is  
  moeilijk te herstellen’ 

 ‘Dit was het ideale  
  moment om een hond   
  aan te schaffen’ 

TEKST: JOSIEN JACOBS | BEELD: BAS NIEMANS, 
KEEK FOTOGRAFIE, LISANNE ROOTH,  
NOOR VAN GENNEP
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Rubriek | onderwerpVerdieping | Transitie duurzame voedselsystemen

‘Gezond en duurzaam  
eten moet goedkoop zijn’

In 2030 eten we allemaal gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Dat is het doel 
van Frederike Praasterink, lector Future Food Systems aan de HAS Hogeschool. Ze is 

trekker van het onderzoeksproject ‘Transitie naar een Duurzaam Voedselsysteem’ 
waarbij dertig wetenschappers samenwerken met onder andere bedrijven en 

NGO’s. Vanuit de faculteit Diergeneeskunde is Arjan Stegeman betrokken, hij is 
hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren. We spraken met Praasterink en 

Stegeman over het voedsel van 2030. Hoe worden we duurzamer? Wat is er nodig van 
consumenten? En is er een rol voor dieren in het voedsel van de toekomst?

De zomertuin van regeneratieve boerderij Bodemzicht in Malden. 
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Wat ligt er in 2030 op ons bord?
‘We eten meer plantaardig en minder dierlijk voedsel’, vertelt 
Praasterink. ‘Meer granen, groenten, fruit en noten, en minder 
vlees, eieren en zuivel. Om dat te bereiken moeten we de 
werkelijke prijs vragen voor voedsel. Nu zijn ongezonde en 
niet-duurzame producten het goedkoopst. Dat moet anders. 
Het is logisch om de maatschappelijke kosten van de productie 
en consumptie mee te rekenen in de prijs en boeren te 
vergoeden voor duurzamere productiepraktijken.’ 
Stegeman valt haar bij met een voorbeeld. ‘Via koeien komt 
ammoniak in het milieu terecht, maar dat zie je niet terug in 
de prijs van melk.’ 
Praasterink: ‘Duurzame producten moeten het goedkoopst 
zijn. Dan hoeven we consumenten niet meer oeverloos 
te overtuigen om voor duurzaam te kiezen, want dat 
werkt ternauwernood. Bovendien heeft niet iedereen de 
mogelijkheid om dure, duurzame producten te betalen. 
Rekenen we de kosten voor de planeet mee, dan worden 
duurzame producten het goedkoopst en gaan mensen dat 
vanzelf meer consumeren.’

Consumenten moeten dus radicaal anders gaan eten, 
maar we eten met z’n allen al jaren te veel vlees, vet, 
suiker en zout en te weinig groente en fruit. Dat blijkt 
lastig te veranderen. Hebben jullie er vertrouwen in dat 
de consument een ommezwaai kan maken?
Praasterink: ‘De statistieken spreken ons tegen. De consumptie 
van vlees gaat omhoog in plaats van omlaag. Vooral in 
landen met een midden en laag inkomensniveau, maar ook in 
Nederland. Het prijsmechanisme kan helpen om het gedrag 
van mensen aan te passen. Daarnaast heb ik verwachtingen 
van millennials. Deze generatie, bijvoorbeeld onze studenten, 
is zich bewust van de maatschappelijke opgave. Ze lijken 
in staat hun omgeving te inspireren om duurzamer te eten 
en minder eten te verspillen. Ze doen vrijwilligerswerk in 
duurzame landbouw of voedselbossen.’

Stegeman is minder optimistisch. ‘Het wordt een enorme 
uitdaging om het minder kritische publiek mee te krijgen, 
vermoed ik. Eten zit verweven in onze cultuur. Als je met 
vrienden afspreekt, is de kans groot dat je wat gaat eten. 

Eten we in de toekomst nog dieren?
‘Ja hoor, we kunnen dieren en dierlijke producten, zoals eieren 
en zuivel, blijven eten’, vertelt Stegeman. ‘We moeten de 
consumptie weliswaar flink terugschroeven, maar nadrukkelijk 
niet naar nul. Bij de voedselproductie gaat namelijk veel 
materiaal verloren dat voor mensen niet geschikt is voor 
consumptie. Dieren kunnen een geweldige rol spelen in 
de verwerking van die restromen. Zij brengen reststromen 
tot waarde. Uiteraard moeten we daarbij de gezondheid 
van de dieren goed monitoren, want ander voedsel heeft 
direct impact op hun gezondheid. Daarnaast houden we 
het ontstaan van infectieziekten nauwgezet in de gaten. Als 
dierenartsen spelen wij een belangrijke rol in de transitie naar 
een duurzaam voedselsysteem.’

Goede vegetarische alternatieven, rolmodellen en lekkere 
recepten zijn daarom belangrijk.’

Hoe eten jullie zelf?
‘Ik ben getrouwd met een vegetariër, dus ik eet niet vaak 
vlees’, zegt Stegeman. ‘Zuivel en eieren wel, maar dat mag 
ook hè? Een collega-wetenschapper uit Wageningen heeft 
uitgerekend dat 21 gram dierlijke eiwitten per persoon per 
dag het beste is voor het milieu. Dat is flink minder dan we nu 
consumeren.’
Praasterink is al twintig jaar vegetariër, heeft een eigen 
moestuin en is bezig met de aanplant van een voedselbos. 
‘We eten nu, in januari, nog meerdere groenten uit de 
moestuin. Ik ben een tuinbouwer van origine, planten telen 
zit in mijn bloed. Er moet áltijd iets gekweekt worden. We 
proberen deels zelfvoorzienend te zijn, maar ik ga ook 
gewoon naar de supermarkt hoor.’

 ‘De moestuinpotjes van Albert Heijn  
  waren geniaal’    

 ‘Millennials lijken in staat hun omgeving  
  te inspireren om duurzamer te eten en  
  minder te verspillen’  

Arjan Stegeman, faculteit Diergeneeskunde Frederike Praasterink, HAS Hogeschool
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Wat kunnen we, naast plantaardig voedsel, nog meer 
verwachten in 2030?
Praasterink: ‘De manier van agrarisch produceren is meer 
circulair én natuurinclusief. Dat eerste houdt in dat we 
kringlopen sluiten van ‘grond tot mond’ en bijvoorbeeld 
geen diervoeding meer importeren uit Zuid-Amerika. Bij 
natuurinclusieve landbouw leveren we een positieve bijdrage 
aan biodiversiteit en kwaliteit van bodem 
en water. Het gaat erom de natuur niet 
alleen te gebruiken, maar ook te sparen 
en verzorgen.’ 
Ze ontkracht direct een misverstand 
over de transitie naar duurzame 
voedselsystemen: ‘Er komt waarschijnlijk 
niet één big bang-transitie. Onder 
meer in de agrarische sector zijn 
al veel voorbeelden van duurzame 
voedselsystemen, korte ketens tussen 
boer en consument en pilots over 
bijvoorbeeld het vergoeden van 
ecosysteemdiensten aan boeren. 
Daar kunnen we van leren, bepaalde 
projecten opschalen en regelgeving 
aanpassen.’
‘Zo’n negentig procent van de landbouw 
hanteert hetzelfde productiesysteem’, 
vult Stegeman aan. ‘Intensieve landbouw 
gericht op kwantiteit en lage prijs. 
Dat moet diverser worden. Nieuwe 
productiesystemen leveren vaak weer 
nieuwe uitdagingen op, maar zolang 
de systemen divers zijn, is het niet erg 
als een enkeling niet werkt. Het geheel 
vangt dat wel op.’
Praasterink: ‘Het zou mooi zijn als we allemaal blij worden 
van de transities en erbij willen horen. Dat de nieuwe 
vormen van landbouw niet zijn gebaseerd op angst voor 
klimaatverandering of stikstofproblemen, maar op een 
gezamenlijk en positief toekomstbeeld.’

Wanneer is zo’n duurzaam systeem een succes?
Stegeman: ‘We zijn nu bezig met een uitputtingsslag van 
de aarde. Een circulair systeem kunnen we van generatie op 
generatie volhouden. Dan is het succesvol. Sommige mensen 
denken dat de mensheid hetzelfde eindigt als de dinosauriërs: 
iedere soort probeert zo groot mogelijk te worden, maar dat 
wordt uiteindelijk haar ondergang.’ Lachend: ‘Daar leggen 

Frederike en ik ons nog niet bij neer.’
Praasterink: ‘We zijn de verbinding met 
de natuur, de regio en de boer kwijt. 
Voedsel is een manier om daarmee 
weer in verbinding te komen. De 
moestuinpotjes van Albert Heijn vond ik 
bijvoorbeeld een geniaal initiatief. Als ik 
ergens ben uitgenodigd om te spreken, 
vraag ik het publiek vaak wie met de 
moestuinpotjes aan de slag is gegaan. 
Dan gaan bijna alle handen omhoog. Als 
ik vervolgens vraag wie er daadwerkelijk 
van heeft kunnen eten, blijft slechts een 
fractie over. De moestuinpotjes laten 
zien dat voedsel verbouwen veel tijd en 
moeite kost. Dat zijn we vergeten.’ 

Wat is de grootste belemmering 
voor een overgang naar duurzame 
voedselsystemen? 
Praasterink: ‘Er zullen meerdere 
belemmeringen zijn, dat gaan we 
onderzoeken. Uit eerder onderzoek 
kwam bijvoorbeeld het gebrek aan 
boegbeelden op het gebied van 
natuurinclusieve landbouw in de 

agrarische sector. Een goede boer is nu iemand die veel kilo’s 
per hectare of liters per koe produceert. We zijn gericht op 
productiviteit en winstmaximalisatie. Winst is daarbij alleen 
gedefinieerd in geld. We moeten langzaam toe naar een 
paradigma dat is gericht op gezondheid; van planeet, mens 
en dier. Daar zijn natuurlijk tal van barrières te noemen, 
maar er zijn genoeg initiatieven die laten zien dat er een 

 ‘Als boeren tien cent per kilo meer  
  zouden krijgen voor hun producten,  
  kunnen ze op een verantwoorde manier  
  produceren’  

haalbaar businessmodel omheen zit. We hoeven niet bij 
nul te beginnen. We beginnen bij alle initiatieven, al het 
ondernemerschap en alle innovaties die er al zijn.’

Moedigen jullie alle huidige initiatieven aan?
Praasterink: ‘We willen graag samenwerken met allerlei 
partijen in de sector, bijvoorbeeld op biodiversiteit of gezonde 
voedselomgeving. Het wordt voor ons een uitdaging om al 
die duurzame perspectieven te integreren en te komen tot 
een eindbeeld over het ‘perfecte’ voedselsysteem, met alle 
subsystemen. We moeten durven om, alles overwegend, de 
discussie in de juiste richting te duwen.’

Als lezers graag willen helpen met de transitie naar 
duurzame voedselsystemen, wat zet de meeste zoden 
aan de dijk?
Praasterink somt op: ‘Eet meer plantaardig en verspil geen 
voedsel. Eet uit het seizoen, liefst biologisch. Koop fairtrade 
producten uit het buitenland, zoals chocolade of koffie. En 
waardeer uw boer.’

Waardeer uw boer, hoe moet dat?
‘Koop regionale producten. De boeren verdienen het, ze 
werken zo ongelooflijk hard. Bovendien zitten ze gevangen in 
het systeem. Ze willen best meer duurzaam produceren, maar 
krijgen niet genoeg betaald voor duurzame alternatieven.’
Stegeman: ‘Terwijl dat niet moeilijk is. Als boeren tien cent per 
kilo meer zouden krijgen voor hun producten, kunnen ze op 
een verantwoorde manier produceren.’
Praasterink: ‘Veel consumenten weten niet dat ze met hun 
koopgedrag kunnen helpen om het natuurlijke ecosysteem 
in stand te houden, met biodiversiteit, schoon water en een 
gezonde bodem. Ons koopgedrag maakt het verschil!’ 

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD: BODEMZICHT, IVAR PEL,  
PIETER VAN DEN BOOGERT

Er zijn al veel voorbeelden van 
duurzame voedselsystemen, 
zoals: Voedselfamilies in 
metropoolregio Rotterdam-
Den Haag, Utrecht Food 
Freedom, voedselketens 
zoals Local2Local, of 
lokale producenten 
zoals De Eemlandhoeve, 
Mansholtcampus, 
Heideboerderij of de 
Herenboeren.

Op pagina 26 hebben wij 
een zo’n initiatief uitgelicht 
namelijk de regeneratieve 
boerderij Bodemzicht van 
Anne van Leeuwen en  
Ricardo Cano Mateo.

Duurzaam geteelde groenten van boerderij Bodemzicht. 
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Een regeneratief 
alternatief 
Er bestaan veel voorbeelden van 
initiatieven in de richting van de transitie 
naar duurzame voedselsystemen. In 2020 
zijn Anne van Leeuwen en Ricardo Cano 
Mateo gestart met hun regeneratieve 
boerderij Bodemzicht. Met Bodemzicht 
willen van Leeuwen en Cano Mateo een 
realistisch alternatief voor de huidige 
landbouw realiseren. Met regeneratieve 
landbouw vangen ze meer CO2 af te dan 
dat ze uitstoten, laten ze meer leven 
groeien dan dat ze vernietigen én maken 
ze winst.

In beeld | Regeneratieve boerderij
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Mobiele kippen  
De Vredelinger kippen grazen het hele jaar vers gras en insecten in de buitenlucht. 
De kippen worden continu verplaatst naar een ander stuk grond in kipmobielen. 
Deze holistische begrazing activeert de vegetatie en bodem, en zorgt voor versnelde 
koolstofopslag in de bodem. Zo komt de gedegradeerde bodem weer tot leven. 

Samen bouwen aan duurzame samenleving  
De Bodemzicht leerplek focust zich de komende jaren op 
de vraag ‘Hoe bouwen we een regeneratieve samenleving?’ 
Boeren, burgers, beleidsmakers, organisaties, kunstenaars en 
studenten worden uitgenodigd samen te denken en werken 
aan zo’n samenleving. 
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Open dag 
In rondleidingen van anderhalf uur leren deelnemers alles over de 
laatste ontwikkelingen op de boerderij, de ‘no-dig market garden’ en 
holistische begrazing. 
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Onderzoek | Schone lucht

Samen werken aan 
schone lucht

Is stoken het nieuwe roken? Volgens sommige tegenstanders wel. Het 
stoken van hout in de kachel of open haard stuit op steeds meer weerstand 
en de overlast van houtrook leidt tot veel discussie. Het onderzoeksproject 

‘CHARRED’ richt zich op de effecten van houtrook op gezondheid. Fleur 
Froeling en haar collegawetenschappers van het Institute for Risk Assessment 
Sciences (IRAS) van de faculteit Diergeneeskunde werken samen met burgers 

om onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van houtrook.

Bij houtverbranding komen schadelijke stoffen vrij, zoals 
fijnstof, benzeen en koolmonoxide vrij. Dat is slecht voor 
de luchtkwaliteit. Vooral bij hoge houtrookniveaus kunnen 
mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, 
maar ook ouderen en kinderen meer en eerder klachten 
ervaren dan anderen. Veel mensen maken zich dan 
ook zorgen over het effect van houtverbranding op de 
luchtkwaliteit en hun gezondheid. 

Fleur Froeling en collega’s van het IRAS onderzoeken 
samen met zo’n honderd burgers de impact van houtrook 
op gezonde lucht. ‘We betrekken deze burgers vanaf het 
begin tot het eind bij ons onderzoek’, vertelt Froeling. ‘We 
inventariseren samen welke vragen zij belangrijk vinden, en 
hoe we die eventueel kunnen beantwoorden. Door hierover 
in gesprek te gaan, hebben we ons onderzoek echt samen 
met de met hen opgezet.’ Ook het verzamelen van resultaten 
gaan ze samen doen, net als de analyse, het schrijven van de 
publicaties, en zelfs het communiceren over de uiteindelijke 
resultaten.

130 unieke vragen
In Amsterdam begon het team met het verzamelen van vragen 
van inwoners van deze stad over houtrook. Dat gebeurde via 
bijeenkomsten en via nieuwsbrieven en social media kanalen 
van organisaties als de GGD en het RIVM. In totaal kwamen 
er 130 unieke vragen binnen. Tijdens burgerbijeenkomsten 
werden daarvan de belangrijkste geselecteerd. Die gingen 
over gezondheid (bijvoorbeeld ‘Wat doet houtrook met de 
gezondheid van mijn luchtwegen’ en ‘Wat zijn de lichamelijke 
gevolgen van het inademen van houtrook, op de korte en 

lange termijn’) en duurzaamheid (bijvoorbeeld ‘Wat is de beste 
manier om hout te stoken’ en ‘Is er een duurzame manier om 
hout te stoken’).

Op basis van die vragen zijn verschillende onderzoeks-
voorstellen ontwikkeld. ‘We staan nu op het punt om te 
starten met die projecten’, aldus Froeling. ‘Zo gaan we tijdens 
het stookseizoen de effecten van houtrook op de luchtwegen 
bekijken op vier door burgers gekozen locaties. Door het 
partnerschap met de inwoners van Amsterdam ontstaan 
mooie dingen. Het biedt nieuwe perspectieven en een goede 
inkijk in wat burgers belangrijk vinden. En hopelijk krijgen zij 
ook een inkijkje in ons werk en kunnen we van elkaar leren.’

Zorgen van burgers staan centraal
CHARRED is onderdeel van het Europese CitieS-Health project 
dat zich richt op burgerwetenschap of ‘citizen science’. In vijf 
Europese steden - naast Amsterdam ook Barcelona in Spanje, 
Ljubljana in Slovenië, Lucca in Italië en Kaunas in Litouwen 
- helpen inwoners van deze steden met het ontwerpen en 
uitvoeren van experimenten om te onderzoeken hoe vervuiling 
in hun leefomgeving de gezondheid beïnvloedt. In iedere stad 
staat een andere vraag centraal.

Wetenschappers van het IRAS willen met hun onderzoek 
bijdragen aan een betere wereld. Dat doen ze door te luisteren 
naar de vragen en zorgen van mensen, en door complexe 
vraagstukken te onderzoeken over de grenzen van disciplines 
heen. 

TEKST: IRIS KRUIJEN  | BEELD: BAS NIEMANS
Fleur Froeling geeft een online instructie aan de mensen die meewerken aan het onderzoek, 
over het gebruik van de meetapparatuur.
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Onderwijs | minor Basics veterinary medicine

De samenleving zit te springen om dierenartsen met expertise op het gebied van 
gezondheidszorg landbouwhuisdieren, veterinaire volksgezondheid en de veehouderij. 

Om aan deze behoefte te voldoen, wil de faculteit Diergeneeskunde meer studenten 
opleiden met ambities en kwaliteiten voor dit specifieke werkveld. Internationale 
studenten Diergeneeskunde met interesse in de veehouderijsector worden sinds 

twee jaar toegelaten* tot de opleiding tot dierenarts. Sinds februari zijn we een groep 
studenten van de opleiding Animal Sciences van Wageningen University & Research 

(WUR) aan het klaarstomen voor de vervolgopleiding Diergeneeskunde.

‘Er is een enorme behoefte aan 
landbouwhuisdierenartsen’ 

Onder leiding van docenten Ruurd 
Jorritsma en Wim Kremer is op 
8 februari 2021 een pilot gestart  
met de minor ‘Basics in Veterinary 
Medicine’. Deze twintigweekse 
cursus bereidt studenten Animal 
Sciences van de WUR voor op de 
vervolgopleiding Diergeneeskunde (de 
driejarige masteropleiding), richting 
landbouwhuisdieren en veterinaire 
volksgezondheid. Kremer: ‘We starten 
deze pilot met studenten in de laatste 
fase van de vooropleiding Animal 
Sciences. Deze opleiding staat qua 
inhoud dicht bij onze opleiding. Als 
de pilot slaagt, gaan we onderzoeken 
of we ook studenten met een andere 
vooropleiding kunnen toelaten.’

Brug naar praktijk
In de minor ‘Basics in Veterinary 
Medicine’ is veel aandacht voor klinische 
pathofysiologie, klinische diagnostiek en 
klinisch redeneren. Deze onderwerpen 
komen in de opleiding Animal Sciences 
minder aan bod. Studenten komen 
in aanraking met alle diersoorten en 
ziektebeelden, zowel bij levende als 
dode dieren. ‘Tijdens deze minor gaan 
we echt aan de slag’, zegt Jorritsma. ‘De 

minor vormt een brug tussen de theorie 
vanuit de opleiding Animal Sciences 
en de praktijk, waarbij preventieve 
gezondheidszorg en voorkomen dat 
dieren ziek worden vooropstaat.’

Kwaliteit opleiding versterken
Als de pilot slaagt, stroomt in 
het najaar 2021 een eerste groep 
studenten in vanuit Animal 
Sciences bij de vervolgopleiding tot 
landbouwhuisdierenarts. Zij zullen 
anders naar de problemen in de 
veehouderij kijken dan Utrechtse 
studenten. ‘Studenten Diergeneeskunde 
leren als eerste te redeneren vanuit 
het dier en ziektekundige aspecten. 
Wageningse studenten zijn gericht op 
dieren in een veehouderijsysteem. Zij 
brengen specifieke expertise mee op 
het gebied van voeding en genetica, 
maar ook over ontwikkelingen in de 
veehouderij’, aldus Kremer. ‘Zo brengen 
we verschillende perspectieven samen 
en versterken de kwaliteit van de 
opleiding.’

Niet alleen in Nederland
De behoefte om meer 
landbouwhuisdierenartsen op te 

 Diergeneeskunde start pilot voor nieuwe minor  

 ‘Basics in Veterinary Medicine’ 

leiden speelt niet alleen in Nederland. 
Universiteiten in bijvoorbeeld het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland leiden 
eveneens studenten op met een andere 
vooropleiding, hoewel de situatie 
niet helemaal vergelijkbaar is. In de 
opleiding Diergeneeskunde van de 
Royal Veterinary College in Londen 
bijvoorbeeld, stromen studenten in met 
een opleiding biologie in het tweede 
jaar van de vijfjarige opleiding tot 
dierenarts. 

Klaar voor de toekomst
‘Precies 200 jaar geleden begonnen 
we in Utrecht met het opleiden van 
dierenartsen’, weet Kremer. ‘We gaan 
nu voor het eerst studenten met een 
andere vooropleiding toelaten om 
te voldoen aan de vraag vanuit de 
maatschappij, met de overtuiging dat 
we zo de kwaliteit van de opleiding 
verhogen. Een groot aantal docenten 
zet zich hiervoor in. Het is ontzettend 
spannend om deze stap te zetten, maar 
we hebben er vertrouwen in dat we op 
deze manier dierenartsen opleiden die 
klaarstaan voor de toekomst.’  

TEKST: RENSKE BELT | BEELD: BAS NIEMANS

*Vanwege het coronavirus en de verspreiding daarvan is besloten de cursus voor internationale studenten ter voorbereiding 
op de master Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid niet door te laten gaan. Dit heeft tot 
gevolg dat er geen internationale studenten instromen in collegejaar 2021-2022. 
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Verdieping |  Het microbioom

In en op ons lichaam en dat van dieren zitten veel micro-organismen zoals 
bacteriën, virussen en gisten: het microbioom. Dat helpt bij het verwerken 

van voedsel dat we anders niet zouden kunnen verteren, het levert belangrijke 
voedingsstoffen zoals bepaalde vitaminen, en traint het immuunsysteem om 

effectief op te treden tegen infecties. Zo helpt het microbioom ons gezond te blijven. 

De veranderlijkheid 
van het microbioom

 Wetenschappers bestuderen microbioom   

 bij verschillende diersoorten 

Om erachter te komen welke bacteriën er aanwezig 
zijn in het microbioom, gebruiken de onderzoekers 
een mini-sequencer, de Nanopore MinION.  
Met een hele kleine chip kunnen ze op locatie en 
binnen een paar uur het DNA uitlezen. 
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Het microbioom is heel flexibel: door 
interacties met de gastheer, omgeving, 
voeding, en andere micro-organismen 
verandert het continu. Die flexibiliteit is 
vaak positief, maar kan ook gevaarlijk 
zijn, bijvoorbeeld als bacteriën resistent 
worden tegen bepaalde antibiotica. 
Hoe het microbioom precies werkt, en 
of we daar met bijvoorbeeld voeding 
invloed op kunnen uitoefenen, is 
nog nauwelijks bekend. Via diverse 
onderzoeksprojecten bij mens en dier 
hopen onderzoekers daarover meer te 
weten te komen.

 ‘In de toekomst willen  
  we personalised medicine   
 aanbieden op basis van een  
 specifiek microbioom’  

 
KIP – Omgeving heeft meer invloed dan voer
Een gezond darmmicrobioom beschermt kippen tegen 
ziekteverwekkers. Daardoor hoeven pluimveehouders 
minder antibiotica te gebruiken. Het darmmicrobioom van 
de kip staat onder invloed van voer, maar bijvoorbeeld ook 
van de omgeving. Annelies Kers, postdoc bij Wageningen 
University & Research, onderzocht samen met Francisca 
Velkers van de faculteit Diergeneeskunde wat de invloed is 
van de omgeving op het darmmicrobioom. Ze verdeelden 
vleeskuikens willekeurig over drie onderzoeksomgevingen 
met verschillende hokken, maar met een vergelijkbaar 
management. Met een voerinterventie brachten zij verschil 
aan tussen de hokken: binnen één omgeving kregen de 
kippen in de ene helft van de hokken een type voer, en 
de andere helft een ander type voer. Na 35 dagen bekeek 
Kers de samenstelling van het microbioom in de blinde 
darm, waar bij kippen de vergisting plaatsvindt. In twee 
van de drie onderzoeksomgevingen was de diversiteit 
van bacteriën in het darmmicrobioom vergroot door de 
voerinterventie. Deze verklaarde 10% van de verschillen in 
het microbioom, en de omgeving maar liefst 28%. 

Iedere stal uniek 
‘Ik had niet verwacht dat het effect van de omgeving 
zo groot zou zijn’, zegt Kers. ‘Hiermee laten we zien dat 
voeding invloed heeft op het darmmicrobioom van een 
kip, maar dat de invloed van de omgeving nog groter kan 
zijn. Daar moeten we rekening mee houden in toekomstig 
onderzoek en het voeren van kippen. Waarschijnlijk heerst 
in iedere stal een specifiek en uniek microbioom. In de 
toekomst willen we dat graag meenemen in de behandeling 
en proberen om meer personalised medicine aan te bieden 
op basis van dat specifieke microbioom. In het ene type stal 
zal een andere behandeling nodig zijn dan in het andere.’

HOND – Hond in gevecht met schimmel
De schimmel Aspergillus fumigatus zorgt bij honden – vooral 
Labrador Retrievers en Golden Retrievers zijn gevoelig – 
voor een ontsteking van de neusholte, die kan doorlopen 
naar de voorhoofdsholte. Utrechtse wetenschappers van de 
Bètafaculteit deden genetisch onderzoek naar de hond én 
de schimmel en ontdekten dat hond en schimmel in gevecht 
zijn om voedingsstoffen. ‘De schimmel onderdrukt de 
afweer van de hond’, vertelt onderzoeker Hans de Cock van 
de Universiteit Utrecht. ‘Ook zien we dat de schimmel zich 
tijdens de groei genetisch aanpast aan de gastheer. Daardoor 
kan de schimmel beter in de holtes van de hond overleven.’ 
De nieuwe inzichten bieden aanknopingspunten voor betere 
behandeling van de schimmel bij honden.

Beruchte schimmels
Maar ook bij mensen zorgt deze schimmel voor problemen. 
‘Dit is een van de vier beruchte schimmels die per jaar 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor anderhalf miljoen 
doden onder mensen wereldwijd. We willen daarom zoveel 
mogelijk te weten komen over deze ziekteverwekkers die 
allerlei verschillende infecties veroorzaken.’

Onderzoeksmedewerker Heleen Zweerus gebruikt de mini-sequencer om erachter te 
komen welke bacteriën er aanwezig zijn in het microbioom van verschillende diersoorten.
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PAARD – Antibioticaresistentie verspreidt via mest
Mathijs Theelen is specialist Inwendige Ziekten van het 
Paard aan de faculteit Diergeneeskunde. In zijn onderzoek 
brengt hij het gezonde darmmicrobioom van paarden 
in kaart. Theelen: ‘Dat is een enorme uitdaging, want er 
zijn ontzettend veel factoren die daar invloed op hebben. 
Bijvoorbeeld klimaat, stalomgeving, voedsel en de 
stalgenoten. Als je het microbioom onderzoekt, is zelfs het 
gekozen labprotocol van invloed op de resultaten. Daardoor 
is het lastig om te spreken van één normaal of standaard 
darmmicrobioom. We moeten dus eigenlijk proberen om per 
situatie het ‘normale’ microbioom te bepalen.’

Wat kunnen we vervolgens met die informatie? ‘Overgewicht 
komt veel voor bij paarden en darmbacteriën hebben 
daar invloed op. Daar ligt dus een mogelijke toepassing 
voor de toekomst, om dat probleem via het microbioom 
te beïnvloeden’, aldus Theelen. Een ander belangrijk doel 
is het bestuderen van genen die te maken hebben met 
antibioticaresistentie in het darmmicrobioom van paarden, 
en hoe bacteriën deze genen met elkaar delen. Via mest 
in stallen kunnen resistente bacteriën verspreiden tussen 
paarden.

Dierenartsen bewuster maken
Theelen: ‘We willen te weten komen hoe we antibiotica 
beter verantwoord moeten gebruiken bij paarden. We 
hebben bijvoorbeeld al ontdekt dat je het effect van een 
antibioticakuur zelfs zes maanden later nog terugziet in het 
darmmicrobioom. En zo’n kuur geeft een boost aan allerlei 
resistentiegenen in het microbioom, niet alleen aan de genen 
voor dat specifieke antibioticum. Hopelijk kunnen we met 
ons onderzoek dierenartsen nog bewuster maken van het 
probleem van antibioticaresistentie.’

Dat is ook het doel van de Werkgroep Veterinair 
Antibioticabeleid (WVAB). Op basis van de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten, de (inter)nationale wet- 
en regelgeving, en maatschappelijke belangen als 
volksgezondheid toetst zij richtlijnen voor veterinair 
antibioticumgebuik. Deze zijn te vinden op www.wvab.nl/
formularia en worden gemaakt door veterinaire experts en 
practici samen.

VARKEN – MRSA stoppen via de varkensneus
De meticilline-resistente Staphylococcus aureus 
(MRSA)-bacterie is in de volksmond ook bekend als de 
‘ziekenhuisbacterie’, omdat deze vooral in ziekenhuizen 
uitbraken veroorzaakt. De bacterie is ongevoelig voor 
behandeling met het antibioticum meticilline en antibiotica 
die daarop lijken, en kan daardoor voor grote problemen 
zorgen. In Nederland doen we dan ook veel om verspreiding 
van MRSA in de gezondheidszorg te voorkomen.

Een specifiek type MRSA komt voor bij verschillende 
diersoorten, waaronder varkens, en kan van dier op 
mens worden overgedragen. In de varkenshouderij is het 
antibioticagebruik de afgelopen jaren al flink verminderd, 
maar MSRA komt nog steeds veelvuldig voor bij varkens. 
Wat kunnen we doen om dit te voorkomen? Onderzoekers 
Birgitta Duim, Abel Vlasblom en Aldert Zomer van de 
faculteit Diergeneeskunde proberen het microbioom bij 
varkens te beïnvloeden om een besmetting met MRSA te 
voorkomen.

Bacteriën die MRSA wegpesten
‘Bij jonge biggen zien we verschillen in de mate van MRSA-
dragerschap’, vertelt Aldert Zomer. ‘Wij vroegen ons af of zij 
bacteriën bij zich dragen die MRSA als het ware wegpesten? 
Met die kennis kunnen we MRSA proberen te verminderen. 
Door goede bacteriën uit deze weinig gevoelige biggen te 
halen en in de neus van andere biggen te planten, hopen 
we varkens weerbaar te maken tegen MRSA.’ Het project 
loopt nog en de onderzoekers hebben de resultaten van een 
eerste pilotstudie aangeboden aan een vaktijdschrift.

ZEEHOND – Microbioom van de schildwachters 
van de zee
Beïnvloedt het herstel in Zeehondencentrum Pieterburen 
het darmmicrobioom van zeehonden? Om die vraag te 
beantwoorden, vergelijken onderzoekers Ana Rubio-Garcia 
en Aldert Zomer van de faculteit Diergeneeskunde het 
darmmicrobioom van tweehonderd gewone zeehonden 
en vijftig grijze zeehonden op verschillende tijdstippen: 
bij binnenkomst in Pieterburen, bij vrijlating en ook 
op dag acht en dag vijftien van het herstel en tijdens 
eventuele antibioticabehandelingen. Rubio-Garcia: ‘Door 
het microbioom op verschillende momenten tijdens het 
herstel te analyseren, hopen we te kunnen zien wat het 
effect is van voeding, contact met verzorgers en eventuele 
antibioticabehandeling. Als we weten of en hoe deze 
factoren het microbioom beïnvloeden, positief of negatief, 
kunnen we bijvoorbeeld het dieet of de verzorging 
aanpassen om dit te voorkomen of stimuleren.’

Schildwachters van de zee
Er is nog vrijwel niets bekend over het darmmicrobioom 
van zeehonden. Zomer, universitair docent bij de Faculteit 
Diergeneeskunde en de microbioom-expert bij verschillende 
onderzoeksprojecten, legt uit: ‘Wat we wel weten, is dat 
zeehonden de schildwachters van de zee zijn. Ze staan 
helemaal bovenaan de voedselketen. Alles wat ze eten, is 
daarom representatief voor alle dieren die onder hen staan 
in deze keten. Omdat het DNA van deze zeehonden nog 
niet volledig genetisch is onderzocht, is het vaak lastig te 
bepalen welk DNA van hen is. Welk DNA is afkomstig van 
hun voeding en welk DNA van het microbioom? Het is dus 
gemakkelijk om verkeerde conclusies te trekken. Maar we 
hebben nu ruim negenhonderd samples, waardoor we 
voldoende gegevens hebben om duidelijke conclusies te 
kunnen trekken.’ 
In een ander project bekijkt Zomer bijtincidenten van grijze 
zeehonden die bruinvissen aanvallen, waardoor de bruinvis 
kan overlijden aan een infectie van de wond. Ook dat is 
microbioomonderzoek.

MENS – Vaker longontsteking rondom intensieve 
veehouderij
Mensen die in de buurt van intensieve veehouderij 
wonen, vooral binnen een cirkel van twee kilometer 
van een pluimveebedrijf of geitenhouderij, hebben 
meer kans op een longontsteking. ‘We zien dit al jaren 
terug in epidemiologisch onderzoek’, zegt Lidwien Smit, 
epidemioloog aan de faculteit Diergeneeskunde. ‘Daarom 
hebben we onderzocht of het microbioom in de luchtwegen 
bij omwonenden van veehouderijen anders is dan bij 
mensen die niet in de buurt van zo’n bedrijf wonen.’ Uit 
dit onderzoek bleek dat dit verschil inderdaad bestaat. In 
het keelmicrobioom van omwonenden zijn bijvoorbeeld 
meer pneumokokken terug te vinden: bacteriën die veel 
voorkomen bij mensen, maar die ook een longontsteking 
kunnen veroorzaken. 

Puzzelstukjes aan elkaar plakken
Smit: ‘We denken dat bepaalde luchtverontreinigende 
stoffen uit de veehouderij dat verschil veroorzaken, 
bijvoorbeeld fijnstof en ammoniak. Om te checken of dit 
klopt, gaan we nu een grootschalig onderzoek opzetten. 
Daarbij onderzoeken we onder meer het microbioom in 
de luchtwegen van ruim honderd geitenhouders en van 
zo’n vijftienhonderd mensen uit de omgeving. Daarnaast 
bekijken we het microbioom in de stal, mest, in de stalstof 
en in de buitenlucht rondom de boerderij. We hopen met die 
informatie alle puzzelstukjes aan elkaar te kunnen plakken. 
Maar het wordt een flinke uitdaging om patronen te vinden 
en die vervolgens te koppelen aan de omgeving. We weten 
simpelweg nog niet welke omgevingsfactoren een rol spelen 
in dit microbioom.’ 
Nederlandse geitenhouders staan te springen om de 
resultaten. Ze hopen dat deze kunnen helpen bij het 
opzetten van preventieve maatregelen om longontstekingen 
bij omwonenden te voorkomen.  

TEKST: IRIS KRUIJEN | BEELD: BAS NIEMANS
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200 jaar diergeneeskunde 

DEZE FOTO, GEMAAKT TUSSEN 1898-1913, TOEN ALLEEN NOG MANNELIJKE STUDENTEN WERDEN TOEGELATEN, TOONT VETERINAIRE STUDENTEN TIJDENS EEN 
ANATOMIEPRACTICUM. UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT, INV.NR 0285-3136.

In beeld | 200 jaar diergeneeskunde

Op 10 december 2021 bestaat Diergeneeskunde in Utrecht 200 jaar! Wat hebben 
we meegemaakt in deze periode en waar staan we nu? De geschiedenis en ook 
de diergeneeskunde van deze tijd, willen we graag samen met jullie tot leven 
brengen en delen in foto’s en verhalen. Heb je een mooi verhaal of een leuke 

foto over de praktijk of over het onderwijs of onderzoek van Diergeneeskunde, 
uit verleden of heden, stuur deze dan naar 200jaar-dgk@uu.nl. 

 Stuur je foto of verhaal in! 
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Onderzoek naar Praktijk  | Screening hulphonden

Medische screening
geleidehonden   

Per jaar komen er zo’n tweehonderd jonge honden van KNGF Geleidehonden voor een medische 
screening naar het Universitair Dierenziekenhuis in Utrecht. Dierenartsen onderzoeken de 

honden waarna de honden kunnen beginnen aan hun opleiding tot geleidehond. De screening 
bestaat uit drie onderdelen: de ogen, ellebogen en heupen worden onderzocht.

Een volle wachtkamer
Het pleeggezin waar de twaalf maanden oude hond op dat 
moment verblijft, brengt samen met de hond een bezoek 
aan het Universitair Dierenziekenhuis. Dit is enkele weken 
voordat de hond teruggaat naar de geleidehondenschool in 
Amstelveen om daar met de opleiding te starten. 
Eva Versteeg, case manager veterinaire zaken bij KNGF, is 
aanwezig bij de screenings en zorgt voor de coördinatie. 
Versteeg: ‘Je moet je voorstellen dat er, we hebben het dan 
over de periode vóór COVID-19, acht pleeggezinnen met hun 
jonge honden in de wachtkamer zitten. Lekker druk dus! 
Het is altijd een leuk moment om de honden bij elkaar te 
zien. Sommige honden komen uit hetzelfde nest en zien hun 
broertjes of zusjes dan weer.’

Ogen voor de baas 
Het ECVO-onderzoek (ECVO staat voor European College 
of Veterinary Ophthalmologists) is een oogonderzoek naar 
erfelijke oogziekten bij honden. Om dit onderzoek goed uit te 
kunnen voeren, krijgen de honden eerst oogdruppels. Door 
de oogdruppels gaat de pupil na ongeveer een kwartier verder 
openstaan. In een verduisterde ruimte ziet de oogspecialist 
daarna goed of er iets mis is met het oog of niet. Versteeg: 
‘Het is natuurlijk heel belangrijk dat we zeker weten dat 
er niks mis is met de ogen van de honden. Als ze later als 
geleidehond aan de slag gaan zijn de ogen van de hond de 
ogen voor zijn of haar baas.’

Erfelijke aandoeningen
Na het oogonderzoek staat specialist Björn Meij klaar om de 
honden te ontvangen voor orthopedisch onderzoek waarbij 
vooral de aandacht uitgaat naar de heupen en de ellebogen. 
Meij: ‘Heupdysplasie is een erfelijke ontwikkelingsstoornis 
van het heupgewricht, waarbij de heupkop niet mooi in de 
heupkom past. Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor 

 Klaar voor de geleidehondenschool 

Oogonderzoek naar erfelijke oogziekten.

 ‘Het is natuurlijk heel belangrijk dat  
  we zeker weten dat er niks mis is met  
  de ogen van de honden.’ 
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een aantal voornamelijk erfelijke aandoeningen aan de 
ellebogen van de hond. Deze aandoeningen veroorzaken, 
net als heupdysplasie, gewrichtspijn en dus kreupelheid bij 
de hond.’ 
De afwijkingen worden het vaakst gezien bij grote rassen 
zoals de Duitse herder, Golden Retriever en Labrador 
Retriever. Deze en kruisingen van deze rassen, zijn precies 
de honden die opgeleid worden tot geleidehond. ‘Het is 
belangrijk dat we de afwijkingen vroegtijdig opsporen. 
Soms kan een hond bij kreupelheidsklachten geopereerd 
worden, helaas ligt er dan geen carrière als geleidehond 
meer in het verschiet. Het kan ook betekenen dat een 
moeder- of vaderhond in spé toch geen fokhond wordt’, 
zegt Meij. Versteeg vult aan: ‘Het welzijn van onze honden 
staat voorop. Ook als de hond stopt met zijn opleiding 
wordt hij uiteraard zo nodig geopereerd en gaat hij een 
mooi leven als huishond tegemoet.’
Om te onderzoeken of er afwijkingen zijn, kijkt Meij eerst 
hoe de hond loopt. Na deze ‘loopgang’ wordt de hond op 
tafel onderzocht door alle gewrichten te checken. Bij de 
afdeling Diagnostische Beeldvorming maakt de radioloog 
tot slot een röntgenfoto van de heupen en de ellebogen.

Na al deze onderzoeken mag de geleidehond in spe 
weer naar huis. KNGF krijgt na een aantal weken een 
rapport met alle bevindingen. Versteeg: ‘Sinds we deze 
screeningen doen, zien we een afname van het aantal 
honden met elleboog- en heupdysplasie. Er zijn dus meer 
honden die doorstromen naar de opleiding, daar zijn we 
erg blij mee!’.  

TEKST: JOSIEN JACOBS | BEELD:BAS NIEMANS

Eva Versteeg met moederhond Fien. Fien is mee naar de kliniek om de jonge honden die gescreend worden rustig te houden.

OVER KNGF GELEIDEHONDEN EN  

DE SAMENWERKING MET DE 

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 

   
KNGF schoolt honden voor blinde en zeer 
slechtziende mensen, mensen met een 
lichamelijke functiebeperking, (oud-)
geüniformeerden met een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS), kinderen met een 
visuele of fysieke beperking of jonge 
kinderen met autisme. KNGF heeft een eigen 
fokprogramma, ze socialiseren en voeden 
samen met puppypleeggezinnen jonge 
honden op. Tot slot bieden ze instructie, 
begeleiding, advies en nazorg aan de mensen 
die een geleidehond krijgen. 

De samenwerking tussen de faculteit 
Diergeneeskunde en KNGF gaat al lang 
terug en beperkt zich niet alleen tot de 
medische screening. Zo komen er geregeld 
honden voor het orthopedisch spreekuur, 
doet het Universitair Dierenziekenhuis de 
fertiliteitsbegeleiding en worden honden, 
op verzoek van KNGF, voor operaties 
doorverwezen naar Utrecht. Versteeg: “Met 
veel specialisten in Utrecht hebben we een 
goede band opgebouwd. De lijntjes zijn kort 
en de specialisten weten hoe belangrijk het is 
dat de KNGF-honden hun werk goed kunnen 
doen en gezond blijven.”

 ‘Het is belangrijk dat we de afwijkingen   
  vroegtijdig opsporen’ 
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Onderzoek | Eendjes voeren

Eendjes voeren op  
wetenschappelijke wijze

Nu de zon weer meer gaat schijnen en het buiten warmer wordt, is een 
bezoek aan de eendenvijver in de buurt een fijne activiteit. Een restje brood 

mee voor de eendjes, iedereen blij zou je denken. Maar helaas: de grote 
hoeveelheid goedbedoeld brood die eenden dagelijks voor hun kiezen 

krijgen, kan gevaarlijk uitpakken. Want net als voor mensen is een gezond 
en gevarieerd dieet ook erg belangrijk voor de gezondheid van dieren.

Column | Marie-Jose Enders-Slegers

Marie-Jose Enders-Slegers
GZ Psycholoog
Em. Hoogleraar Antrozoölogie aan de  
Open Universiteit 
President of the International Association 
of Human Animal Interaction 
Organizations (IAHAIO)

Alweer vijftig jaar geleden verhuisde ik met man (huisarts), kind, hond en kat vanuit 
de stad naar het platteland. Ik had ernaar uitgezien: ruimte om ons heen, rust, natuur, 
mensen die elkaar groeten op straat, vriendelijkheid en veel, heel veel dieren om ons 
heen.

Was het in de stad steeds een uitdaging om de hond uit te laten (poepzakjes waren 
er toen nog niet) en de kat binnen te houden (ze zou immers overreden kunnen 
worden), in het dorp zou het een feestje worden voor ons allemaal. De hond uitlaten 
in de uiterwaarden, de kat lekker ‘vrij’ laten rondlopen. En zo geschiedde!

De beestenboel liep behoorlijk uit de hand. Binnen een paar jaar hadden we drie 
katten, twee herdershonden, twee ponies, konijnen, cavia’s en witte ratjes. En en 
twee kinderen erbij: ieder had zijn eigen huisdieren. Heel gezellig, maar ook voor de 
dieren?

Wanneer ik erover nadenk, bekruipt me toch een ongemakkelijk gevoel. Hoe haalde 
ik het in mijn hoofd om zonder enige kennis over diergedrag, dierenwelzijn, over wat 
dieren nodig hebben om zich goed en gelukkig en gezond te voelen, dieren aan te 
schaffen? Wat wist ik helemaal van paarden? En eigenlijk wist ik ook nauwelijks wat 
over hoe honden op te voeden, met katten om te gaan, wat konijnen of witte ratjes 
nodig hebben. Het gebeurde allemaal op ’intuitie’ en het ging nog goed ook. Tot ik 
me later in mijn leven ging verdiepen in de relatie tussen mens en dier en ontdekte 
dat ik het soms toch echt helemaal verkeerd had gedaan. Een paard alleen in de stal? 
Foei! Schreeuwen als de hond iets verkeerd doet? Helemaal fout en ga zo maar door. 

Ik merk dat dit nog erg veel voorkomt, in de stad zowel in de stad als op het 
platteland. Als onderzoeker van mens-dier interacties en mens-dier relaties en van 
dier-ondersteunde interventies bij kwetsbare mensen heb ik geleerd dat dieren 
ontzettend veel voor mensen kunnen betekenen. Maar betekenen wij ook veel voor 
hen? In de zin dat we hun welzijn bewaken? Het wordt tijd dat we ons daar eens 
bewust van worden. Waar we wonen, in de stad, op het platteland, we hebben 
kennis en vaardigheden nodig om te zorgen dat onze maatjes, die zoveel voor ons 
betekenen, gezond blijven en zich fijn voelen. 
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1. Zaden en noten
Vogelzaad is een van de beste opties omdat het rijk is 
aan vet, maar door de hoge concentratie essentiële 
vetzuren is het verstandig om niet te veel te geven. 
Daarom geldt, net als voor alle andere suggesties in 
deze lijst: met mate. 

2. Groenten en fruit
Mais, sla, erwtjes, appel, banaan en andere groenten 
en fruit zijn goede opties omdat ze voorzien in 
vezels, water en essentiële vitaminen. Het nadeel 
van vooral fruit maar ook groenten die rijk zijn 
aan koolhydraten, zoals wortels, is dat ze maag-
darmklachten kunnen veroorzaken bij vogels. 
Probeer kleine hoeveelheden groenten en fruit 
daarom te combineren met zaden en noten.

3. Rijst
In kleine hoeveelheden zijn zowel gekookte als 
ongekookte rijst prima opties, omdat ze een 
goede bron van energie zijn maar een vrij lage 
voedingswaarde hebben. Heel belangrijk: voer 
eenden nooit gekruide of gebakken rijst zoals nasi, 
maar alleen naturel rijst zonder kruiden!

4. Kliekjes
Kliekjes van bewerkt voedsel - zoals pizza en patat 
- zouden eigenlijk niet op deze lijst moeten staan. 
Ze doen namelijk voor vogels wat fast food voor 
mensen doet: ze leveren veel energie, maar weinig 
voedingswaarden. In het onderzoek ontdekten 
Corbee en Burt dat kliekjes wel een heel populaire 
keus zijn om te voeren. Maar het advies is dus om ze 
te vermijden, net als brood.

HIER WAT TIPS - VAN GOED NAAR SLECHT

voer bleek gemiddeld zo’n 153 ratten per park van voedsel 
te kunnen voorzien! Bruine ratten jagen op eieren en kuikens 
van watervogels. Dit is normaal natuurlijk gedrag, maar een 
overvloed aan ratten kan de natuurlijke balans van soorten 
verstoren. Dus als je te veel voert, kan dat uiteindelijk ook 
leiden tot minder eendjes in je buurtvijver…

‘Op deze manier hoopt het stadsbeheer de rattenoverlast te 
verminderen, en de waterkwaliteit te verbeteren.’

Omzetten in beleid
Jan Buijs, onderzoeker Leefomgeving GGD Amsterdam, 
gebruikt de resultaten om de oorzaken van dierplagen aan te 
pakken. ‘Wij wilden met name weten in welke overmaat er 

 ‘Voor vogels is brood juist de slechtste optie’ voedselresten aan vogels werden gevoerd op deze locaties. 
Met dit onderzoek hebben we kunnen laten zien dat er veel 
voer blijft liggen aan de waterkant. Dit trekt ratten aan en 
verslechtert de waterkwaliteit. Op basis daarvan is nu een 
vogelvoerverbod ingesteld in bepaalde gebieden, en biedt 
de stad alternatieven aan. Bijvoorbeeld broodcontainers: hier 
kunnen buurtbewoners hun resten brood inwerpen en dit 
wordt dan op een verantwoorde manier afgevoerd en vergist.’

Volgens Buijs zal eendjes voeren als activiteit nooit helemaal 
verdwijnen. ‘Mensen beleven er veel plezier aan en kinderen 
komen in aanraking met dieren en de natuur. Maar op deze 
manier hoopt het stadsbeheer de hoeveelheid meldingen van 
rattenoverlast in de stad te verminderen, en de waterkwaliteit 
te verbeteren. En naar eenden kijken om te zien wat ze zelf 
aan eten vinden, kan natuurlijk ook al leuk genoeg zijn.’ 

TEKST: IRIS KRUIJEN | BEELD: JONI-LUDLOW, UNSPLASH

Eend op zoek naar groenvoer onder water.

Om te begrijpen in welke mate wilde vogels bijgevoerd 
worden, en hoe dat hun gezondheid beïnvloedt, onderzochten 
Sara Burt en Ronald Corbee, geholpen door student 
Diergeneeskunde Cornelis Vos, het voeren van vogels bij zeven 
waterkanten in het westelijk deel van Amsterdam.

‘Door bijvoeren hoeven wilde vogels minder tijd te besteden 
aan het zoeken naar eten, verbetert hun lichaamsconditie, 
en krijgen ze meer nakomelingen’, legt Corbee uit. ‘Maar, 
bijvoeren maakt de vogels ook afhankelijk van het extra 
voedsel, kan voor gebrek aan bepaalde voedingsstoffen 
zorgen door het verschil in voedingswaarde met natuurlijk 
eten, en er is een verhoogd risico op overdracht van ziekten. 
Daarnaast zorgen voedselresten in en bij de vijvers voor een 
slechtere waterkwaliteit en trekken ze ratten aan.’

Burt vertelt: ‘Uit onze studie bleek dat de meeste mensen 
vogels voeren om verspilling van brood en andere etensresten 

tegen te gaan. Brood was met zo’n twee-derde van het totale 
voedselaanbod verreweg de grootste categorie. Maar voor 
vogels is brood juist de slechtste optie.’ De voedingswaardes 
van brood sluiten niet aan bij de behoeften van wilde vogels, 
en in afwezigheid van natuurlijke voedselopties kan brood 
zelfs leiden tot gebrek aan bepaalde voedingsstoffen. Stel 
je maar eens voor: hoe zou jij je voelen als je alleen maar 
brood at…? Eenden zouden voornamelijk groenvoer uit de 
natuurlijke omgeving moeten eten, zoals gras en lage plantjes, 
eendenkroos, kleine visjes, kikkers en andere waterdiertjes.

Beter te weinig dan te veel 
Het laatste advies: voer niet te veel. Burt en Corbee zagen 
dat mensen vaak zoveel voer meenemen dat de vogels niet 
alles op krijgen. Voedsel dat zich ophoopt in een vijver gaat 
schimmelen en stimuleert bacteriën die zuurstof uit het 
water trekken en gifstoffen produceren. Bovendien kan het 
ongewenste dieren zoals ratten aantrekken. Het teveel aan 
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 In de media | Nieuwe boeren

Diergeneeskunde-student  
tussen de Nieuwe Boeren

Een van de kandidaten is Thijs (25), 
student Diergeneeskunde aan de 
Universiteit Utrecht. Hij haalde samen 
met drie andere deelnemers de finale en 
ging met een deel van de pot naar huis. 
Hoe beviel het leven op de boerderij 
hem, en welke lessen neemt hij mee 
terug de collegebanken in?

Nog nooit zo gelukkig geweest
Thijs groeide op het Zeeuwse platteland 
op als oudste van tien kinderen. 
Vroeger had hij al twee pony’s, een 
boel kippen, en een bijbaantje op een 
koeienboerderij. ‘Mijn grote droom 
was altijd al om zelfvoorzienend te 
wonen op mijn eigen hobby-boerderij. 
Nieuwe Boeren heeft me de bevestiging 
gegeven dat dit ook echt bij me past. 
Meedoen aan dit programma was de 
vetste ervaring van mijn leven. Ik ben 
nog nooit zo gelukkig geweest als 
tijdens de opnames, hoewel ik na de 
eerste paar weken wel mijn familie en 
vrienden erg begon te missen. Maar 
ik leefde daar echt in het moment, 
waardoor ik beter kon genieten van 
dingen.’

In het nieuwe tv-programma Nieuwe Boeren hebben twaalf deelnemers één 
gezamenlijke opdracht: een maand lang leven op een zelfvoorzienende boerderij 
zonder luxe, elektriciteit, stromend water, en zonder hun mobiele telefoon. Door 
samen te werken moeten ze het land en de dieren onderhouden en voor hun eigen 
eten zorgen. Iedere week bekeken ruim een miljoen kijkers hoe  een deelnemers de 

boerderij moest verlaten. De winnaar gaat met de pot geld –verdiend door opdrachten 
uitvoeren als boter maken en het timmeren van een omheining – naar huis.

‘Ze zoekt mij!’
Thijs zag online een oproep voor 
deelnemers voorbij komen in een 
filmpje van Anita Witzier. ‘Toen ik 
dat filmpje zag, dacht ik: “Ze zoekt 
mij!”. Ik heb me aangemeld en binnen 
anderhalve week hoorde ik dat ik mee 
mocht doen.’ Toen kon hij zich nog 
twee maanden voorbereiden. Er was 
geen eerder seizoen, dus deelnemers 
wisten we niet waar ze terecht gingen 
komen. Thijs: ‘Ik ben dus vijf keer 
per week gaan sporten, heb heel 
gezond gegeten en geen alcohol meer 
gedronken. En daarnaast heb ik m’n 
survival skills geoefend. Ik heb oudere 
seizoenen van Expeditie Robinson 
gekeken met een notitieblok op 
schoot!’
‘Zo heb ik ook mijn tactiek bepaald: 
ik wilde me een beetje terughoudend 
opstellen. Hoewel ik als oudste uit 
een gezin van tien best de leiding kan 
nemen, wilde ik proberen volgzaam te 
zijn. Dat is best goed gelukt vind ik zelf, 
al heb ik soms op mijn tong moeten 
bijten. Mijn inbreng was dat ik handig 
ben, en dat ik mede door mijn opleiding 
Diergeneeskunde veel van dieren weet. 
Binnen de groep stond ik bekend om 

die kennis. Tijdens het melken van de 
koeien, zo’n twee uur per dag, deelde ik 
altijd “de Weetjes van Thijs”.’

Een emotionele snelkookpan
‘Als een-na-jongste van de groep kreeg 
ik niet automatisch de leiding. Zelfs 
toen ik een week lang Herenboer was; 
dat was totale anarchie. Een leuke 
kennismaking met leiding geven, haha.’
Door het ritme van de opnames 
was er bovendien een interessante 
groepsdynamiek. Iedere aflevering 
omvat zo’n vier dagen in de realiteit. 
Thijs: ‘De dag dat er weer iemand was 
afgevallen, was altijd heel gezellig. Maar 
in de dagen erna, als we weer richting 
een eliminatie gingen, was er veel meer 
spanning. Ik heb daardoor veel over 
mezelf geleerd. Bijvoorbeeld dat ik soms 
te lief ben, en meer op mijn strepen 
moet gaan staan. Ik hoef niet aan 
mezelf te twijfelen, ook niet als anderen 
harder roepen dan ik.’

Iedere dag stamppot
‘Het belangrijkste wat ik meeneem naar 
huis na het programma is om meer in 
het moment te leven. En ook dat ik niet 
zoveel nodig heb om gelukkig te zijn. 

We aten daar iedere dag stamppot, 
maar bij iedere hap dacht ik ‘Wauw, 
wat is dit lekker!’ Omdat je de hele dag 
werkt voor je eten, smaakt het veel 
beter.’
‘Na mijn deelname heb ik bijna twee 
weken nodig gehad om weer een 
beetje te landen in het normale leven. 
De prikkels van een week op de 
boerderij zijn er evenveel als die van 
tien minuten in de supermarkt! De 
eerste keer terug in de supermarkt ging 
dat helemaal mis en duurde het even 
voordat ik mijn route langs de schappen 
kon bepalen.’

‘Met een aantal van de andere 
deelnemers heb ik nog steeds contact. 
Je hebt zo intensief samen geleefd, 
dat ik het gevoel heb dat ik sommige 
van hen nu beter ken dan mijn beste 
vrienden. Francoise bijvoorbeeld, die 
maakte mij iedere dag wakker. Ik sliep 
namelijk door de haan heen. Dat zijn 
echt buddies for life.’ 

TEKST: IRIS KRUIJEN | BEELD: LINELLE DEUNK

Thijs, student Diergeneeskunde
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In beeld | Student van toen en nu

Dick de Lange studeerde in 1988 af 
als dierenarts en is gespecialiseerd in 
melkvee. Friederike van Oeveren is 
vijfdejaars diergeneeskundestudent 
en wil ook graag met herkauwers gaan 
werken. Beiden kwamen (online) bij 
elkaar om hun visie te delen over hoe 
het vak diergeneeskunde is veranderd. 

Hoe is het vak diergeneeskunde in jullie 
ogen veranderd door de jaren heen?
De Lange: ‘Toen ik opgroeide waren 
melkveebedrijven kleiner en vaker gemengd, met 
koeien, kippen en varkens door elkaar. In de jaren 
70 gingen bedrijven behoorlijk opschalen en meer 
specialiseren in één diersoort. Tegenwoordig 
kunnen met name jongere melkveehouders 
moeilijk meekomen met die opschaling. Dit 
komt doordat de prijzen van melk onder druk 
staan. Door de intensivering heeft de praktijk 
waar ik werk minder klanten gekregen, maar is 
het werkgebied groter. We begonnen met een 
aanrijtijd voor spoedgevallen van tien minuten, nu 
is dat soms wel een uur.’ 

Van Oeveren: ‘Ik kan over minder jaren iets 
zeggen dan Dick, maar ik denk dat dierenartsen 
meer een adviesfunctie hebben gekregen. 
Vroeger kwam de dierenarts vooral als er echt 
iets mis was met een dier. Dat is ook het beeld 
dat mensen nog steeds hebben bij de veearts: 
’s nachts in je overall een keizersnede uitvoeren 
en overdag met grote operaties bezig zijn. Ik 
denk dat tegenwoordig de grootste uitdaging 
het meekrijgen van de boer is. Vroeger hadden 
dierenartsen meer gezag en autoriteit. Vandaag 
de dag zijn boeren steeds meer ingelezen. Ze 
moeten zich aan allerlei overheidsregels houden 
en kennis van zaken hebben om zich staande te 
kunnen houden. Als dierenarts moet je daardoor 
meer moeite doen om de boer te overtuigen, 
maar dat houdt je ook scherp.’

De Lange: ‘Een hele terechte opmerking. 
Dierenartsen moeten hun positie verwerven. 
Vroeger deden ze dat door directe handelingen. 
Ik werd bijvoorbeeld vaak geroepen bij een kalfje 
met een navelontsteking of een koe met een 
uierontsteking. Nu bellen veehouders zelden voor 
een uierontsteking, want ze zijn behoorlijk goed 
bij kennis. Wij dierenartsen moeten nu respect 
verdienen door met een goed adviesplan en 
behandelplan te komen en te blijven monitoren 
of de boer het goed doet.’ 

De Lange: ‘Door de krappere marges op melk 
hebben sommige melkveehouders minder 
financiële ruimte om het advies van een 
dierenarts in te kopen. Ik merk dat veel jongere 
collega’s het daarom moeilijk vinden om 
gesprekken over tarieven aan te gaan. Dat legt 
druk op hen. Behoorlijk wat dierenartsen haken 
af voordat ze de pensioenleeftijd bereiken, onder 
andere door die druk. Dat vind ik heel triest.’

Het thema van deze Vetscience is ‘gezond 
leven in de stad en op het platteland’. 
Welke rol hebben dierenartsen hierin?
Van Oeveren: ‘Ik denk dat dierenartsen 
bewustwording moeten creëren over zoönosen 
en veehouders en eigenaren adviseren over 
hoe ze met die zoönosen om moeten gaan. 
Door de krappe marges die Dick al noemde, 
gaan veel boeren ‘er iets naast doen’. Ze 
openen bijvoorbeeld een ijssalon of een soort 
kinderboerderij op hun terrein. In zo’n geval 
kan een dierenarts advies geven over waar de 
boer rekening mee moet houden om dit op een 
verantwoorde en gezonde manier te doen.’  

TEKST: LISA DIETZ | BEELD: BAS NIEMANS

FRIEDERIKE VAN OEVEREN,
 masterstudent Gezondheidszorg 

landbouwhuisdieren en veterinaire 
volksgezondheid.

DICK DE LANGE,  
dierenarts herkauwers  
bij ‘AdVee dierenartsen’



Rubriek | onderwerp

Wij kunnen niet 
zonder hen…
Wij kunnen niet 
zonder hen…
Dieren zijn niet weg te denken uit de moderne samenleving. Wij delen onze wereld met 
maar liefst 840 miljoen honden en katten, bijna 22 miljard landbouwdieren en talloze 
wilde dieren. Hun gezondheid en welzijn zijn essentieel voor ons allemaal. 

Wij willen dan ook dat dieren gezond zijn én blijven. Jouw bijdrage maakt dat mogelijk! 
Steun diverse onderzoeksprojecten, waaronder: ‘Hoe veilig is mijn voer?’,  
‘Het microbioom van de bruinvis’ en ‘Proefdiervrij opleiden’. 
 
Kijk voor meer informatie op www.vriendendiergeneeskunde.nl.
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Samen maken we het verschil  
Vrienden diergeneeskunde
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