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BETERE MENSEN, BETERE 

VARKENS

Het is vaste prik: om de vier 
weken op dinsdagochtend 

bezoekt dierenarts Valentijn 
Thuring het varkensbedrijf 
van Jarno Brummelhuis en 
zijn ouders in Hoge Hexel. 

Wij praten met hen over het 
bedrijf, hun samenwerking 

en de ontwikkelingen in de 
sector. 

“ANTIBIOTIC ARESISTENTIE,  OOK EEN 

K WESTIE VAN SCHONE L A AR ZEN”

Hoogleraar Klinische Infectiologie 
Jaap Wagenaar doet onderzoek naar 
antibioticaresistentie in de veehouderij. 
Hij is trekker van het door de 
Europese Commissie gesubsidieerde 
onderzoeksproject EFFORT.
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Veel onderwerpen waar wij ons als 
faculteit mee bezig houden, raken aan 
maatschappelijk thema’s. Een goed 
voorbeeld daarvan is de veehouderij. 
In Nederland leven wij met meer dan 
honderd miljoen landbouwhuisdieren op 
een relatief klein oppervlak. Dit brengt 
allerlei vraagstukken met zich mee. 
Welke impact heeft de veehouderij op 
mens, dier en milieu? Wat kunnen we 
doen om het welzijn van dieren in de 
veehouderij te vergroten? Moeten we het 
antibioticagebruik nog verder verminderen 
of is de grens inmiddels bereikt? Wat is 
onze rol als faculteit Diergeneeskunde en 
hoe zien wij de opleiding Diergeneeskunde 
in relatie tot de verwachtingen en 
behoeftes van de samenleving?

Een eenvoudig antwoord op bovenstaande 
vragen bestaat niet. Sterker nog, het 
thema veehouderij kent vele verschillende 
invalshoeken. Het komende jaar 
organiseren we een aantal debatten 
over de toekomst van de veehouderij. 
Het eerste debat op 28 juni gaat over 
antibioticagebruik. We willen de 
belanghebbenden in de volle breedte 
bij elkaar brengen. Onder leiding van 
Rosanne Hertzberger hopen wij dat 
dierenartsen, veehouders, wetenschappers 
en beleidsmakers met elkaar in gesprek 
gaan. Lijkt het u interessant om dit debat te 
volgen? Dat kan via onze livestream! 

Levendige 
discussie
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Ook deze tweede editie van Vetscience staat 
grotendeels in het teken van de veehouderij. 
We laten verschillende partijen aan het 
woord die ieder vanuit hun eigen expertise 
hun visie geven op het onderwerp. Maar 
we belichten ook nog een paar geheel 
andere onderwerpen. Wat denkt u van een 
interview met een olympisch eventingruiter? 
Of een onderzoek naar erfelijke levershunts 
bij rashonden?

Tot slot wil ik u bedanken voor de feedback 
die wij ontvangen hebben naar aanleiding 
van de eerste uitgave. Deze hebben wij 
uiteraard ter harte genomen en verwerkt in 
deze gloednieuwe Vetscience.

Hartelijke groet,

WOUTER DHERT

Decaan faculteit Diergeneeskunde

10
Onderzoeker Lidwien 
Smit, werkzaam bij de 

faculteit Diergeneeskun-
de, leidde het onderzoek 

naar luchtwegeffecten 
binnen de VGO studie 

(Veehouderij en Gezond-
heid Omwonenden). 

LUCHT OP PL AT TEL AND  

NIET ALTIJD GEZONDER  

DAN IN DE STAD
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105 miljoen

531 duizend

4 miljoen

12,4 miljoen

Facts & Figures

3.135 varkensbedrijven 

1.965 pluimveebedrijven

490 melkgeitenbedrijven 

23.000 rundveebedrijven 

105 miljoen

531 duizend

4 miljoen

12,4 miljoen

Een gemiddeld melkgeitenbedrijf
telt 900 geiten

215 bedrijven met meer dan
10.000 varkens
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Volg ook de livestream van het debat op 28 juni  
op www.uu.nl/toekomst-veehouderij

Uit de infographic hiernaast blijkt wel hoe groot de impact is van 
de veehouderij in Nederland. Hoewel we met z’n allen bijna dage-
lijks dierlijke producten consumeren en de economische belangen 
groot zijn, lopen we steeds vaker tegen grenzen van de veehou-
derij aan. Grootste uitdaging in de discussie over de toekomst van 
de veehouderij is om rekening te houden met veel verschillende 
aspecten zoals economische en veterinaire belangen, maar ook 
emotionele, gezondheids- en ruimtelijke inrichtingsaspecten. 

DUUR Z AME VEEHOUDERIJ

We leven in Nederland met meer dan honderd miljoen landbouw-
huisdieren op een relatief klein oppervlak. Dat heeft nogal wat 
impact op mens, dier en milieu. Eigenlijk is iedereen het er wel 
over eens dat we moeten streven naar een duurzame veehouderij. 
Maar wat verstaan we daar eigenlijk onder en met welke belangen 
moeten we rekening houden? “Het is belangrijk om de duurzame 
veehouderij vanuit een integraal concept te ontwikkelen. Oplos-
singen die zich alleen richten op elementen van duurzaamheid 
leiden onvermijdelijk tot nieuwe problemen op andere duurzaam-
heidsaspecten. Voor het wegen van het belang van de verschillende 
elementen in een integraal concept is een debat met belangheb-

Hoe gaat de toekomst van de Nederlandse veehouderij eruit zien? Op 

deze veelomvattende vraag bestaat geen pasklaar antwoord. De faculteit 

Diergeneeskunde organiseert daarom op 28 juni een debat over dit onderwerp 

om het gesprek op gang te brengen. | DOOR LYANNEKE KRAUSS

De veehouderij in cijfers Op weg naar een  
toekomstbestendige veehouderij

benden en samenleving een absolute must”, zegt Arjan Stegeman, 
hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren.

TOENEMENDE ANTIBIOTIC ARESISTENTIE

Moeten we het antibioticagebruik in de veehouderij nog 
verder verminderen of is de grens inmiddels bereikt? Dit is de 
centrale vraag in het eerste debat dat onderdeel uitmaakt van 
een drieluik over de toekomst van de veehouderij in Nederland. 
“Het onderwerp is van belang omdat we een nieuwe periode 
ingaan als het om antibioticagebruik en resistentie gaat”, zegt 
Dick Heederik, hoogleraar Gezondheidsrisicoanalyse. “De 
Autoriteit Diergeneesmiddelen (Sda) komt dit jaar met nieuwe 
benchmarkwaarden en deze vormen het uitgangspunt voor nieuw 
beleid. Op basis van deze nieuwe benchmarkwaarden kan afgeleid 
worden wat de samenleving in termen van verdere reductie in 
gebruik kan verwachten.”

GEZONDHEID EN WEL ZIJN

Het houden van productiedieren leidt regelmatig tot discussie 
als het gaat om gezondheid en welzijn. De overheid neemt 
maatregelen om de veehouderij diervriendelijker en duurzamer te 
maken. Dit betekent dat de sector met respect voor dier, milieu en 
mens moet produceren. Franck Meijboom, hoofd van het Centre 
for Sustainable Animal Stewardship, zegt hierover: “Dierenwelzijn 
lijkt het ‘Engels’ van de veehouderij. Iedereen gebruikt het, 
maar vaak op z’n eigen manier. Toch kan de toekomst van de 
veehouderij niet zonder dierenwelzijn. Onderzoek naar alle 
aspecten van dit thema is daarom onmisbaar.”
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Tijdens de fotoshoot voor de cover, brengen we twee 

mensen bij elkaar die zijn geïnterviewd voor Vetscience. 

Dit keer zijn dat Elzo Kannekens, plaatsvervangend 

Chief Veterinary Officer, en onderzoeker Lidwien 

Smit. Zij leidde het onderzoek naar luchtwegeffecten 

binnen de VGO studie (Veehouderij en Gezondheid 

Omwonenden). De fotosessie leverde niet alleen een 

paar mooie foto’s op, maar ook een paar interessante 

vragen aan elkaar! | DOOR LYANNEKE KRAUSS

K ANNEKENS: “L IDWIEN, WE ZIEN EEN AFSTAND 

TUSSEN WETENSCHAP, BELEID EN MA ATSCHAPPIJ .  OP 

WELKE MANIER K AN DE FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 

BIJDR AGEN A AN HET VERKLEINEN VAN DE 

AFSTAND TUSSEN DEZE DRIE BEL ANGHEBBENDEN? 

EN HOE WORDEN DE ERVARINGEN VAN HET VGO 

ONDER ZOEKSTEAM HIERIN GEBRUIK T?”

“Wij doen als wetenschappers regelmatig onderzoek naar 
onderwerpen waar in de samenleving hevige discussies over 
worden gevoerd. Dat wil niet per se zeggen dat er ook altijd 
een afstand is tussen wetenschappers, beleidsmakers en andere 
belanghebbenden. Als wetenschappers kunnen we juist ook een 
verbindende rol spelen: bij een onderzoek als VGO zitten we 
aan tafel met overheden, maar ook met allerlei belangengroepen. 
Je moet niet verwachten dat dit direct leidt tot consensus 

of pasklare oplossingen. Maar we zien wel dat de dialoog 
inhoudelijk wordt gevoerd en dat er uiteindelijk draagvlak is 
voor beslissingen die genomen worden.”
 

“HOE K AN DE FACULTEIT VOLGENS JOU EEN BIJDR AGE 

LEVEREN A AN DE VERDUUR Z AMING VAN DE 

VEEHOUDERIJ?”

“Binnen de faculteit Diergeneeskunde bestaan verschillende 
initiatieven om nou juist die dialoog aan te gaan over 
maatschappelijk gevoelige onderwerpen waar wij mee te maken 
hebben in ons onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Je kunt 
denken aan kenniscentra zoals het Centre for Sustainable Animal 
Stewardship (CenSAS) of het Netherlands Centre for One 
Health (NCOH). Verduurzaming van de veehouderij is een 
mooi voorbeeld van zo’n onderwerp. Er spelen veel verschillende 
belangen en we hebben multidisciplinaire expertise nodig voor 
een zinvolle en oplossingsgerichte dialoog. Als faculteit kunnen 
we hoogwaardige kennis inbrengen over diergezondheid en 
dierenwelzijn, maar ook over de relatie tussen mens, dier en 
omgeving.” 
 
SMIT: “EL ZO, IK HEB OOK EEN VR A AG A AN JOU. DENK 

JE DAT DIERENARTSEN DIE NU AFSTUDEREN GOED 

TOEGERUST ZI JN OP HET HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE 

WERK VELD?”

“Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het heel 
belangrijk om de juiste vaardigheden te bezitten om met nieuwe 
omstandigheden om te gaan. Natuurlijk is het van belang dat 

Op de cover
je als dierenarts goed kunt prikken, opereren en 
analyseren. Maar nog belangrijker is dat je je als 
dierenarts blijft openstellen voor de nieuwste kennis 
en ontwikkelingen. Toen ik na mijn afstuderen net 
begon met werken, stelde ik aan een van de ervaren 
dierenartsen uit de maatschap een vraag over de 
behandeling van mastitis bij een melkgevende 
koe. Hij zie toen: “Vertel jij het mij maar, jij hebt 
de meest actuele kennis, want jij bent een week 
afgestudeerd.” Dit leerde mij dat je altijd open moet 
staan voor nieuwe inzichten. Bovendien: je mag 
dan als pas afgestudeerde misschien nog niet de 
meest handige en snelle dierenarts zijn, je bezit een 
schat aan actuele kennis.” 
 
SMIT: “ZIE J I J  NOG MOGELIJKHEDEN TOT 

VERBETERING?”

“Een constant punt van zorg en aandacht zijn de 
communicatie- en managementvaardigheden van 
de dierenarts. Ik weet dat er al meer aandacht is 
voor deze vakgebieden in de opleiding. Toch zou ik 
hier breder en dieper op in gaan tijdens de studie. 
Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed 
aan de diergeneeskundige kwaliteit van adviezen. 
Het geaccepteerd krijgen van de adviezen, wat 
veelal met communicatie te maken heeft, blijft een 
ondergeschoven kindje.” ” 

“ 
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“ 
JE BENT ZELF OOIT BEGONNEN ALS PR AK TISEREND DIERENARTS . 

WAT IS JOU HET MEEST BIJGEBLEVEN UIT DEZE PERIODE?

“Dat is in één woord te vangen: zelfredzaamheid. In de gesprekken met een 
veehouder of eigenaar sta je er als dierenarts vaak alleen voor. Zeker als je net 
begint, is het belangrijk om te kunnen inschatten of je een hulplijn moet in-
schakelen. Ik zeg altijd dat een dierenarts een beslissing moet kunnen nemen 
in de tijd dat hij of zij van de veehouder naar zijn auto loopt en terug. In het 
begin is dat spannend, maar hoe meer vlieguren je maakt, des te sterker je in 
je schoenen komt te staan.”

JE BENT NU PL A ATSVERVANGEND C VO. WAT HOUDT JOUW WERK 

PRECIES IN?

“Nederland is de tweede grootste exporteur van agrarische producten. Dan 
heb ik het over een breed palet: van rundersperma tot levende hamerhaaien 
en van vlees tot bakkersproducten waarin eieren zijn verwerkt. Mijn team 
is verantwoordelijk voor het maken van internationale handelsafspraken en 

“Innovatie is de  
kracht van onze 
veehouderij”

Elzo Kannekens is plaatsvervangend Chief Veterinary  

Officer (CVO) bij het ministerie van Landbouw, Natuur en  

Voedselkwaliteit. In deze functie is hij verantwoordelijk voor 

alle bilaterale sanitaire akkoorden rondom producten met  

een dierlijke herkomst. | DOOR LYANNEKE KRAUSS

het openen van nieuwe markten. Daarbij werken we nauw samen 
met achttien brancheorganisaties en de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA). Daarnaast vervang ik de CVO (Chris-
tianne Bruschke) op het moment dat zij er niet is. Hierbij gaat 
het voornamelijk om representatie in bijeenkomsten en natuurlijk 
tijdens dierziektecrises zoals de uitbraak van de vogelgriep.” 

WELKE UITDAGINGEN ZIE J I J  ALS HET GA AT OM DE 

VEEHOUDERIJ?

“De veehouderij ligt onder een vergrootglas. De kunst is daarbij 
om emotionele argumenten en feiten scherp te krijgen. Daarom 
ben ik ook een groot voorstander van wetenschappelijk onderzoek 
naar dit thema. Dat we de veehouderij zo duurzaam mogelijk 
moeten maken, leidt geen twijfel. We moeten de belasting voor 
het milieu en de gezondheid van mens en dier zien te minimalise-
ren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Een paar jaar 
geleden werd in Nederland nog veel antibiotica voorgeschreven in 
de veehouderij, maar inmiddels lopen we juist voorop in het terug-
dringen ervan. We hebben een vooraanstaande positie in de wereld 
verworven en onze veehouderij is altijd zeer innovatief geweest. 
Daar ligt onze kracht.”

IN NEDERL AND IS VEEL A ANDACHT VOOR DIERENWEL ZIJN , 

ZEKER ALS JE DAT VERGELIJK T MET ANDERE L ANDEN. 

HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT WE TOCH KUNNEN BLIJVEN 

CONCURREREN MET HET BUITENL AND? 

“Door in te zetten op de hoogwaardige kwaliteit van onze pro-
ducten. In China zijn varkenspoten bijvoorbeeld een delicatesse, 
terwijl daar in Nederland geen markt voor is. Chinezen zijn over 
het algemeen niet gevoelig voor dierenwelzijn, maar zijn wel 
bereid te betalen voor een kwalitatief goed product. Ook het feit 
dat wij steeds minder antibiotica gebruiken, kan een aantrekkelij-
ke en onderscheidende factor zijn. We moeten denken vanuit het 
perspectief van onze afnemers, bijvoorbeeld door dierenwelzijn aan 
kwaliteit te koppelen.”

I S ER EEN ONT WIKKELING WA AR J I J  JE ZORGEN OVER 

MA AK T?

“Het oplopende tekort aan landbouwhuisdierenartsen. Er is een 
enorme krapte op de arbeidsmarkt aan het ontstaan en de vraag 
naar dierenartsen neemt alleen maar toe. Dierenartsen zijn over het 
algemeen vaak goede consultants, ze zijn analytisch sterk en gericht 
op structurele oplossingen. Dat zijn gewilde eigenschappen!”

MIS JE HET WERKEN ALS PR AK TISEREND DIERENARTS 

WEL EENS?

“Natuurlijk, vooral in de lente! Verloskunde blijft toch een schit-
terend vakgebied. Maar om in hartje winter midden in de nacht 
uit mijn bed gebeld te worden voor een spoedgeval, nee, dat 
mis ik niet. Ik vind het wel belangrijk om feeling te houden met 
het werkveld, daarom ga ik binnenkort weer een dag meelopen 
met een bevriende dierenarts. Ik wil weten wat er leeft onder 
veehouders, en dat lukt niet als je jezelf opsluit in een kantoor in 
Den Haag.”

JE HEBT ZELF GESTUDEERD A AN DE FACULTEIT 

DIERGENEESKUNDE EN ER T I JDELIJK GEWERK T. I S ER 

EEN BOODSCHAP DIE JE A AN DE FACULTEIT ZOU WILLEN 

MEEGEVEN? 

“De faculteit is een fantastisch instituut. Zorg er daarom voor dat 
je het beste jongetje van de klas bent én blijft. Streef ernaar om 
perfecter dan perfect te zijn en aarzel daarbij niet om de handen 
uit te steken naar de partners om je heen. Ik ben ervan overtuigd 
dat samenwerking de sleutel is tot succes.”

C V EL ZO K ANNEKENS

2014-heden  Deputy Chief Veterinary Offi-
cer bij het ministerie van LNV

2012-2014  Public Affairs Manager bij 
Boehringer Ingelheim

2009-2012  Consultant Sustainable  
Agriculture bij  
Schuttelaar & Partners

2007-2009  Docent bij de buitenpraktijk 
van de faculteit Diergenees-
kunde

2006-2007  Dierenarts bij  
Diergeneeskundig Centrum 
De Peuvers in Esch

1999-2006  Opleiding Diergeneeskunde, 
Universiteit Utrecht 

Daarnaast vervulde Kannekens diverse  
nevenfuncties, onder andere als bestuurslid 
van de groep ‘Dierenartsen in Bedrijfsleven’ 
van de KNMvD. 
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“Het VGO onderzoek is tussen 2014 en 2015 uitgevoerd onder 
2.500 omwonenden van veehouderijen in Noord-Brabant en 
Limburg”, vertelt Lidwien Smit. “We hebben hiervoor tijdelijke 
onderzoekscentra opgericht in twaalf woonplaatsen. Deelnemers 
hebben een uitgebreide vragenlijst ingevuld en we namen onder 
meer een longfunctietest en bloedmonsters af om vast te stellen 
of omwonenden een allergie hadden en reacties vertoonden te-
gen specifieke infectieziekten afkomstig van dieren (zoönoses). 
De adresgegevens van de deelnemers hebben we gekoppeld aan 
de aanwezigheid van veehouderijbedrijven in de omgeving van 
de woning. Verder werden concentraties fijnstof, ammoniak en 
endotoxines (onderdelen van bacteriën) in de lucht gemeten.”

MEER LONGONTSTEKINGEN

In het VGO-onderzoek werd een verband gevonden tussen 
wonen nabij een groot aantal veehouderijen (meer dan vijftien 

in een straal van een kilometer) en een verlaagde longfunctie. 
Daarnaast was de longfunctie van deelnemers lager op dagen 
met hoge ammoniakconcentraties in de lucht. De onderzoekers 
vonden ook dat er meer longontstekingen in het onderzoeksge-
bied voorkomen dan in de rest van het land. “Het is onduidelijk 
of de extra longontstekingen in het onderzoeksgebied worden 
veroorzaakt door zoönoses, of dat mensen gevoeliger wor-
den voor longontsteking door de blootstelling aan stoffen die 
veehouderijen uitstoten, zoals fijnstof en ammoniak. De laatste 
verklaring lijkt voorlopig meer voor de hand te liggen”, legt 
Smit uit.

STAD OF PL AT TEL AND?

Als je naar de resultaten uit het VGO onderzoek kijkt, lijkt het 
bijna gezonder om in de stad te wonen. Toch blijkt dit niet het 
geval te zijn. Lidwien Smit: “Uit het onderzoek komt ook een 

Lucht op platteland  
niet altijd gezonder  
dan in de stad

De belangstelling voor de gezondheid van mensen die in de nabijheid van veehouderijen 

wonen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Onderzoeker Lidwien Smit, werkzaam bij 

de faculteit Diergeneeskunde, leidde het onderzoek naar luchtwegeffecten binnen de VGO 

studie (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden). | DOOR LYANNEKE KRAUSS

aantal positieve gezondheidseffecten naar voren. 
Mensen die rondom veehouderijen wonen, hebben 
bijvoorbeeld minder astma en allergieën. Ook wo-
nen er minder mensen met COPD, een chronische 
ziekte aan de longen, dicht bij veehouderijen. Daar 
staat dan wel weer tegenover dat de mensen in deze 
omgeving die wel COPD hebben, daar vaker en/
of ernstigere complicaties van hebben. Kortom: de 
effecten op de luchtwegen van veel veehouderijen 
in de omgeving zijn vergelijkbaar met de effecten 
van luchtverontreiniging door verkeer in stedelijke 
gebieden.”

EX TR A ONDER ZOEK

Hoe komt het dat in een gebied met veel intensieve 
veehouderij vaker longontsteking voorkomt? Wat 
zijn mogelijke oorzaken en hoe kunnen we het 
risico op longontsteking verminderen? Onderzoe-
kers van de Universiteit Utrecht, Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam en UMC Utrecht hebben een 
TOP-subsidie van ZonMw ontvangen om dit ver-
der te onderzoeken. Patiënten met longontstekin-
gen in de buurt van veehouderijen zullen worden 
vergeleken met patiënten die verder weg wonen. 
Met de nieuwe inzichten hopen de onderzoekers 
gezondheidsrisico’s vroegtijdig te kunnen inschat-
ten bij toekomstige uitbraken van ziekten die door 
dieren worden veroorzaakt.



“ 
Midden in de Noord-Limburgse weilanden doemt een hyper-
moderne kippenstal op. De ‘revolutionaire boerderij’, zoals op 
de website staat, is bijna helemaal van glas en het dak ligt vol 
zonnepanelen. Bij Kipster draait alles om transparantie.

DOLLE DWA ZE DAGEN

“Het leven van een kip is eigenlijk heel simpel”, gniffelt Ruud 
Zanders, een van de vier oprichters van Kipster. “’s Ochtends 
een ei, ’s middags lekker vrij.” Per jaar rollen daar 7,5 miljoen 
eieren van de lopende band, gemiddeld 23.000 per dag. Om 
klokslag tien uur gaan de deuren van het nachtverblijf open en 
rennen duizenden witte kippen de binnentuin in. Het ziet er-
uit als de Dolle Dwaze Dagen bij de Bijenkorf, maar dan met 
hennen. De dieren kunnen ook doorrennen naar de buitentuin 
om in het zand of in de zon te liggen. “Bij uitloopsystemen 
blijft zo’n 70% van de kippen altijd binnen. Dat komt door de 
kale oppervlakte buiten. De kip is van oorsprong een bosdier, 
die houdt niet van open vlaktes. Voor 24.000 kippen heb je 
officieel tien hectare grond nodig, maar daarvan wordt negen 
hectare niet benut. Kippen zijn kuddedieren. Vandaar dat we 
bij Kipster een binnen- en buitentuin hebben gemaakt.”

OOK HA ANTJES MOGEN LEVEN

Kipster houdt 24.000 kippen, allemaal vrouwtjes. “Ze komen 
hier met zeventien weken en blijven tot ze 85 à 90 weken 
oud zijn. Daarna gaan ze naar de slacht, dat is standaard voor 

“Deze 
revolutionaire 
boerderij is  
de eerste  
ter wereld”

Ruud Zanders is een van de trotse oprichters 

van de meest dier-, mens- en milieuvriendelijke 

kippenboerderij ter wereld. Kipster opende in 

september 2017 en trekt vele bezoekers. We  

nemen een kijkje bij het ‘pluimveeparadijs’ voor 

24.000 kippen. | DOOR MYRNA TINBERGEN.
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legkippen.” Ook de haantjes brengt Kipster groot bij het 
opfokbedrijf. “Die gaan met zeventien weken naar de 
slacht, terwijl ze elders meteen na de geboorte worden 
vergast. Opfokken is minder efficiënt dan vleeskippen 
fokken, maar wel ethisch verantwoord. Onze haan-
tjes hebben tenminste nog een aantal weken geleefd en 
hebben daardoor nut in het voedselsysteem.” Na de slacht 
worden ze verwerkt tot kipburgers, die supermarktketen 
Lidl als enige mag verkopen.

KOSTBA AR GR A AN 

Hebben dieren een rol in ons wereldwijde voedelsysteem, 
of moeten we allemaal veganistisch worden? Dat was 
de centrale vraag voor de Kipster-oprichters. “Waarom 
geven we kostbaar graan aan dieren en laten we één mil-
jard mensen op de wereld verhongeren? Dan kies je voor 
dieren voeden in plaats van mensen. Wij zijn helemaal 
opnieuw begonnen vanuit de gedachte dat de rol van 
dieren in ons voedselsysteem is dat ze van reststromen of 
marginale gronden alsnog voedsel maken. Maar doe dit 
dan wel zo diervriendelijk mogelijk, tegen acceptabele 
prijzen en met zo min mogelijk belasting voor het milieu 
en de volksgezondheid.”

EERLIJK VERDELEN

In Nederland consumeren we gemiddeld 70 tot 75 gram 
dierlijk eiwit per dag. “Als we ons voedsel eerlijk zouden 
verdelen, mogen we maximaal twintig gram dierlijk 
eiwit per dag eten. Dan is er genoeg voor iedereen. Dat 
is bijvoorbeeld één ei (10 gram) en twee glazen melk (à 
5 gram) per dag. In honderd gram vlees zit al 25 gram 
dierlijk eiwit, dus dan ga je eroverheen.” Zanders – zijn 
vader had een legbatterij – was voorheen een gemiddelde 
vleeseter, maar houdt zich sinds drie jaar strikt aan twin-
tig gram dierlijk eiwit per dag. “Het is eigenlijk maar een 
kleine stap. Maar het is een enorme verbetering voor dier, 
mens en milieu.”
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De prestigieuze internationale ranglijst van universiteiten 
komt tot stand door weging van meerdere factoren,  
waarvan internationale academische reputatie de 
belangrijkste is. Hiermee is de QS-ranking een  
belangrijke graadmeter voor de opinie van onze peers  
en het sentiment in de academische wereld. Andere  
factoren die meewegen zijn bijvoorbeeld werkgeverschap, 
citaties, verhouding staf/studenten en internationalisering 
van staf en studenten.  

TERUG IN TOP V IJF

”We werken hard aan onze reputatie en internationale posi-
tionering, onder meer door onze internationale peers beter te 
betrekken bij wat we doen”, zegt Wouter Dhert, decaan bij de 
faculteit Diergeneeskunde. “We wilden weer terug in de top vijf 
en dat is dit jaar gelukt. Daar zijn we blij mee en we zullen er 
hard aan moeten werken om deze prachtige positie te behou-
den. We voelen ons gesterkt in de manier waarop we dit hebben 
aangepakt met ons Facultair Strategisch Plan en gaan dus door 
op de ingeslagen weg. Dit is een prachtige opsteker.”

Faculteit Diergeneeskunde  
terug in Top vijf van QS 
World University Rankings
De faculteit Diergeneeskunde is terug in de top vijf van de QS 

World University Rankings. Binnen de discipline Diergeneeskunde 

stegen we van de negende naar de vijfde plaats. Daarmee zijn 

we weer terug in de internationale veterinaire wereldtop, een 

belangrijke doelstelling van het nieuwe Facultair Strategisch Plan. 

| DOOR MYRNA TINBERGEN

• Ben jij een dierenarts die graag over de grenzen van de 
eigen werkcontext kijkt?

• Wil jij werken aan je leiderschapscompetenties en nieuwe 
werkwijzen uitproberen?

• Zie jij jezelf het verschil maken bij de overheid, als  
beleidsbepaler of in het bedrijfsleven?

• Heb jij de drive om vernieuwing te brengen in de  
agribusiness of veterinaire sector? 

Dan is de Leergang Veterinair Leiderschap  
echt iets voor jou! 

Dierenartsen staan voor belangrijke uitdagingen. De samenleving, 
ketenpartners, bedrijfsleven en de overheid; allen vragen ze om 
veterinaire professionals die de regie kunnen nemen bij het werken 
aan complexe vraagstukken rondom dier- en volksgezondheid. 
Van de dierenarts vergt dit, naast gedegen inhoudelijke kennis, de 
capaciteiten om op te treden als kritische gesprekspartner met een 
discipline-overstijgende kijk en met kennis van het krachtenveld. 
In de Leergang Veterinair Leiderschap ga je gedurende twaalf 
maanden samen met andere dierenartsen aan de slag met jouw 
persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Begeleid door docenten en 
experts uit het werkveld werk je aan drie hoofddimensies van 
leiderschap: de context, het systeem en de eigen persoon. Het pro-
gramma bestaat uit drie leersporen: 
1. Labs – 6 bijeenkomsten van 2 dagen met thema’s als ketenge-

richt werken, persoonlijk leiderschap, adviesvaardigheden
2. Persoonlijk leertraject – met een professionele coach werken 

aan jouw eigen leervragen
3. Praktijkcasus – in kleine groepen met een mentor uit het veld 

werken aan een casus
Meer weten ? Ga naar uu.nl/dgk/veterinair-leiderschap 

Leergang  
Veterinair Leiderschap 
Voor de ambitieuze dierenarts“ 



WIST U DAT EEN KOE NU 

60 PROCENT MEER MELK 

GEEF T DAN IN 1980?

Gaven koeien in 1980 nog 
zo’n 5000 liter melk per jaar, 
nu is dat gestegen naar 8200 
liter per koe. Maar hoeveel 

mag je eigenlijk van een dier 
vragen? Een interessante 

vraag voor het Centre for 
Sustainable Animal Ste-

wardship.

I S DIT STUK JE K A AS WEL 

VEIL IG? 

Nederland is de tweede 
grootste exporteur van 

agrarische producten. Hoe 
bewaken wij de veiligheid 
van deze producten? Elzo 
Kannekens vertelt er meer 

over. 

WIST U DAT NIET 

IEDEREEN ZOMA AR 

R AUW VLEES K AN ETEN? 

Rauw vlees kan besmet zijn 
met de parasiet Toxoplasma 

gondii of de bacterie Listeria 
monocytogenes. Als dieren 
hiervan eten kunnen ze dit 

doorgeven aan mensen. 

WIST U DAT KIPPEN 

ECHTE BOSDIEREN 

ZIJN?

Een boerderij waar 
dierenwelzijn centraal 
staat in combinatie met 
milieuvriendelijkheid én 
financiële haalbaarheid. 
De oprichters van Kipster 
bewijzen dat het kan!

 

WIST U DAT ER IN 

NEDERL AND MEER 

DAN 12 MIL JOEN 

VARKENS ZI JN?

Wat doet die fijnstof en 
ammoniak die daarbij 
vrijkomen eigenlijk met 
onze gezondheid? Het 
VGO-onderzoek geeft 
inzicht.

WIST U DAT ER 

T WINTIG L ITER MELK 

NODIG IS VOOR EEN 

KILO BOTER?

Boter bestaat voor ruim 
80% uit het vet van 
de melk. Melk van de 
koe bevat ruim 4% vet 
waardoor voor iedere 
kilogram boter circa 20 
liter melk nodig is.
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Het is vaste prik: om de vier weken op dinsdagochtend 

bezoekt dierenarts Valentijn Thuring het varkensbedrijf van 

Jarno Brummelhuis en zijn ouders in Hoge Hexel. Wij treffen 

er ook Rachel Cummins. Zij studeert Diergeneeskunde in 

Utrecht en loopt een dagje mee in de praktijk van Thuring. 

Terwijl Rachel de bevindingen van de ronde door de stal 

invoert op de laptop, praten wij met Thuring en Brummelhuis 

over het bedrijf, hun samenwerking en de ontwikkelingen in 

de sector. | DOOR CARIEN DUISTERWINKEL

Betere mensen,  
betere varkens
“ 

Valentijn Thuring en Rachel Cummins
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EIGEN INNOVATIE

Het bedrijf is in 1975 opgericht en biedt ruimte aan 
500 fokzeugen en 800 opfokvarkens. Daarnaast heeft 
de familie Brummelhuis op een tweede locatie een 
eigen vleesvarkensbedrijf. Vooral de laatste jaren is 
er veel veranderd. Brummelhuis: “Als je een paar 
jaar terugkijkt, dan is de verandering die het meest 
in het oog springt de nieuwe stal. Na twee jaar zelf 
ontwerpen en testen hebben we in 2016 een nieuwe 
kraamstal gebouwd. We hebben gekozen voor loslo-
pende kraamzeugen en een kraamopfoksysteem. De 
biggen blijven in het hok waar ze geboren worden.” 
Een andere belangrijke verandering is de focus op fok-
gelten van alle leeftijden. Hiermee speelt het bedrijf in 
op de vraag van collega-vermeerderaars. 

MEER OF BETER?

Grote veranderingen dus de laatste jaren op het 
bedrijf van Brummelhuis. Maar hoe zit het met de 
sector? Brummelhuis ziet twee kampen ontstaan, met 
name op het gebied van genetica: “Lange tijd was er 
een vraag naar meer biggen per zeug. Je ziet nu een 
tweestrijd ontstaan tussen een kamp dat nóg meer 
biggen wil en de andere kant die de focus legt op niet 
perse meer, maar liever vitalere biggen. Daarmee kun 
je makkelijker werken zonder al te veel kunstgrepen.” 
Thuring en Brummelhuis zetten in op dat laatste, 
maar verbazen zich van tijd tot tijd over collega- 
veehouders die nog altijd zwaar leunen op entingen. 

SLEUTEL TOT SUCCES

Thuring is er stellig in: alleen met de juiste mensen 
gaat het lukken nog meer kwaliteit in de sector te be-
werkstelligen. “Ik ben echt wel trots op de bedrijven 
waar ik kom. Die maken een bewuste keuze om goe-
de krachten in te huren. Je kunt nog zoveel protocol-
len hebben, zonder gekwalificeerd personeel haalt het 
niet veel uit.” De mooiste eerste zin van een protocol 
volgens Thuring? ‘Gebruik je gezond verstand’. “Met 
goed personeel kun je werken aan de basis van ge-
zondheid. Ik heb het dan over voeding, huisvesting en 
verzorging in plaats van het oplossen van problemen 
achteraf met een overdaad aan medicijnen.” Betere 
mensen, betere varkens dus. 

PUNTJES OP DE I

Wat zijn de volgende stappen op het bedrijf van 
Brummelhuis? Thuring: “Toen ik hier zes jaar gele-
den voor het eerst kwam hoorde ik elke twee, drie 
maanden telkens weer nieuwe ideeën over hoe het 
anders of beter kon. Nu de nieuwe huisvesting een feit 
is, gaat het om verfijnen, de puntjes op de i zetten.” 
Om die puntjes op de i te zetten schakelen ze van tijd 
tot tijd ook studenten Diergeneeskunde in. Zij duiken 
in een issue waar boer en dierenarts mee worstelen en 
komen met advies. Niet alleen nuttig voor het bedrijf, 
maar ook voor de studenten. Thuring: “De echte 
wereld is anders dan die van de studieboeken. Als 
dierenarts ben je adviseur en coach, maar je bent níet 
de baas. Je moet het vertrouwen van de boer hebben 
om samen stappen de goede kant op te zetten. Dat kan 
voor jonge dierenartsen heel lastig zijn: wat accepteer 
je, wat niet? Hoe handel je, hoe communiceer je en 
hoe zorg je ervoor dat je samen met de veehouder 
verbeteringen door kunt voeren?” Hij is blij met de 
aandacht die ook de faculteit heeft voor deze vaardig-
heden, en hoopt dat er in de opleiding nog meer op 
ingezet gaat worden. 

HET VERHA AL VERTELLEN

Volgens Brummelhuis moet de veehouderij niet alleen 
inzetten op verbeteringen in de stal. “We moeten als 
sector beter worden in het vertellen van ons verhaal. 
Mensen uitnodigen, het gesprek aangaan.” Nog niet 
alle collega-veehouders zijn daar klaar voor, maar vol-
gens Brummelhuis zullen ze er wel aan moeten. Voor 
bedrijven die niet meegaan in de trend van innovatie 
en transparantie ziet hij geen glansrijke toekomst. 
Zelf trok het bedrijf inmiddels al twee keer 3.000 be-
zoekers: bij de opening van de nieuwe stal in 2016 en 
bij hun deelname aan ‘Fiets de boer op’ van de LTO. 
Dochter Stella van tien jaar oud timmert ook aardig 
aan de weg: haar vlogs over de boerderij worden door 
duizenden mensen bekeken. Wie in de buurt is en zelf 
een kijkje wil nemen: de nieuwe stal is een zichtstal, 
dus naar binnen gluren kan altijd. 

Warmblood Fragile Foal 
Syndrome (WFFS) 

De afgelopen periode is er in de paardenwereld in 

Nederland veel ophef over het Warmblood Fragile Foal 

Syndrome. Deze erfelijke aandoening wordt al meerdere 

jaren in de Verenigde Staten onderkend en er is ook een 

genetische test beschikbaar om de aandoening te bewijzen 

en dragers op te sporen.  

| DOOR PROF. DR. MARIANNE SLOET  

Een veulen met WFFS kan aborteren, te vroeg worden geboren en/
of geboren worden met afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen 
bij het pasgeboren veulen zijn: huidafwijkingen (zoals te elastische 
huid die gemakkelijk scheurt, wonden die ‘zomaar’ ontstaan) 
en hyperextensie van gewrichten. Doorgaans zullen de dieren 
binnen 1-2 weken na de geboorte sterven of zij moeten worden 
geëuthanaseerd.

WFFS is, voor zover nu bekend, een autosomaal recessief genetisch 
defect dat op eenvoudige wijze vererft. Hengst en merrie moeten 
beide drager zijn van het afwijkende gen (N/WFFS). Dan zal 25% 
van de veulens de aandoening hebben (WFFS/WFFS), 50% drager 
zijn (N/WFFS) en 25% vrij zijn (N/N).

Voor paarden die in de sport worden gebruikt is dragerschap van 
WFFS geen probleem, bij fokdieren is het een risico voor hun 
veulens. Echter, door de beschikbare test is op eenvoudige wijze te 
bewijzen of uit te sluiten of een paard drager is van het WFFS.

Meer informatie vindt u op onze website: 
www.uu.nl/nieuws/warmblood-fragile-foal-syndrome-wffs
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Valentijn Thuring en 
Jarno Brummelhuis
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We weten veel over het houden van landbouwhuisdieren 

en hoe we ervoor zorgen dat de dieren gezond blijven. 

We weten echter maar weinig over hun emoties, 

hersenontwikkeling en over hoe deze dieren leren. Wat 

zijn bijvoorbeeld de langetermijneffecten van huisvesting 

op de individuele kip, het varken of de koe?  

Rebecca Nordquist doet onderzoek naar het gedrag, 

de fysiologie en de hersenontwikkeling van kippen 

en varkens. “Het is belangrijk om dieren beter te 

begrijpen. Dan kunnen we op feiten gebaseerde 

beslissingen nemen als het gaat om diermanagement en 

huisvesting.” | DOOR MYRNA TINBERGEN

HET JUISTE SOORT ONDER ZOEK 

“Om erachter te komen waarom dieren specifiek gedrag vertonen, 
moet je vanuit het perspectief van het dier kijken. Als een dier 
bijvoorbeeld geen leerproces laat zien in een test, kan dat komen 
doordat de test te moeilijk is. Maar het kan ook zijn dat het 
een verkeerde taak is voor het soort dier. Hetzelfde geldt voor 
emoties. De meeste boerderijdieren zijn prooien, van nature 
worden ze opgejaagd. Het tonen van angst of pijn maakt extra 
kwetsbaar, daarom zijn ze geëvolueerd en laten ze deze emoties 
niet zien. Het is een uitdaging om erachter te komen hoe je toch 
de emoties van dieren kunt bestuderen.”

HET VROEGE LEVEN EN DE L ANGE TERMIJN

“We richten ons in het onderzoek op perinatale gebeurtenissen. 
Dit zijn gebeurtenissen tijdens de late zwangerschap, rond de 
geboorte of tijdens de vroege levensfase. We testen de lange-
termijneffecten van huisvesting en diermanagement tijdens de 
vroege levensfase van de boerderijdieren. We hebben bijvoorbeeld 
gekeken naar ijzertekort en een laag geboortegewicht bij varkens. 
Welke langetermijneffecten heeft een laag geboortegewicht op 
de latere ontwikkeling? Dat is ook bruikbare informatie voor de 
humane geneeskunde, omdat biggen rond de geboorte zeer goede 
modellen zijn voor menselijke pasgeborenen. We bestuderen dus 
vraagstukken die belangrijk zijn voor zowel de diergeneeskunde 
als de humane geneeskunde.”

VERBETEREN VAN DIERENWEL ZIJN

“Boerderijdieren spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. 
We houden dieren voor ons plezier en hebben ze nodig voor de 
productie van vlees, melk en eieren. Daarom is het belangrijk 
om te weten hoe intelligent landbouwhuisdieren zijn, en hoe die 
intelligentie gerelateerd is aan hun welzijn. Het onderzoek leert 
ons hoe we dieren kunnen houden op een manier die aansluit bij 
hun behoeften. En we staan nog maar aan het begin.”
 

“Met deze taak onderzoeken we ruimtelijk leren en geheugen van varkens. Een varken 
moet onthouden in welke vier van de zestien voerbakken de M&M’s verstopt zijn. Iedere 
voerbak is bedekt met een bal, dus het varken kan niet zien waar de M&M’s liggen. Na 
een periode van trainen voeren de varkens de taak foutloos uit! Ze tillen dan alleen nog de 
ballen op van de voerbakken met M&M’s erin.” ” 

“We willen 
begrijpen hoe 

boerderijdieren 
leren”
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invloeden van buitenaf, zien we directe invloed van het beleid in 
verschillende landen”, vertelt Wagenaar. “Een hopeloosheid van 
‘het heeft geen zin om in één land iets te doen’, is dus niet nodig. 
Maatregelen hebben wel degelijk zin.” Vanuit volksgezondheids-
oogpunt draait het volgens Wagenaar in het EFFORT-project 
vooral om de blootstelling van de mens aan antibioticaresistentie, 
bijvoorbeeld via het bereiden en eten van vlees.

OP TIMIST ISCH

Voor Europa is Wagenaar optimistisch over de toekomst. “Neder-
land en de Scandinavische landen zijn al heel ver. Ook de andere 
Europese landen kunnen, met wat meer tijd, waarschijnlijk mee 
met de aanpak van de voorlopers.” Over de wereldwijde aanpak  
is Wagenaar echter minder positief gestemd. “In Afrika en  
Zuidoost-Azië zie ik de situatie in de komende vijf of tien jaar 
niet zomaar veranderen. Antibiotica zijn daar verkrijgbaar zonder 
recept, dat soort cruciale factoren spelen een grote rol. Ik ver-
wacht in Afrika en Zuidoost-Azië daarom steeds meer problemen 
met het behandelen van infectieziekten. In Europa moeten we 
daarom alert blijven op introductie van antibioticaresistentie van-
uit die werelddelen, bijvoorbeeld via vakantiegangers of geïmpor-
teerde producten.”

TOEKOMST VAN DE VEEHOUDERIJ

In november presenteren de onderzoekers de resultaten van het 
project op een internationale bijeenkomst in Utrecht. Topspre-
kers delen dan hun visie over de toekomst van de veehouderij en 
vertellen over risico’s voor de mens met betrekking tot antibioti-
caresistentie. Volgens Wagenaar is dat een ingewikkelde kwestie: 
“Technische en economische ontwikkelingen conflicteren soms 
met de maatschappelijke context. Vanuit het oogpunt van ziek-
tekiemen, zoals bacteriën, zijn naar mijn mening grote gesloten 
huisvestingsystemen het meest gunstig. Natuurlijk komt dan 
direct de vraag op of we dat willen vanuit welzijnsoogpunt.”

Antibiotica zijn onmisbaar in de (dier)gezondheidszorg, maar de 
keerzijde is dat gebruik leidt tot resistente bacteriën. Wereldwijd 
is antibioticaresistentie een toenemend probleem bij zowel men-
sen als dieren. Het probleem heeft internationaal topprioriteit 
voor organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie, de Food 
and Agriculture Organization of the United Nations en de 
World Organisation for Animal Health. In het EFFORT-pro-
ject doet Wagenaar onder meer onderzoek naar factoren die 
bijdragen aan antibioticaresistentie op veehouderijen. 

SCHONE L A AR ZEN

Wagenaar legt uit: “We verzamelen veel gegevens op vee-
houderijen: hoeveel en welke antibiotica dieren krijgen, hoe 
hygiënisch de veehouders werken, de ligging van de boerderijen 

en het management van het boerenbedrijf.” Daarvoor namen 
onderzoekers in negen landen gedetailleerde vragenlijsten af. 
“Om de hygiëne in kaart te brengen vroegen we bijvoorbeeld 
of veehouders hun laarzen ontsmetten voordat ze de stal ingaan, 
en of de banden van vrachtwagens worden ontsmet voordat ze 
het erf oprijden.” De wetenschappers scoorden vervolgens alle 
verzamelde gegevens ten opzichte van de gemeten antibioticare-
sistentie. Dat geeft aanknopingspunten om het probleem aan te 
pakken. Ook namen de onderzoekers economische en dierwel-
zijnsaspecten mee in het onderzoek.
 
EFFEC TIEVE MA ATREGELEN

Uit de resultaten blijkt dat nationale verschillen in antibioti-
cumgebruik terug te zien zijn in de resistentie. “Ondanks veel 

Hoogleraar Klinische Infectiologie Jaap Wagenaar doet onderzoek naar antibioticaresistentie 

in de veehouderij. Een complex probleem waar oplossingen niet altijd zomaar voor het opra-

pen liggen. Tien Europese landen besloten de krachten te bundelen en vijf jaar lang samen 

onderzoek te doen. Wagenaar is trekker van het door de Europese Commissie gesubsidieerde 

onderzoeksproject EFFORT dat in november klaar is. | DOOR ROSAN REUSKEN

” 



2928

“ 

G
E

S
C

H
IE

D
E

N
IS

Vanaf het einde van de 19e eeuw werd er internationaal flink 
geëxperimenteerd met verschillende soorten melkmachines. Tussen 
1895 en 1915 waren er twee concurrerende typen melkmachines in 
ontwikkeling: de vacuümmelkmachine en de persdrukroller. De 
eerste is gebaseerd op het nabootsen van de zuigbeweging van een 
kalf en de tweede is gebaseerd op het nabootsen van de handen van 
een melker.

EEN BIJZONDERE MELKMACHINE

Bert Nederbragt en Babke Aarts hebben uitgebreid onderzoek 
gedaan naar een bijzondere melkmachine uit de collectie Dierge-
neeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht, de “Langreuter”. 
Deze machine werd rond 1915 door de veeartsenijschool aange-
schaft en door Prof. Kroon op bruikbaarheid getest. De Langreuter 
melkmachine is een persdrukroller en bestaat uit een aandrijver en 
een melkerunit. Met de hendel van de aandrijver kan de machi-
ne in werking worden gebracht. De melkunit werd met een riem 
onder een koe gehangen. Bewegende platen in de unit imiteren de 
beweging die een melker zou maken. De melk werd vervolgens 
door een zeef naar een verzamelbuis aan de onderzijde geleid. 

Regelmatig wordt gesuggereerd dat melken met een vacuümma-
chine beter was omdat er minder verontreiniging zou zijn en dat de 
kwaliteit van de melk beter is dan bij persdrukrollers. Uit testver-
slagen blijkt echter het tegendeel. De kwaliteit van melk gewonnen 
met persdrukrollers bleek van minstens dezelfde kwaliteit (of zelfs 
beter) dan die van de vacuümmachines. Toch werd het melken met 
een persdrukroller geen succes. 

Met enkele aanpassingen is de Langreuter machine in het 
onderzoek van Nederbragt en Aarts weer operationeel gemaakt 

De ‘Langreuter’
Mechanische innovaties in de melkveehouderij maakten het mogelijk om bepaalde taken 

met minder mensen uit te voeren. Deze innovaties waren niet alleen kostenbesparend, 

een tweede effect van nieuwe uitvindingen was het vermeerderen van productie met 

dezelfde arbeidsinzet. Zo zorgden bijvoorbeeld melkmachines ervoor dat een boer met 

minder personeel meer koeien kon melken. | DOOR CHARLOTTE HARTONG

De aandrijver van de Langreuter, met een 
hendel is het mechanisme aan te draaien.

(zonder koe). Een proefmeting met een mal toonde aan 
dat de Langreuter machine niet geschikt is voor het mel-
ken van moderne koeien. De maten van de uiers en spe-
nen van huidige koeien zijn variabel en afwijkend van de 
gefixeerde afstanden van de melkunit van de Langreuter. 

SUCCES VAN VACUÜMMACHINES

Dit toont gelijk het succes aan van de vacuümmachines 
omdat deze meer flexibiliteit bieden vanwege de losse 
tepelbekers, die met een slang aan het melk verzamelvat 
zijn bevestigd. Het grote voordeel van de vacuümmelk-
machine is dat deze dus altijd goed te bevestigen is, onge-
acht de stand van de tepels. Zo hoeft een boer ten minste 
geen rekening te houden met de maten van de uiers bij 
het aanschaffen van een koe. 

In Nederland werden vacuümmelkmachines pas vanaf de 
jaren zestig van de vorige eeuw grootschalig ingezet. Dat 
heeft te maken met de lage lonen die landarbeiders tot die 
tijd kregen uitbetaald. De enorme groei van de melkvee-
houderij daarna is mede te danken aan de ontwikkeling 
van mechanisch melken. 

BRON:

Nederbragt, B. & B. Aarts, De ‘Langreuter’ melkmachi-
ne: reconstructie van een doodlopende ontwikkeling. 
Studium 10(2017)29–43. Lees het hele artikel via http://
doi.org/10.18352/studium.10143

 De Langreuter bleek  
niet geschikt voor het melken 

van moderne koeien



Centre for 
Sustainable Animal 
Stewardship 
slaat brug tussen 
faculteit en 
maatschappij

We houden van dieren, we leven met ze samen, we 

gebruiken ze, we passen ze aan onze behoeftes aan, we 

doden ze. Eigenlijk vragen we best wel veel van de dieren 

waarmee we samenleven. Hoe kunnen wij op een goede 

manier met al deze dieren omgaan? En wat is goed? Het 

Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) is 

opgericht om op deze vragen een antwoord te vinden. 

CenSAS staat voor het duurzaam en verantwoord samen-

leven van mens en dier. Het centrum is een samenwer-

king tussen de faculteit Diergeneeskunde en de Animal 

Sciences Group van Wageningen University and Research. 

Franck Meijboom, hoofd van het centrum, en projectcoör-

dinator Maite van Gerwen praten ons bij. | DOOR  

LYANNEKE KRAUSS

“Binnen de faculteit Diergeneeskunde is veel 
kennis over dieren aanwezig, maar tot nu toe luk-
te het niet altijd goed om deze kennis te koppelen 
aan maatschappelijke vraagstukken. En dat terwijl 
er veel discussies gaande zijn waar wij vanuit onze 
rol een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren”, 
legt Franck Meijboom uit. “Samen met relevante 
externe partijen gaan we op een projectmatige 
manier met maatschappelijke vraagstukken aan 
de slag. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen 
om wetenschappelijke instellingen, maar ook om 
partners in het veld zoals veehouders, belangen-
verenigingen en fokkerijen. Onze ambitie is om 
lopende discussies een stap verder te brengen, of 
thema’s in een vroeg stadium te bediscussiëren. 
Opvallend is dat we zeer enthousiaste reacties uit 
het veld ontvangen. Er is duidelijk behoefte aan 
een partij die in staat is om verbindingen tussen 
partijen te leggen, een discussie in goede banen te 
leiden en deze te onderbouwen met wetenschap-
pelijke inzichten.”

VOORBEELDEN

Aan wat voor soort vraagstukken moeten we 
eigenlijk denken? “Onderwerpen die in aanmer-
king komen zijn bijvoorbeeld welzijn van vlees-
kuikens, euthanasie, omgang met plaagdieren en 
de weidegang van koeien”, vertelt Meijboom. 
“Uit de quick scan op het thema vleeskippen 
komt duidelijk naar voren wat er in deze sector 
allemaal speelt”, licht Maite van Gerwen toe. 
“Een dierenwelzijnsprobleem dat door alle 
stakeholders wordt gezien is de voerrestrictie bij 
de ouderdieren die de eieren produceren waar de 
vleeskuikens uit komen. De ouderdieren zijn, net 
als de vleeskuikens, zo gefokt dat ze snel groeien. 
Dit leidt tot ongewenste problemen in onder 
andere voortplanting en daarom krijgen zij een 
beperkte hoeveelheid voer. Het is aannemelijk 
dat deze dieren dus constant honger hebben en 
in hun welzijn zijn aangetast. Hoe kunnen we dit 
oplossen?” Meijboom voegt daaraan toe: “Cen-
SAS kijkt daarbij ook naar achterliggende vragen, 
zoals de vraag wat duurzame fokdoelen zijn. Dit 
is een onderwerp waarover we in gesprek willen 

gaan met onder andere pluimveefokkerijen, 
pluimveehouders, retail en dierenbeschermings-
organisaties.” 
Onze omgang met plaagdieren is weer van een 
heel ander kaliber, waarbij Maite aangeeft dat zij 
het woord ‘plaagdier’ geen juiste omschrijving 
vindt, omdat ze dit vindt suggereren dat dit dier 
standaard voor overlast zorgt. “Een wonderlijk 
gegeven is dat er over het algemeen strenge regels 
en wetten zijn met betrekking tot het doden 
van dieren, maar dat die voor plaagdieren, zoals 
ratten en muizen, niet gelden. Iedereen kan deze 
dieren op eigen houtje bestrijden ongeacht de, 
vaak dieronvriendelijke, methode die zij daarvoor 
hanteren”, legt Van Gerwen uit. “Het is een soort 
‘black box’,” voegt Franck Meijboom toe. “Een 
soort blinde vlek waar niemand zich echt druk 
over lijkt te maken. Toch raakt het onderwerp 
ook belangrijke thema’s zoals dierenwelzijn en 
One Health: de samenhang tussen mens, dier en 
leefomgeving.” 

DUUR Z AME OPLOSSING

CenSAS probeert door het samenbrengen van 
wetenschappelijke kennis en inzichten van 
externe partijen tot een zekere consensus te 
komen ten aanzien van bepaalde onderwerpen. 
Maar hoe moeten we ons dit precies voorstellen? 
Meijboom: “Het is belangrijk dat we doelstellin-
gen gaan formuleren en dat we ons voorstellen 
waar we over een periode van tien tot vijftien 
jaar willen staan. Uiteindelijk gaat het erom dat 
we een duurzame oplossing zoeken voor een ver-
antwoorde omgang met dieren, waar meerdere 
betrokkenen zich in kunnen vinden.”
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mijn dierenarts, verschijn ik 
niet aan de start”
Vorige keer gaf Jenny Jongejan de estafettevraag door aan eventingruiter Merel Blom die onder 

andere deelnam aan de Wereldruiterspelen in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. Jongejan 

is benieuwd naar de rol van een veterinair in de paardentopsport. De redactie van Vetscience was 

ook nieuwsgierig en legde Merel Blom een paar vragen voor. | DOOR LYANNEKE KRAUSS 

WAT VIND J I J  BEL ANGRIJK BIJ JE KEUZE VOOR EEN  

DIERENARTS?

“Natuurlijk kijk ik naar de prestaties van een dierenarts. Ook 
is het noodzakelijk dat er een klik is. Ik werk nauw samen met 
mijn dierenartsen en dan moet je wel op dezelfde golflengte 
zitten en dezelfde doelen en dromen hebben. Daarnaast is het 
belangrijk dat de communicatie soepel verloopt en dat je onge-
veer dezelfde ideeën hebt over de eventingsport. Dan heb ik het 
ook over hoe we een paard in het algemeen zien en waarderen.”
 
WELKE TOEGEVOEGDE WA ARDE HEEF T EEN DIERENARTS 

IN JOUW TOPSPORTC ARRIÈRE?

“Die toegevoegde waarde is enorm! Mijn dierenarts zorgt er-
voor dat ik altijd met een fit en vooral gezond paard aan de start 
kom. Zo proberen we ongelukken te voorkomen en blessures 
tot het minimum te beperken. Dit geeft mij het vertrouwen om 
de beste prestatie van mijn paard te vragen. Zonder goedkeu-
ring van mijn dierenarts betreffende de gezondheid van mijn 
paarden, verschijn ik niet aan de start.”
 

WAT IS JOUW MEEST BIJZONDERE ERVARING ALS 

EVENTINGRUITER?

“Dat is toch wel de bronzen teammedaille op het WK in Caen. 
Eigenlijk hadden we niet verwacht dat we een medaille zouden 
halen, maar we hoopten er natuurlijk wel op. Toen we op de 
laatste dag allemaal goed sprongen en daarmee brons behaalden, 
was dat natuurlijk heel bijzonder. De prijsuitreiking in dat enor-
me stadion zal ik nooit meer vergeten. Ook mijn deelname aan 
de Olympische Spelen was een onvergetelijke ervaring. Ik werd 
daar individueel 19e en mijn paard Rumour has it N.O.P. was 
in topvorm. Het is sowieso al bijzonder om deel te nemen, maar 
als het dan ook nog eens goed gaat, is dat extra genieten!”

>>> Volgende keer: Merel Blom heeft een vraag voor David van 
Doorn, onderzoeker paardenvoeding bij de Universiteitskliniek 
voor Paarden (UKP).
“In mijn sportstal is er zeer veel aandacht voor de juiste voeding van de 
paarden. Er kijkt regelmatig een specialist naar de waardes van het kuil 
en daar stemt hij het krachtvoer op af. Ook past hij dit aan per specifieke 
wedstrijdsituatie. Nu ben ik heel benieuwd hoe de UKP haar patiënten 
begeleidt als het gaat om voeding?”
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STEUN HET ONDER ZOEK NA AR ERFELIJKE LEVERSHUNTS!

Wilt u het onderzoek naar erfelijke levershunts steunen?  
Kijk dan op www.vriendendiergeneeskunde.nl/project/levershunts.
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A Onderzoek naar aangeboren 
levershunts leidt tot afname 
zieke puppy’s

Van een aantal hondenrassen (ongeveer dertig) is bekend dat zij een erfelijke  

aanleg hebben voor aangeboren levershunts. Het ExpertiseCentrum Genetica  

Gezelschapsdieren doet onderzoek naar deze erfelijke aanleg en verzamelt  

gegevens in een DNA-databank. | DOOR LYANNEKE KRAUSS

WAT IS EEN LEVERSHUNT?

Een levershunt is een aangeboren afwijking waarbij via een 
afwijkend bloedvat het bloed van de poortader niet door, maar 
om de lever heen loopt. Doordat het bloedvat afwijkend loopt, 
is de lever onvoldoende in staat om schadelijke stoffen uit het 
bloed te halen en bovendien groeit de lever zelf ook niet goed 
bij deze pups. Na verloop van tijd begint de hond verschijnselen 
te vertonen. Soms gebeurt dat al na enkele maanden, in 
een enkel geval pas als de hond vier tot zes jaar oud is. De 
symptomen zijn sloomheid, braken, veel drinken en periodes met 
hersenverschijnselen zoals wankel lopen en mentale afwezigheid. 
Ook kunnen problemen ontstaan met de vorming van blaasstenen 
die kunnen zorgen voor terugkerende blaasontstekingen of soms 
zelfs obstructies van de urinewegen veroorzaken.

T WEE SOORTEN SHUNTS

Hille Fieten is specialist Interne geneeskunde bij de 
faculteit Diergeneeskunde en daarnaast coördinator van het 

ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren. Zij legt uit dat 
er twee soorten shunts bestaan: “Bij kleine hondenrassen, zoals 
de Cairn terriers, komt de extrahepatische shunt voor. Hierbij 
ligt het extra bloedvat om de lever heen. Intrahepatische shunts 
zien we meer bij grotere rassen zoals de Ierse wolfshond, Berner 
Sennen honden en Hovawarts. Hierbij loopt de shunt door de 
lever heen.”

SCREENINGS

De faculteit Diergeneeskunde doet al sinds 2008 genetisch 
onderzoek naar levershunts bij Cairn terriers. Hierbij wordt 
nauw samengewerkt met de rasvereniging. “Fokkers, maar ook 
particulieren, kunnen hun puppy’s bij ons laten screenen”, vertelt 
Fieten. “We controleren de leverfunctie door een ammoniaktest 
uit te voeren en indien nodig maken we een echo van de lever. 
Als er sprake is van een shunt, kan de eigenaar ervoor kiezen om 
een operatie uit te laten voeren. Hierbij wordt de shunt zoveel 
mogelijk afgesloten. De hond kan daarna in principe weer een 

normaal leven leiden, maar het is ongewenst om te fokken met honden 
die de erfelijke informatie voor deze levershunts bij zich dragen. De 
erfelijke afwijking kan immers nog steeds worden overgedragen aan de 
volgende generatie.”

GENETISCH ONDER ZOEK

Frank van Steenbeek doet binnen de faculteit Diergeneeskunde 
genetisch onderzoek naar erfelijke afwijkingen. Hij heeft inmiddels 
ontdekt welke twee genen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan 
van een levershunt. Een hele prestatie als je bedenkt dat een hond over 
zo’n 22.000 genen beschikt! “We vermoeden dat er sprake is van een 
complexe samenwerking tussen deze genen”, legt Van Steenbeek uit.  
“Hoe dat precies werkt, zijn we nog aan het uitzoeken, maar we denken 
dat het zit in het aan- of uitzetten van deze genen tijdens de embryonale 
ontwikkeling”.

PR ACHTIG RESULTA AT

Dat de screenings een positief effect hebben, blijkt uit het feit dat op 
dit moment minder dan een half procent van de Cairn terriers met 
een levershunt geboren wordt. Bij aanvang van het onderzoek was dat 
percentage nog zes procent. Van Steenbeek denkt dat dit grotendeels 
te danken is aan de openheid bij de rasvereniging: “Zij zijn heel actief 
betrokken bij ons onderzoek en geven openheid van zaken richting de 
fokkers. Hierdoor wordt er niet meer gefokt met dieren waarbij een 
erfelijke afwijking is geconstateerd. Dat we het percentage zo hebben 
kunnen terugdringen, is natuurlijk een prachtig resultaat! Ik ben er 
dan ook van overtuigd dat we ook bij andere rassen bepaalde erfelijke 
afwijkingen kunnen terugdringen. Transparantie is de sleutel tot 
succes.” 

A = Gezonde lever
B = Intrahepatische levershunt
C = Extrahepatische levershunt
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“Wij werken al ruim dertig jaar samen met de universiteiten in 
Uppsala en Zürich op het gebied van biomechanisch onderzoek. 
Dit onderzoek heeft de laatste jaren een boost gekregen door 
de inzet van geavanceerde camerasystemen. Met deze techniek 
kunnen we de gang van een paard beter kwantificeren. Daar-
mee kunnen we ook beter kreupelheden beoordelen en effecten 
van behandelingen evalueren. Dierenartsen geven aan dat ruim 
tweederde van hun consulten kreupelheid betreft, dus deze 
ontwikkeling is klinisch zeer relevant.”

UITBREIDING INTERNATIONALE SAMENWERKING

“De bestaande samenwerking met Uppsala en Zürich is de 
afgelopen jaren uitgebreid met een Duitse privékliniek voor 
paarden, Tierklinik Lüsche, en het Zweedse bedrijf Qualisys. 
Dit bedrijf is gespecialiseerd in het meten en analyseren van het 
bewegingsapparaat bij mensen én paarden. Voor dit laatste doel 
hebben zij het systeem Qhorse ontworpen, dat wij gebruiken. 
Qualisys gebruikt de data van alle partners in het samenwer-
kingsverband (Uppsala, Zürich, Lüsche en Utrecht) om hun 
systeem verder te optimaliseren.”

BIG DATA

“Als faculteit Diergeneeskunde spelen wij een centrale rol als 
het gaat om het verzamelen en verwerken van big data. Je zult 
begrijpen dat het gebruik van Qhorse enorm grote bestanden 
oplevert, zeker omdat er bij elke meting ook video opnames ge-
maakt worden. Het toeval wil dat de Universiteit Utrecht bezig 
was met de ontwikkeling van een data sharing systeem waarbij 

Diergeneeskunde kon aanhaken. Groot voordeel is dat ook onze 
partners via de Utrechtse server hun gegevens kunnen delen. 
Uiteraard zijn er wel strenge regels als het gaat om privacy. Zo 
moeten de eigenaren altijd toestemming geven voor het gebruik 
van gegevens van hun paard. Op dit moment werkt de  
Universiteit Utrecht aan de ontwikkeling van een supercompu-
ter waar wij aan meewerken. Deze stelt ons in staat om sneller 
en eenvoudiger grote hoeveelheden data te analyseren.” 

CULTUURVERSCHILLEN

“Het leuke aan de samenwerking met internationale partners 
is dat je veel van elkaar kunt leren. Zo ontwikkelde Zürich 
een tredmolen met een ingebouwd krachtenplatform dat de 
krachten kan meten die door het paard op de bodem worden 
uitgeoefend. Daarvan bestaat er maar eentje in de hele wereld, 
maar het is hartstikke handig! In Zweden zijn ze bijvoorbeeld 
weer heel goed in het verwerven van subsidies en hebben ze 
ook fondsen die dit soort onderzoek financieren. Daar hebben 
wij als co-aanvrager veel profijt van. Natuurlijk zie ik ook 
cultuurverschillen. In Zweden lopen ze in maatschappelijk 
opzicht op een aantal zaken vooruit. Zo zijn er geen verschillen 
in salarissen tussen mannen en vrouwen, kennen ze alleen nog  
genderneutrale toiletten en is er veel aandacht voor 
dierenwelzijn. En klein detail: de uitgebreide warme lunch is 
heilig. Dat geldt trouwens ook voor de Zwitsers. Dat verschil 
met Nederland valt vooral op tijdens de consortiummeetings. 
Daar kom je echt niet weg met een broodje kaas!”

Een paard voor de camera
René van Weeren is hoogleraar en staat aan het hoofd van de Universiteitskliniek voor Paarden. 

Samen met een aantal internationale partners werkt hij aan innovatieve technieken om bewe-

gingen van paarden optimaal te meten en te analyseren. | DOOR LYANNEKE KRAUSS

OVER Q -HORSE

Q-horse is een geavanceerd infrarood-camerasysteem dat de 
bewegingen van paarden nauwkeurig en met een ultrahoge 
frequentie kan meten en vastleggen. Het systeem maakt gebruik 
van reflecterende bolletjes op het hoofd, de schoft en het bek-
ken van een paard. De camera’s registreren duizend keer per 
seconde de exacte positie van het paard in drie dimensies. Met 
deze gegevens kunnen computers de bewegingen van het paard 
nauwkeurig analyseren. 

Onderzoeker Filipe Serra Branganca bevestigt de 
reflecterende bolletjes op het hoofd van het paard
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Vijf maanden na de oprichting  

van het Landelijk Expertisecentrum 

Dierenmishandeling (LED) 

heeft al 35 procent van de 

aangesloten dierenartsen een 

melding van vermoeden van 

dierenmishandeling gedaan.  

Reden voor minister Carola 

Schouten om de balans op te 

maken. Zij deed dit samen met 

kamerlid Dion Graus. | DOOR 

MARIEKE VELDMAN

Minister Schouten en Dion Graus 
lieten zich uitgebreid informeren over 
de precieze handelswijze van het LED. 
Minister Schouten: “Ik zie bij het LED 
veel toewijding. Het is goed dat er zo 
veel verschillende partijen samenwerken 
om samen hun conclusies zo zorgvul-
dig te trekken. Mooi om te zien hoe 
we zo het ware verhaal achter de casus 
achterhalen.” 
 
Het LED combineert de kennis van 
gespecialiseerde dierenartsen en foren-
sisch-medisch experts. “De gezondheid 
van mensen en dieren zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden, dat zien we ook 
bij ons Life Sciences onderzoek”, zegt 
Wouter Dhert, decaan van de faculteit 
Diergeneeskunde waar het LED is ge-
huisvest. “Onderzoek toont een relatie 
tussen dierenmishandeling en huiselijk 
geweld aan. Meer voorlichting en be-
wustwording door middel van onder-
zoek zijn dan ook zeker belangrijk.”
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T De toekomst van de veehouderij
Minder antibiotica, maar tot hoever?

Moeten we het antibioticagebruik verder verminderen of is de grens 

inmiddels bereikt? Deze laatste vraag staat centraal in het eerste debat 

op 28 juni dat onder leiding staat van Rosanne Hertzberger. Hertzber-

ger is microbiologe en columniste bij het NRC. Zij zal zorgen voor een 

levendige discussie, waarin ook ruimte is voor inbreng uit het publiek.

INFORMATIE EN A ANMELDEN

Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op onze website:
www.uu.nl/agenda/debat-minder-antibiotica-maar-tot-hoever

Let op! Er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar.

L IVESTREAM

Mocht het stormlopen in Café Madame Jeannette waar het debat plaatsvindt, dan 
niet getreurd: de discussie is ook te volgen via een livestream. De link komt t.z.t 
beschikbaar op www.uu.nl/toekomst-veehouderij.

Hebt u nog vragen of ideeën, ook voor toekomstige debatten? Neem dan  
contact met ons op via secretariaat.communicatie.vet@uu.nl of 030-2534722.

Minister Schouten bezoekt 
Landelijk Expertisecentrum 
Dierenmishandeling
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