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Openstaan voor  
vernieuwing 
De wereld om ons heen verandert van alle kanten. Complexiteit speelt een steeds 
grotere rol in de wetenschap en samenleving. Vroeger hadden vakgebieden 
duidelijker grenzen, maar de grenzen vervagen en disciplines groeien naar elkaar 
toe. We kunnen vragen of problemen niet langer vanuit één vakgebied oplossen, 
maar het speelveld is tegenwoordig multidisciplinair. 

De hoefsmid werkt samen met een ingenieur met kennis van materialen aan een 
3D-geprint hoefijzer. De veehouder heeft een big-data computerdeskundige 
nodig bij de monitoring van de dieren in zijn veestapel. Toxicologen en 
milieuwetenschappers denken mee over urgente vraagstukken in de veehouderij. 

Ontwikkelingen in de diergeneeskunde zijn vaak onderdeel van een groter systeem, 
daarvan moeten wij ons goed bewust zijn. Dierenartspraktijken worden anders 
gerund, veestapels worden anders gemonitord, het veld verandert voortdurend en 
dat vereist andere vaardigheden van de dierenarts. Communicatie wordt steeds 
belangrijker. De manier waarop wij studenten opleiden zal op deze veranderingen 
moeten inspelen om de opleiding beter te laten aansluiten bij het veld.

Maar uiteindelijk gaat het om professionele vaardigheden van de dierenarts, die 
blijven fundamenteel. Je kunt overal hightech oplossingen voor willen inzetten, 
maar er blijft altijd iemand nodig die de diagnose stelt en overlegt met de 
boer of patiënteigenaar. Of het nu gaat om geneeskunde, diergeneeskunde of 
tandheelkunde, professionaliteit blijft altijd nodig. Dat is het mooie aan het vak. 

Alle verhalen in deze Vetscience hebben te maken met innovatie en samenwerking 
tussen verschillende vakgebieden. Vernieuwing krijgt in ons relatiemagazine ook 
letterlijk vorm, want die heeft vanaf nu een nieuw jasje.  

WOUTER DHERT 
Decaan faculteit Diergeneeskunde

Voorwoord | Blik op de toekomst 
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Verdieping | Genetische Modificatie

‘Gentechnologieën gaan  
revolutionaire veranderingen  

brengen in de kliniek’ 

Ze gebruiken dezelfde nieuwe techniek om genen aan te passen: CRISPR Cas.  
Maar de een ‘sloopt’ genen om te kijken hoe ze werken, terwijl de ander genen 

repareert om te zorgen dát ze weer werken. Een gesprek met stamcelonderzoeker  
Niels Geijsen en geneticus Frank van Steenbeek over de veelbelovende toekomst 

van het knippen en plakken met genen.

 Niels Geijsen en Frank van Steenbeek over  

de toekomst van genetische modificatie 

Artistic rendering van een CRISPR Cas9 eiwit (in het blauw) dat een DNA streng doorknipt 
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We treffen elkaar op het Hubrecht 
Instituut, het bolwerk van de 
stamcelonderzoekers. Niels Geijsen is net 
terug uit Boston en heeft met moeite 
tijd gevonden voor een interview, maar 
beantwoordt ondertussen toch een paar 
mails. “Nee, ik kan niet multitasken”, 
bekend hij betrapt en rolt zijn 
bureaustoel terug naar de gesprekstafel. 
Beide onderzoekers werken met een 
nieuwe technologie om te knippen en 
plakken met genen, beter bekend als 
CRISPR Cas. Geijsen gebruikt de techniek 
vooral voor onderzoek naar menselijke 
aandoeningen, zoals de dodelijke 
spierziekte Duchenne. Van Steenbeek 
houdt zich bezig met genetische 
aandoeningen bij honden en katten.

Moleculaire schaar 
“CRISPR Cas is een soort moleculaire 
schaar, waarmee je op een hele precieze 
plek kunt knippen in het genoom”, 
vertelt Geijsen. “Zo kun je soms genen 
kapot knippen, bijvoorbeeld als een 
genetische ziekte wordt veroorzaakt 
door een gen dat iets doet in de cel 
wat hij niet hoort te doen. Met deze 
technologie kun je dat gen uitzetten. 
Maar je kunt er soms ook mutaties in 
genen mee wegknippen. Dan houd je 
een iets kleiner gen over dat weer werkt. 
De genetische spierziekte van Duchenne, 
spierdystrofie, wordt bijvoorbeeld 
veroorzaakt door een bepaalde mutatie. 

Als je die wegknipt, kan de cel met het 
overblijvende RNA weer een functioneel 
eiwit maken.”

Onnatuurlijk eiwit 
Knippen in het genoom van een cel 
kan ook mutaties veroorzaken die 
bijvoorbeeld leiden tot kanker. Dat zijn 
ongewenste effecten. “CRISPR Cas 
is een onnatuurlijk, bacterieel eiwit 
dat we in een spier spuiten. Maar 
hoe reageert die spier daarop? En het 
immuunsysteem van de patiënt? Dat 
moet je vooraf goed onderzoeken om 
zeker te weten dat CRISPR Cas geen 
acute reacties veroorzaakt, waardoor 
een patiënt in shock zou kunnen raken”, 
zegt de stamcelonderzoeker. Vervolgens 
is het de vraag hoe je CRISPR Cas weer 
kwijtraakt. Wordt het eiwit door de 
lever of nieren uitgescheiden en geeft 
dat dan geen schade aan het orgaan? 
“We moeten kunnen aantonen dat de 
therapie veilig is en dat de voordelen 
opwegen tegen de nadelen. Daarmee 
gaan we nu beginnen. En dan duurt 
het zeker vier tot vijf jaar, voordat we 
de eerste kleine trial kunnen doen met 
patiënten. Maar ik ben ervan overtuigd 
dat deze methode kansen biedt en 
mogelijke oplossingen. Daarvoor is de 
techniek nu voldoende ontwikkeld.”

Wat is de link tussen jullie 
onderzoek? 
“Wij gebruiken allebei dezelfde gen 
editing techniek”, zegt Geijsen. “Maar 
Frank gebruikt CRISPR Cas om ziekten 
te onderzoeken en oorzaken te vinden, 
wij onderzoeken hoe we CRISPR Cas in 
dieren, en uiteindelijk mensen, kunnen 
gebruiken om mutaties te repareren. 
We kijken naar aandoeningen waarbij 
de genetische oorzaak al bekend 
is, maar het onderzoek van Frank is 
fundamenteler.” “Jij maakt cellen beter 
en ik maak cellen kapot”, vat Van 
Steenbeek samen. Grinnikt: “Ik sloop, jij 
repareert.” 

De aanpassingen met CRISPR Cas zijn 
nog geen echte reparaties. Geijsen: 
“Je maakt het gen niet weer als nieuw, 
maar knipt op een zodanige manier dat 
het gen weer kan worden afgelezen 
en een functionerend eiwit oplevert. 
Dat is uiteindelijk het belangrijkst. We 
ontwikkelen ook technologieën die 
genen echt kunnen repareren, maar 
dat is heel lastig. Er zitten namelijk ook 
biologische grenzen aan wat je kunt 
doen. Cellen die zich niet kunnen delen, 
zoals spiercellen, zijn ook niet goed in 
staat om hun DNA te repareren. Het is 
best lastig om daar zo’n reparatietruc toe 
te passen.”

Bacteriën zijn een goudmijn 
Gentechnologieën zijn systemen uit 
bacteriën, volgens Geijsen echt “een 
goudmijn”. “We hebben nog maar 
een tipje van de sluier gezien van wat 
mogelijk is met bacteriën. Er zijn talloze 
alternatieve CRISPR-systemen, waarmee 
we nieuwe toepassingen kunnen vinden. 
Daarmee zijn we nog lang niet klaar. Zo 
hopen we andere moleculaire tools in 
bacteriën te ontdekken, die we kunnen 
gebruiken voor andere processen dan 
knippen of plakken met genen. Ik zie 
bacteriën als prachtige gereedschapskist 
met nog veel meer mogelijkheden dan 
we nu hebben.”

 
Ziektebeelden in kaart brengen 
Moleculair geneticus Van Steenbeek 
houdt zich vooral bezig met hart- en 
vaatziekten bij honden en katten. “Ik 
probeer de genetische achtergrond 
van ziektebeelden in kaart te brengen. 
Met de huidige technieken vinden we 
makkelijk allerlei genetische variaties, 
want we kijken naar het volledige 
genoom. Maar de vraag is wat al die 
verschillen tussen zieke en gezonde 
honden of binnen individuele honden 
betekenen. Het is verleidelijk om 
enkel te kijken naar genen die we al 
begrijpen, maar het is goed om een stap 
verder te gaan en onbekende genen te 
onderzoeken. Dat is waar ik CRISPR Cas 
nu voor gebruik. Ik werk met cellen uit 
gezonde honden en pas deze technieken 
toe om te zien of de genen waarin we 
mutaties vinden, ook daadwerkelijk een 
rol spelen in het functioneren van die 
cellen. Deze techniek pas ik toe binnen 
weefselkweken.”

Hij ziet nog wel een toepassing van 
CRISPR Cas binnen de diergeneeskunde: 
genetische aandoeningen die 
voorkomen binnen bepaalde rashonden 
en waarbij alle honden van het ras 
aangedaan zijn. ”Die krijg je er alleen 
uit als je deze honden gaat kruisen met 
andere rassen, maar dan verlies je het 
ras en daar zijn mensen vaak nogal gek 
op. Een mooi voorbeeld is de Cavalier 
King Charles-spaniel, de hond die Pim 
Fortuin had. Honderd procent van die 
honden krijgt een hartprobleem met 
een genetische oorzaak. Dan zou je 
CRISPR Cas kunnen toepassen in een 

fokpopulatie, zodat je het probleem 
oplost zonder het ras te veranderen. Dat 
wordt nog niet gedaan.”

Hoe zien jullie de toekomst van 
genetische modificatie, waar staan 
we over vijftien jaar?  
“Genetische modificatie is een beladen 
term, veel mensen vinden dat eng”, 
merkt Van Steenbeek. “Die denken 
dat we straks allemaal met een extra 
oor op onze rug lopen, er hangt een 
maatschappelijke discussie omheen. 
Maar ik denk dat Niels duidelijk laat zien 
wat de mogelijkheden kunnen zijn. Wat 
je wel steeds ziet, is dat de veterinaire 
wereld altijd één of twee stappen achter 
de humane geneeskunde aanloopt.”
Dat is jammer, vindt ook Geijsen, 
want het zou andersom kunnen zijn. 
“Deze technologieën gaan over tien 
tot vijftien jaar echt revolutionaire 
veranderingen brengen in de kliniek. 
Denk aan immuuntherapie tegen kanker, 
of genetische aandoeningen waartegen 
we nu niets kunnen doen. Die worden 
mogelijk behandelbaar. Immuuntherapie 
is veelbelovend, daar is vorig jaar de 
Nobelprijs voor uitgereikt. Gen editing 
en gentherapie spelen daarin een grote 
rol.” 

Krijgen we straks designer baby’s op 
bestelling? 
“Dat is om een aantal redenen geen 
optie”, zegt Geijsen. “Ten eerste kunnen 
we met CRISPR Cas maar één gen 
tegelijkertijd aanpakken. Je moet dus 
ook weten welk gen dat is. Bij designer 
baby’s hebben mensen het vaak over 
eigenschappen als intelligentie, maar we 
weten nog niet eens welke genen daarbij 
zijn betrokken. We weten wel absoluut 
zeker dat dit nooit maar één gen betreft. 
Er is niet zoiets als een ‘intelligentie-gen’, 
het is een combinatie van factoren. Dat 
kunnen we nooit modificeren met CRISPR 
Cas.” 
Ook bij genetische aandoeningen die 
door één gen worden veroorzaakt, 
ziet Geijsen geen toepassingen voor 
CRISPR Cas. “Voor veel monogenetische 
aandoeningen hebben we al een 
gangbare behandeling, namelijk IVF 
en embryoselectie. Daarbij plaats je de 
embryo’s terug die niet zijn aangedaan. 
Daarvan kennen we de risico’s. Waarom 
zou je dan een technologie toepassen 
waarvan je de risico’s niet kent en 
waarvoor je nog meer handelingen moet 
verrichten bij het embryo? Dat vergroot 
altijd risico’s. Ik kan me eigenlijk geen 
situatie voorstellen waarbij gen editing 
technologieën werkelijk nuttig zijn en iets 
toevoegen aan bestaande therapieën.”

Waar ligt de grens als het gaat over 
genetische toepassingen? 
Geijsen: “Dat is moeilijk te zeggen. Voor 
mij moet genmodificatie ethisch en 
moreel kloppen en nuttig zijn voor de 
patiënt of maatschappij. Mijn doel en 
hoop is dat we technologieën die we nu  
hebben ontwikkeld in de kliniek kunnen 
krijgen. Als dat gaat lukken, heb ik mijn 
steentje bijgedragen.” 

TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD:  
RICHARD VAN DER OOST EN NTRANS TECHNOLOGIES 
EN BAS NIEMANS

‘Veel mensen denken dat we 
straks allemaal met een extra  
oor op onze rug lopen’

‘De veterinaire wereld loopt 
altijd één of twee stappen  
achter de humane  
geneeskunde aan. Dat zou 
andersom kunnen zijn’ Niels Geijsen en Frank van Steenbeek
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Nieuws | in het kort

Nieuwe hoogleraar 
Comparative 

Anatomy and 
Physiology 
Per 1 augustus 2019 

is Daniela Salvatori 
hoogleraar 

Comparative Anatomy 
and Physiology 
bij de faculteit 

Diergeneeskunde. Ze is 
verantwoordelijk voor 

de discipline veterinaire 
anatomie en fysiologie. 

Naast een belangrijke 
onderwijstaak gaat Salvatori  

ook participeren in het onderzoek naar 
onder meer regeneratieve geneeskunde,  

stamcellen en kanker.

Nieuwe hoogleraar 
Vaccinologie 

Het College van Bestuur heeft Cécile van Els 
per 1 november 2019 benoemd tot hoogleraar 

‘Vaccinologie: Correlaten van Bescherming’. 
De leerstoel is een samenwerking van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) en de faculteit Diergeneeskunde. 

Van Els richt zich in haar 
onderzoek op het ontrafelen 

van immuunreacties van 
de afweer na natuurlijke 

infecties of vaccinatie, die 
leiden tot effectieve en 
duurzame bescherming 

tegen infectieziekten. Kennis 
hierover is toepasbaar voor 

innovatie van humane en 
veterinaire vaccins.

BEELD: RIVM

Karin Strijbis krijgt  
ERC Starting Grant 

Strijbis doet onderzoek naar darmbacteriën, die 
belangrijk zijn voor onze gezondheid. Ze kunnen echter 

ook darmontstekingen veroorzaken zoals de ziekte 
van Crohn of voedselvergiftiging. Het is bekend dat de 

darmbacteriën contact maken met het lichaam in de 
slijmlaag van de darm. In deze slijmlaag zitten specifieke 

eiwitten die bacteriën kunnen waarnemen en signalen 
doorgeven naar het lichaam. Strijbis gaat met een 

team van vijf wetenschappers onderzoeken hoe die 
specifieke eiwitten bijdragen aan darmontsteking en 

darmgezondheid van mens en dier. 

Weekend van de  
Wetenschap
Voor de vierde keer op rij nam Diergeneeskunde deel 
aan het Weekend van de Wetenschap. Op 6 oktober 
maakten kinderen op een leuke manier kennis met 
wetenschap en technologie. Ze kregen onder meer 
een kijkje achter de schermen en deden mee aan 
experimenten. De faculteit vindt het belangrijk om 
een breed publiek te betrekken bij onderzoek. De 
volgende editie is op 4 oktober 2020.

Kwaliteitsafspraken  
2019-2024 

Met het afschaffen van de basisbeurs voor studenten 
door de overheid, kwamen financiële middelen vrij, de 

studievoorschotmiddelen. Universiteiten en hogescholen 
moeten dit geld investeren in een verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs. De overheid, hogescholen, 
universiteiten en studentenorganisaties hebben hierover 

afspraken gemaakt, de zogenoemde Kwaliteitsafspraken 
2019-2024. Ook de faculteit Diergeneeskunde heeft met 

studenten en docenten een plan gemaakt. Gekozen is 
om in 2019 – 2020 prioriteit te geven aan het stimuleren 
van nieuwe initiatieven ten behoeve van e-learning, het 

versterken van Skills Labs en het intensiveren van de 
begeleiding van studenten.

Veni-subsidie  
voor Hille Fieten

Internist en wetenschapper Hille Fieten heeft een  
Veni-subsidie voor onderzoek naar erfelijke ziekten bij honden 

en mensen. Rashonden hebben dezelfde erfelijke ziekten als 
mensen. Door inteelt is het opsporen van

genen die ziekten veroorzaken in rashonden succesvoller dan 
in mensen. Fieten gaat deze ziektegenen eerst identificeren in

honden en vervolgens onderzoeken bij mensen.

Coverstory | op de cover

Anatomiemedewerkers van Diergeneeskunde zijn experts 
op het gebied van plastinatie, een techniek om dode 
weefsels en lichamen te conserveren. Recentelijk boekten 
zij grote vooruitgang door het inzetten van een nieuwe 
methode. Met aanpassingen aan de olie en techniek 
bleken de plastinaten zacht en flexibel te blijven. Dat 
maakt ze veel geschikter voor onderwijs. Studenten 
kunnen straks de zachte plastinaten gebruiken om 
klinische handelingen te oefenen, waardoor er minder 
dieren nodig zijn.

De kameleon, symbool voor verandering en 
aanpassingsvermogen, is een van de eerste dieren die 
plastinatie-expert Arend Schot met deze nieuwe techniek 
heeft geplastineerd. Schot demonstreert enthousiast: “De 
longen vullen zich met lucht wanneer je er in blaast! Ook 
kun je alle organen ‘opzij schuiven’ om ze te bestuderen 
en de dieren blijven prachtig van kleur. Bij uitstek goed te 
zien bij deze kameleon.”

Lees het artikel over zachte plastinatie en de voordelen 
voor het klinisch onderwijs op de volgende pagina.  

Levensechte  
diermodellen
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Onderwijs | Proefdiervrije innovatie

De Universiteit Utrecht is voortrekker op het gebied van alternatieven voor dierproeven 
in Nederland: steeds vaker doen we onderzoek met minder of zonder proefdieren. 

Wouter Dhert, decaan van de faculteit Diergeneeskunde stelt dat we ons “serieus moeten 
openstellen voor de vraag of dierproeven echt nodig zijn.” Sinds maart dit jaar is hij 

namens de VSNU lid van de kerngroep Transitie Proefdiervrije Innovatie, waar overheid, 
maatschappij, bedrijfsleven en wetenschap samenkomen. Collega hoogleraar Daniela 

Salvatori leidt vanuit het strategisch thema Life Sciences het transitieteam proefdiervrije 
innovatie op de Utrechtse campus. Het gebruik van dieren voor klinisch onderwijs valt 

ook onder dierproeven, maar hiervoor bestaat nog niet altijd goede vervanging.  

Oefenen op levensecht 
hondenmodel

Voortplantingsspecialist Jeffrey de Gier 
en nierspecialist Astrid van Dongen 
hopen daar verandering in te brengen 
met een nieuw model gemaakt van 
gedoneerde dieren. Samen met Arend 
Schot, Jacobine Schouten en Claudia 
Wolschrijn, medewerkers van de 
afdeling Anatomie & Fysiologie, werken 
zij aan een model op basis van zachte 
plastinatie.

Vaginaal onderzoek
In het derde jaar van de opleiding 
tot dierenarts krijgen studenten een 
practicum waarin ze onder andere 
vaginaal onderzoek leren uitvoeren bij 
een hond. Om de belasting voor de 
honden te beperken, krijgen niet alle 
studenten de kans om dit onderdeel 
te oefenen; het plaatsen van een 
urinekatheter bij een teef oefenen 
studenten niet tijdens de studie omdat 
dit te belastend is voor de honden. Het 
valt De Gier op dat studenten steeds 
bewuster nadenken over het gebruik 
van proefdieren in het onderwijs 
en een steeds kritischere houding 
aannemen. Gelukkig bestaat er sinds 
2016 het 3V-stimuleringsfonds: een 
gezamenlijk fonds van de Universiteit 
Utrecht en het UMC Utrecht, ter 
ondersteuning van onderzoek naar 
vervanging, vermindering en verfijning 
van dierproeven. De Gier, Van Dongen 
en Wolschrijn zagen dit als een 
mooie kans om een nieuw model te 
ontwikkelen voor het oefenen van 
vaginaal onderzoek en het plaatsen van 
een urinekatheter, dat de honden in het 
practicum kan vervangen. 

Zachte plastinaten
De techniek van zachte plastinatie 

conserveert een overleden dier – 
gedoneerd via het dierdonorcodicil* 
– op een zodanige manier dat het 
preparaat soepel blijft. Het is een 
variant op de harde plastinatie, een 
techniek die Schot al jaren toepast om 
het proefdiergebruik in het anatomie-
onderwijs te verminderen. Door een 
aanpassing aan de olie die hij voor het 
plastineren gebruikt, en door een andere 
techniek voor uitharden te gebruiken, 
blijft er een zacht, flexibel preparaat 
over; bijna levensecht, met veel potentie 
voor anatomie-onderwijs én voor 
klinisch onderwijs. Een veelbelovende 
techniek dus, alleen de grootte van het 
dier vormde nog een uitdaging.

Een halve hond
Om goed te kunnen oefenen moet het 
onderwijsmodel een redelijk formaat 
hebben, dat van een middelgrote 
hond. Slechts de achterkant van een 
hond – inclusief blaas en baarmoeder 
– volstaat. Schot en Schouten hadden 
nog niet eerder een zacht plastinaat 
van dat formaat gemaakt. Nadat de 
aanvraag voor het 3V-stimuleringsfonds 
was goedgekeurd, zijn zij aan de slag 
gegaan met een model en bleek dat ook 
grotere dieren flexibel blijven met de 
nieuwe techniek. Ook bleek het vaginaal 
onderzoek – waarbij een kijkinstrument 
wordt ingebracht – uitvoerbaar op het 
model. Momenteel werkt Schot aan 
een tweede model, met wat kleine 
aanpassingen om het plastinaat nóg 
flexibeler te maken.

(Bijna) proefdiervrij
Wanneer het model aan alle wensen 
voldoet, zal Schot er nog drie bijmaken 
en zullen de modellen de honden in het 

practicum vervangen. Dan kunnen wél 
alle studenten het vaginaal onderzoek 
en het inbrengen van een urinekatheter 
oefenen voordat ze dit bij een echte 
patiënt moeten doen. Buiten het 
practicum om zullen de modellen in het 
skillslab komen: een plek voor studenten 
om klinische handelingen te oefenen. 
Daarnaast wil De Gier het model gaan 
inzetten in specialistenonderwijs, voor 
het oefenen van insemineren, en in 
postacademisch onderwijs**, omdat hij 
merkt dat dierenartsen in de praktijk het 
voortplantingsonderzoek lastig vinden.
De Gier en Schot zien ook andere 
mogelijkheden voor zachte plastinaten 
ter vervanging van proefdiergebruik 
in het onderwijs. Schot verwacht dat 
studenten op termijn meer klinische 
handelingen zullen oefenen op zachte 
plastinaten in skillslabs, bijvoorbeeld 
bloed afnemen en intuberen (het 
inbrengen van een beademingsbuis in de 
luchtpijp). Voor sommige handelingen, 
zoals het luisteren naar hart en longen, 
kan een plastinaat alléén, geen geschikte 
vervanging bieden voor een levend dier. 
Maar in combinatie met opnames en 
touch pads is het ook hier mogelijk om 
alternatieven te ontwikkelen.  

TEKST: LISA DIETZ | BEELD: BAS NIEMANS

Met dit levensechte plastinaat kunnen studenten straks  
allemaal vaginaal onderzoek oefenen bij de hond.

* Via het dierdonorcodicil, een samenwerking 
samenwerkingsverband tussen de stichting 
Proefdiervrij en de Universiteit Utrecht, kunnen 
eigenaren hun overleden dier doneren aan de 
faculteit Diergeneeskunde voor onderwijs.
 
** De Universiteit Utrecht biedt verschillende 
programma’s van postacademisch onderwijs aan. 
Kijk op http://www.uu.nl/professionals voor het 
huidige aanbod.
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In beeld | 3d-geprint hoefbeslag

Paard krijgt hoef-
schoenen op maat 

uit 3D-printer
 Onderzoek naar orthopedisch  

hoefbeslag voor paarden 

Het aanbrengen van optimaal passende ijzers is bij ieder paard weer een uitdaging. 
Vooral als het gaat om paarden met hoefgerelateerde problemen of orthopedische 
afwijkingen. Jan de Zwaan en Gerben Bronkhorst, beiden hoefsmid bij de 
Universiteitskliniek voor Paarden, zouden dolgraag nog meer maatwerk willen bieden 
aan hun patiënten. De 3D-printer zou hier wel eens een belangrijke rol in kunnen 
gaan spelen. “Elk detail kun je vooraf in de computer invoeren waarna het hoefbeslag 
tot op de millimeter nauwkeurig geprint kan worden”, vertelt Jan de Zwaan. Om hun 
idee ‘3D-geprinte hoefschoenen op maat’ werkelijkheid te laten worden, werken Jan 
en Gerben samen met het Innovatielab Protospace. Joris van Tubergen, innovator bij 
Protospace: “Op dit moment kun je in één dag vier nieuwe hoefschoenen maken, 
maar op termijn zou dat veel sneller kunnen.”

De wetenschappelijke onderbouwing van dit project wordt bewaakt door  
Harold Brommer, kersverse hoogleraar Heelkunde van het Paard. Samen met zijn team 
brengt hij de slijtagekarakteristieken van 3D geprint hoefbeslag in kaart. Daarnaast 
onderzoekt hij het effect van 3D geprint hoefbeslag op de beweging van het paard, 
evenals het effect op de drukverdeling in de hoef.
 
Dit onderzoeksproject is mede mogelijk dankzij Vrienden Diergeneeskunde en de 
bijdragen van individuele donateurs, de Stichting Dierenziekenhuis Maria Naundorf 
van Gorkum, de Stichting Animales en het Jubileumfonds. 

TEKST: SIL HEUNKS | BEELD: BAS NIEMANS

 

Onder: 
In de werkplaats van 
innovatielab Protospace
kabbelen 3D-printers 
rustig voort, te midden van 
andere digitale apparaten.
De meetgegevens 
van de voeten van 
een paardenpatiënt 
gaan de computer in 
en worden omgezet 
in een 3D-ontwerp 
hoefbeslag op maat. 
Joris van Tubergen print 
de hoefschoen uit. Een 
lichtgewicht, knalblauwe 
vorm verschijnt, tot op 
de millimeter nauwkeurig 
geprint. 

Boven:  
In de werkplaats van 
de Universiteitskliniek 
voor Paarden van de 
Universiteit Utrecht is 
het gezellig warm door 
de gloeiendhete oven. 
Er hangt een geur van 
paarden en fysiek zware 
arbeid. Hoefsmid Jan 
de Zwaan smeedt het 
hoefijzer in de juiste vorm.
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Verdieping | Hormoonverstorende stoffen

‘Ik wil het bewustzijn vergroten  
over het enorme belang van een  

gezond milieu voor mens en dier’ 

Als kind was Juliette Legler al bezig met het redden van het milieu en onze 
mooie planeet. Haar fascinatie voor de natuur en ecologie en haar passie voor 
onderzoek brachten haar bij de toxicologie. Haar onderzoek werd wereldwijd 
toonaangevend. Sinds 2018 staat Legler aan het roer van “een van de sterkste 

toxicologiegroepen ter wereld”. Met haar onderzoek naar de effecten van 
hormoonverstorende stoffen slaat zij een brug tussen milieuwetenschap en 

humane toxicologie. Zo is de cirkel voor haar weer rond. 

Juliette Legler werkt aan betere Europese testen  

voor hormoonverstorende stoffen
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“Hormonen zijn ontzettend belangrijk bij allerlei processen 
in ons lichaam”, vertelt Juliette Legler, milieuwetenschapper 
en hoogleraar toxicologie bij de faculteit Diergeneeskunde. 
“Hormonen hebben invloed op de juiste ontwikkeling van 
de hersenen en allerlei organen tijdens het vroege leven. 
Gedurende ons hele leven regelen zij allerlei belangrijke 
facetten, zoals voortplanting, ontwikkeling en temperatuur van 
ons lichaam.”

Hormoonsystemen ontregelen
In onze leefomgeving komen stoffen voor die deze hormonen 
kunnen aantasten of die hun werking kunnen verstoren, legt 
Legler uit. “Denk aan bestrijdingsmiddelen, stoffen in plastics, 
verpakkingen, geneesmiddelen, cosmetica en industriële 
stoffen, zoals vlamvertragers. Deze worden door de chemische 
industrie voor hele andere doeleinden geproduceerd, maar 
kunnen als ongewenst neveneffect de hormoonhuishouding 
verstoren van mensen, dieren en het ecosysteem. Als toxicoloog 
onderzoek ik hoe deze stoffen onze hormoonsystemen kunnen 
ontregelen.”

Betrokken bij de natuur
Juliette Legler groeide op in Canada. Zij was altijd buiten, druk 
met plantjes, beestjes en vogels in de tuin. “Van jongs af aan 
ben ik enorm betrokken geweest bij de ecologie en het milieu. 
In Canada had ik eindeloos veel natuur om mij heen en dat was 
heel fijn. Op de middelbare school volgde ik het vak ecologie 
en dat was het voor mij helemaal. Daar ging echt een lampje 
branden, wow, dit gaat over alle connecties tussen mens en 
dier, tussen dieren onderling en dieren en hun omgeving! 
Fantastisch hoe alles in elkaar zit. Na de middelbare school ben 
ik daarom milieuwetenschappen gaan studeren in Canada. Niet 
vanuit mijn familie, maar puur vanwege mijn eigen interesse in 
ecologie en milieu.”

verstoren. Bij uitstek een onderwerp dat past binnen het 
concept van One Health, dat de gezondheid van mens, dier 
en milieu verbindt - een strategische focus binnen de faculteit 
Diergeneeskunde. “One Health spreekt mij enorm aan”, zegt 
Legler, ook tijdens haar oratie ‘One Health, One Toxicology’. 
“De werking van hormonen is heel vergelijkbaar tussen mensen 
en andere dieren. Hormoonverstorende stoffen grijpen aan op 
verschillende organismen, niet alleen de mens.”

Het duidelijkste bewijs komt uit veldonderzoeken met 
vissen of zoogdieren in het milieu, een beroemde casus een 
aantal jaar geleden. “Vissen die tijdens hun ontwikkeling in 
oppervlaktewater zwemmen dat is vervuild met stoffen met 
een vrouwelijke hormoonwerking, blijken te vervrouwelijken. 
Mannetjesvissen gaan dan veel meer op vrouwtjesvissen 
lijken, zelfs zo extreem dat zij zowel mannelijke als vrouwelijke 
geslachtsorganen ontwikkelen. Dat is heel ingrijpend. Het komt 
vooral door stoffen die door de mens worden uitgescheiden, 
zoals synthetische hormonen in de anticonceptiepil en andere 
geneesmiddelen die wij slikken. Deze komen uiteindelijk in het 
milieu terecht.”

Dat klinkt verontrustend…
“Het is vooral verontrustend dat we dit eigenlijk niet 
weten van de stoffen die wij produceren, die worden daar 
onvoldoende op getest voordat ze op de markt komen. Voor 
bestrijdingsmiddelen worden allerlei dierproeven gedaan om 
te testen of ze giftig zijn voor knaagdieren, als model voor de 
mens, maar hormonale veranderingen worden niet gemeten in 
de standaard toxiciteitstesten. Deze kijken niet naar subtielere 
effecten die een dier of mens op langere termijn kwetsbaar 
maken voor ziektes. Dat is een belangrijke tekortkoming.”

Vatbaar voor overgewicht
Sinds januari 2019 is Legler trekker van het Horizon2020-
project GOLIATH, gefinancierd door de Europese Unie. Dat 
richt zich op de invloed van hormoonverstorende stoffen op 
het ontstaan van metabolische aandoeningen, zoals obesitas, 
diabetes en niet-alcoholische leververvetting. “Wij kijken op dit 
moment hoe de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen 
tijdens de ontwikkeling de aanmaak van vetcellen beïnvloedt. 

Tijdens haar studie liep Legler stage in Nederland en maakte 
daar kennis met laboratoriumonderzoek en met toxicologie. 
“Dat vond ik zo leuk! Toxicologie houdt zich bezig met het 
effect van giftige stoffen op mens en milieu, dat was voor mij 
dé manier om zowel milieu als mens te kunnen beschermen. 
Toen bedacht ik: ik wil onderzoeker worden én toxicoloog.” 
In de loop der jaren ging Leglers onderzoek zich steeds meer 
richten op de gezondheid van de mens. “Sommige mensen 
vinden mij nu geen milieutoxicoloog meer, omdat ik me 
niet meer bezighoud met beestjes in de bodem. Maar de 
mens is ook een dier en misschien wel het belangrijkst om 
te beïnvloeden als het gaat over bewustzijn voor stoffen om 
ons heen. Ik zie mijzelf echt als brug tussen milieu en humane 
toxicologie.”

Na een succesvolle wetenschappelijke periode aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam (VU) en Londen (Brunel University), 
werd Legler in 2018 benoemd tot hoogleraar Toxicologie bij de 
faculteit Diergeneeskunde. Daar staat ze aan het roer van een 
van de beste toxicologiegroepen ter wereld.

Wat maakt dat deze groep wereldwijd zoveel impact 
heeft?
“Wij doen het goed in de internationale rankings, we 
blinken op bepaalde niches echt uit. In de neurotoxicologie, 
immuno-toxicologie en alternatieve modellen en met mijn 
eigen onderzoek naar hormoonverstorende stoffen zijn wij 
wereldwijd bekend. Zo hebben we testen ontwikkeld om de 
toxiciteit van stoffen op het ontwikkelende brein te beoordelen, 
vooral effecten van giftige stoffen op neuronen, onderzoek 
van Remco Westerink, maar ook Martin van den Berg heeft in 
de normering van dioxines een wereld leidende rol gespeeld. 
En mijn eigen onderzoek naar de rol van hormoonverstorende 
stoffen in obesitas en diabetes is wereldwijd toonaangevend 
en nieuw. Ik heb daarin het eerste Europese project geleid, dus 
zeker in Europa ben ik een pionier.”

Wat is de link naar diergeneeskunde? 
“Binnen de toxicologie is een veterinaire tak die zich 
bezighoudt met vergiftigingen van gezelschapsdieren en 
landbouwhuisdieren. Dat is een belangrijke onderzoekslijn met 
potentie, waarin we onderwijs geven. Ik had nooit gedacht dat 
ik bij een faculteit Diergeneeskunde terecht zou komen, maar 
eigenlijk is alles met elkaar verbonden. We mogen niet uit het 
oog verliezen dat diergeneeskunde niet alleen gaat over het 
behandelen van ziektes, maar ook over het voorkomen ervan. 
Juist daar is dat milieuaspect zo belangrijk. Ik wil het bewustzijn 
vergroten over het enorme belang van een gezond milieu 
voor mens en dier, dat zie ik als mijn belangrijkste missie als 
toxicoloog.” 

One Health, One Toxicology
Terug naar de hormonen en stoffen die hun werking 

Dat onderzoek gebeurt elders al bij muizen, maar wij doen 
het met zebravissen. Zebravissen vormen dan bijvoorbeeld 
vetcellen die groter zijn of anders functioneren. Dat maakt een 
organisme vatbaarder voor overgewicht.” 
Er zijn nog geen gevalideerde, internationaal geaccepteerde 
testmethodes voor stoffen die mogelijk een rol spelen bij 
het ontstaan van metabole ziektes. “Dan kan een stof op 
de markt komen die zo’n ongewenste hormonale werking 
heeft op vetcellen. Volgens de wet is het verplicht om stoffen 
te testen op hun hormonale werking, maar als die tools er 
niet zijn, kan de industrie daar niet aan voldoen. Dat is een 
belangrijke lacune. We moeten beginnen met het ontwikkelen 
van eenvoudige, dierproefvrije testen, waarmee fabrikanten 
de hormonale werking van stoffen kunnen screenen vóórdat 
deze de markt opgaan. Gelukkig heeft de EU nu vijftig miljoen 
euro geïnvesteerd in acht projecten die allemaal gaan over 
betere testmethodes voor hormoonverstorende stoffen. Ons 
doel is dat we over vijf jaar veel betere testen hebben die de 
industrie nodig heeft.” Legler is tevens coördinator van het 
overkoepelende cluster van die acht projecten, het zogeheten 
‘EURION’ cluster, dat als doel heeft synergieën tussen de 
projecten te bevorderen.
Veel van die hormoonverstorende stoffen komen ook voor in 
het milieu binnenshuis, weet Legler. “Ze hechten aan stof en 
dat adem je in. Een simpel advies is om veel te ventileren en 
vooral veel te stofzuigen.” 

Ventileer je deze stoffen dan niet juist je huis weer in?
(lacht) “Nee, stofzuigen helpt echt! Naast voeding is 
stof binnenshuis een van de belangrijkste bronnen van 
hormoonverstorende stoffen. Stofzuigen is dus heel belangrijk. 
En voor zwangere vrouwen is mijn advies om niet teveel vette 
vis te eten, zeker niet meer dan aanbevolen. In het vet van 
vis hopen dit soort stoffen zich op en dat kan terechtkomen 
bij de foetus. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Hania 
Dusza, een van onze aio’s, dat er verschillende stoffen met een 
hormoonverstorende werking zijn te vinden in het vruchtwater 
rondom de ontwikkelende baby.”  

Moeten we stofzuigerzakken voortaan bij het chemisch 
afval zetten?
“Dat doe ik zelf ook niet, maar zou misschien wel moeten. Ik 
ga ervan uit dat de Nederlandse vuilverbrandingsinstallaties 
deze stoffen eruit halen met de nieuwste technologieën, 
maar misschien is het wel chemisch afval. Ik heb er nooit bij 
stilgestaan, een hele goede vraag. In de ecologie komt alles 
terug. Daarom moeten we hormoonverstorende stoffen aan de 
voordeur stoppen, anders komen we er nooit vanaf. Iedereen 
moet zijn steentje bijdragen.” 

TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD BAS NIEMANS

‘De werking van hormonen is heel vergelijkbaar  
tussen mensen en andere dieren.  
Hormoonverstorende stoffen grijpen aan op  
verschillende organismen, niet alleen de mens.’

‘De mens is misschien wel het belangrijkste dier  
om te beïnvloeden als het gaat over bewustzijn  
voor stoffen om ons heen’ 
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Onderzoek | Welzijnsmonitor

De melkveeindustrie maakt 
veelvuldig gebruik van 
sensoren om informatie 
over dieren te verzamelen. 
Hiermee kunnen veehouders 
diergezondheid monitoren en 
hun bedrijfsvoering verbeteren. 
De sensoren hangen aan een 
halsband om de nek van de 
koeien of zitten in het oor, en 
meten onder meer beweging en 
herkauwactiviteit. Momenteel 
onderzoekt hoogleraar 
Dierenwelzijn Bas Rodenburg 
het gebruik van sensoren bij 
vleesvarkens en legkippen, en 
gaat hij zelfs een stap verder: 
hij streeft ernaar het welzijn 
van individuele dieren te meten 
aan de hand van hun gedrag. 

Kortgeleden heeft Rodenburg samen 
met de universiteiten in Wageningen 
en Eindhoven een beurs ontvangen. 
“We gaan onderzoeken of we met 
sensortechnologie individuele varkens 
en kippen kunnen volgen en onder meer 
hun sociale gedrag meten. Daarvan 
kunnen we veel leren over de voorkeuren 
van een dier en over zijn functioneren in 
de groep en de omgeving.”  

Het doel is die informatie te gebruiken 
om bedrijfsvoering te verbeteren, 
maar ook om dieren te selecteren 
voor de fokkerij die goed omgaan 
met elkaar en met de omgeving. Dit 
bevordert het welzijn van de hele 
groep. “Wageningen draagt bij met 
kennis over fokkerij en Eindhoven 
werkt veel met sensortechnologie en 

Sensoren in je oren volgsystemen, camera’s die individuele 
dieren herkennen en volgen. In Utrecht 
zijn we expert op het gebied van 
diergezondheid en -gedrag.” 

Halsbanden en rugzakjes
De sensoren kunnen verschillende 
gegevens verzamelen, afhankelijk van 
het type sensor dat een dier kan dragen. 
Kippen kunnen geen halsband om; zij 
dragen de sensor als een rugzakje of een 
pootring. Bij varkens hebben de sensoren 
de vorm van een oormerk. Sommige 
sensoren zenden actief een signaal uit, 
waardoor de locatie van een dier in de 
stal continu wordt geregistreerd. “Dat 
geeft ons informatie over ruimtegebruik, 
aanwezigheid bij voervoorzieningen en 
het sociale netwerk van een dier”, legt 
Rodenburg uit. Een verandering in het 
gebruikelijke gedragspatroon, zoals vaker 
liggen of minder interesse in eten, is 
een indicatie voor ziekte en verminderd 
welzijn.

De juiste match
Verbetering van het welzijn van 
varkens en legkippen moet van twee 
kanten komen. “We hebben nieuwe 
houderijsystemen waarin dieren meer 
ruimte hebben, maar dat vraagt ook iets 
van het dier. Ik houd me bezig met een 
goede match tussen dier en omgeving”, 
aldus Rodenburg.
“We gaan de volgsystemen uit 
Eindhoven gebruiken om sociale 
interacties tussen dieren te monitoren. 
Wanneer een varken bijvoorbeeld is 
verwond en een ander varken staat 
daar steeds in de buurt, dan is dat 
waarschijnlijk de bijter. Zo kunnen we 
dieren selecteren om mee te fokken die 
vooral op de omgeving gericht zijn en 
niet op elkaar. En als ze wel met elkaar 
bezig zijn, dan op een positieve manier. 
De bijters sluiten we uit van fokkerij. Zo 
verminderen we welzijnsproblemen.”

Enerzijds moet het dier dus goed 
zijn aangepast aan zijn omgeving, 
anderzijds kunnen we problemen ook 
oplossen door de omgeving, ofwel 
de bedrijfsvoering, aan te passen. 
Rodenburg illustreert dit aan de hand 
van een veelvoorkomend probleem 
bij legkippen: smothering. Kippen 
gaan dan – vaak om onduidelijke 
redenen – dicht tegen elkaar en óp 
elkaar zitten waardoor er uiteindelijk 
kippen stikken. “We willen automatisch 
kunnen detecteren waar en wanneer 
een opeenhoping van kippen ontstaat. 
Dat kunnen we vervolgens opheffen 
door op een andere plek in de stal iets 
interessants aan te bieden, zoals vers 
strooisel waar de kippen in kunnen 
pikken.” 

Vooruitblikken
Het monitoren van dieren met 
sensortechnologie wordt op dit moment 
voornamelijk in onderzoek toegepast 
en nog weinig in de varkens- en 
pluimveehouderijen. “Ik denk wel dat 
het gaat komen; er ontstaat steeds meer 
interesse vanuit veehouders. Ook vanuit 
de afnemers, supermarkten, komen 
vaker vragen: ze willen het welzijn van 
de dieren kunnen traceren.”
Rodenburg verwacht dat het volgen 
van dieren via sensoren met tien à 
twintig jaar redelijk gemeengoed 
zal zijn. Wel benadrukt hij dat wij, 
mensen, het dier niet uit het oog 
moeten verliezen. “Een veelgehoord 
kritiekpunt is dat robots straks onze 
kippen verzorgen. We moeten goed 
nadenken hoe we de sensoren op een 
zinvolle manier toepassen, bijvoorbeeld 
door ze te koppelen aan ideeën rond 
kringlooplandbouw en robuustere dieren 
met hele staarten en hele snavels. Dat is 
waarvoor ik het wil inzetten.” 

TEKST: LISA DIETZ | BEELD: LISANNE ROOTH

‘Een veelgehoord kritiekpunt 
is dat robots straks onze  
kippen verzorgen.’

"Wanneer een varken  
bijvoorbeeld is verwond en een 
ander varken staat daar steeds 
bij in de buurt, dan is dat 
waarschijnlijk de bijter."
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Van onderzoek naar praktijk | Artificial Intelligence

 Digitale gezichtsherkenning dankzij artificial intelligence 

 ‘Je hoeft geen  
dierenarts te zijn om  

pijn te herkennen’ 

Computers kunnen vandaag 
de dag net zo goed ziekten 
of pijn herkennen als 
artsen - of soms zelfs 
beter. Artificial intelligence 
(AI) helpt bij het sneller 
vaststellen van diagnoses, 
nauwkeurigere behandelingen 
en beter geïnformeerde 
patiënteigenaren.  Dierenarts 
Thijs van Loon is blij met deze 
ontwikkeling: “We gebruiken 
artificial intelligence om 
pijn bij paarden en ezels 
objectief te herkennen. Dat 
doen we aan de hand van 
gezichtsuitdrukkingen.”  
 

Van Loon en zijn collega’s doen al 
jarenlang uitgebreid onderzoek naar 
pijn en pijnherkenning bij paarden en 
ezels. Net als bij mensen kun je aan het 
gezicht en de lichaamstaal van een paard 
of ezel aflezen of hij pijn heeft. Na een 
fondsenwervingscampagne van Vrienden 
Diergeneeskunde lanceerde Van Loon 
samen met Stichting De Paardenkamp de 
Equine Pijn- en WelzijnsApp (EPWA), een 
app op je mobiele telefoon waarmee 
je zelf deze pijnmetingen betrouwbaar 
kunt doen. Van Loon: “Je kunt met deze 
app zelf de gezondheid en het welzijn 
van je paard of ezel bijhouden. De app 
berekent op basis van de resultaten 
een pijnscore van je paard of ezel. Op 
basis van deze pijnscore geeft de app 
aan wanneer het verstandig is om een 
dierenarts in te schakelen.” Naast het 
uitvoeren van pijnscores biedt de app 
ook een mogelijkheid om relevante 
informatie over training, beweging, 
voeding en veterinaire handelingen bij te 

Enkele van de duizenden foto's van gezichtsuitdrukkingen van paarden die gebruikt zijn om computers te trainen op het herkennen van pijn bij paarden.

houden in het welzijnsdagboek. Op deze 
manier kunnen eigenaren management- 
en gezondheidsinformatie verzamelen en 
koppelen.

Na de succesvolle lancering van EPWA 
1.0 is het nu tijd voor de volgende stap. 
In EPWA 2.0 zijn een aantal aspecten, 
zoals bijvoorbeeld het opslaan en delen 
van pijnscore-overzichten, verbeterd. 
Daarnaast wordt op dit moment hard 
gewerkt aan een trainingsmodule, 
waarmee het leren herkennen van 
gezichtsuitdrukkingen die kunnen 
duiden op pijn wordt ondersteund. In 
de huidige versie van EPWA geeft de 
gebruiker van de app nog aan welke 
scores aan de gezichtsuitdrukkingen 
moeten worden toegekend. In de 
toekomst hopen de onderzoekers hierbij 
de computer te kunnen inzetten. 

Samen met collega’s Remco Veltkamp 
en Albert Salah van het Utrecht Centre 
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for Game Research, is Van Loon druk bezig 
met geautomatiseerde gezichtsherkenning 
– en dus pijnherkenning – bij paarden en 
ezels. Van Loon: “Met behulp van deep 
learning willen we gaan werken aan de 
geautomatiseerde patroonherkenning van 
gezichtsuitdrukkingen bij paarden en ezels.  
Hiervoor gaan we de computers trainen met 
speciale software om gezichtsuitdrukkingen 
bij paarden en ezels (met en zonder pijn) 
zo goed mogelijk te herkennen. Dat doen 
we met duizenden foto’s, we hebben er 
via de EPWA-website, De Paardenkamp en 
Vrienden Diergeneeskunde al veel mogen 
ontvangen.” 

TEKST: JOSIEN JACOBS | BEELD: BAS NIEMANS

De poreuze grens
Naarmate ik ouder word, ga ik dieren veel meer in me voelen. Ik bedoel 
dat letterlijk. Ik voel de volle uier van de koe. Ik merk hoe de staart van de 
eekhoorn het dier in zijn baan houdt. Ik wieg mee met de bulten van de 
kameel. Natuurlijk weet ik wel dat ik dat dier niet ben. Toch is dat innerlijk 
meevibreren onmiskenbaar, dat gevoel van verwantschap dat voorafgaat aan 
mijn denken. Zal wel iets met spiegelneuronen te maken hebben. 
 
Bij het speculeren over de toekomst van een vakgebied is het gebruikelijk 
om de aandacht te richten op veranderingen vanwege nieuwe technologie. 
Die zullen ongetwijfeld aanzienlijk zijn. Maar persoonlijk denk ik dat de 
grootste, meest invloedrijke verandering zal voortvloeien uit het gegeven dat 
we ons steeds meer als verwanten van de dieren ervaren. Aan alles valt te 
merken dat verandering op til is. Het grote publiek smult van de verhalen van 
ethologen die laten zien hoe ook dieren ‘redeneren’ en ‘emoties verwerken’. 
Zelfs met vissen en insecten groeit het gevoel van verwantschap, al verloopt 
dit via een andere route: het besef daalt in dat hun lot op deze planeet 
verbonden is met het onze.  

Die gevoelens van verwantschap met dieren gaan onvermijdelijk morele 
consequenties hebben voor onze behandeling van dieren. Meer nog dan 
nu zal de onderbouwing van onze ingrepen op dieren in een scherp licht 
worden geplaatst. Iedereen die met dieren werkt, kan zijn of haar verhaal 
dus maar beter goed verzorgen. Met het routineuze verhaal kom je er niet, 
juist omdat het ‘volksgevoel’ aan het schuiven is.  

Neem euthanasie. Dieren verlossen we al lang uit hun lijden en we zijn 
gewend dat te zien als een daad van barmhartigheid. Ik ben ervan overtuigd 
dat alledaagse ervaringen met het spuitje voor de oude kat een grote rol 
hebben gespeeld in het scheppen van juridische ruimte voor euthanasie bij 
mensen. Maar die beweging kan net zo gemakkelijk de andere kant op gaan. 
Het zal me niet verbazen als de bestaande kritiek op euthanasie bij mensen 
(die zou liefdeloos zijn, en ingegeven door economische overwegingen) het 
debat over euthanasie bij dieren gaat besmetten.   
 
Nog eentje: soms merk ik dat ik het eigenlijk erger vind dat er ‘zomaar een 
neushoorn’ sterft dan ‘zomaar een mens’. Dat soort gedachten mag ik niet 
van mezelf hebben. Maar ik wed dat er argumenten zullen komen die dit 
soort gevoelens moreel salonfähig maken. 

Column | Marjan Slob

Marjan Slob
Filosoof en lid van de Raad voor 
Dieraangelegenheden

JEANETTE, EIGENAAR MERRIE  
“Ik heb mijn merrie al twintig jaar en denk 
dat ik haar door en door ken. Maar nu ze 
ouder wordt, is het zaak om goed in de 
gaten te hebben en te houden hoe het 
met haar gaat. Toen ik voor het eerst van 
EPWA hoorde, deed ik een pijnmeting, 
puur uit nieuwsgierigheid. 

Door zo intensief naar mijn paard te 
kijken, vielen me meer dingen op dan 
normaal. Ik besloot daarom vaker de 
pijnmeting te doen en ook het dagboek 
in te gaan vullen. Na verloop van tijd 
herkende ik patronen in training, voeding 
en schommelingen in het welzijn. 
Kortom, zelfs voor een doorgewinterde 
paardendame is deze app een goede 
aanvulling op mijn dagelijkse routine met 
mijn paard.” 

ASTRID, VRIJWILLIGER 
“Als vrijwilliger, werk ik bij een 
kinderboerderij waar ook twee ezels staan. 
Toen de ezels bij ons kwamen, was er veel 
achterstallige zorg en een van de ezels had 
ernstige hoefproblemen. Om bij te houden 
of onze behandeling hielp, heb ik de 
pijnmeting van EPWA dagelijks gedaan. Zo 
kreeg ik overzicht in hoe het met de ezel 
ging qua pijn en kon ik bijhouden welke 
medicijnen en kruidenmengsels we gaven 
die bijdroegen aan het herstel. 

Mijn dochter heeft een verzorgpony 
en gebruikt nu ook EPWA. We zijn erg 
enthousiast over alle mogelijkheden, vooral 
dat wij als ‘niet professionele verzorger’ 
betrouwbare informatie kunnen aflezen 
van ons dier met behulp van deze tool.”

LUCIA, STUDENT 
“Ik voer als masterstudent 
diergeneeskunde een onderzoek uit 
over chronische pijn bij paarden, onder 
begeleiding van Thijs van Loon. Bij 
dit onderzoek maken wij gebruik van 
pijnscores, die vergelijkbaar zijn met die 
van de EPWA-app. Tijdens het onderzoek 
is het voor mij nog duidelijker geworden 
hoe belangrijk het is om je patiënt te 
leren observeren en begrijpen. Paarden 
hebben een specifiek patroon van hoe ze 
hun pijn kunnen uitdrukken en het is heel 
belangrijk, zowel voor eigenaren, maar 
zeker ook voor (toekomstige) dierenartsen, 
om deze pijn signalen goed te leren 
waarnemen. De EPWA app is hiervoor 
zeker een heel geschikt ondersteuning 
middel.”

WAT IS ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE?
Artificial intelligence zijn 
technieken die reageren op data 
of impulsen uit hun omgeving, 
en op basis daarvan zelfstandig 
beslissingen nemen. Het gaat bij AI 
dus niet om de rekenkracht, maar 
om de mogelijkheid (zelfstandig) 
te leren en beslissingen te nemen. 
Machine Learning is een onderdeel 
van AI en stelt dat de machine 
het vermogen heeft om zich aan 
te passen aan nieuwe situaties, 
het kan algoritmes en patronen 
ontdekken en gebruiken.  
Deep learning stelt kunstmatige 
neurale netwerken dus in staat om 
nieuwe dingen te leren van grote 
hoeveelheden data, waarbij het niet 
uitmaakt of die data bestaan uit 
getallen, tekst, geluid of beeld.
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Rubriek | onderwerpOnderzoek | Exposoom

Bijna twee jaar geleden startte de Utrecht Exposome Hub* en werd Roel Vermeulen 
benoemd tot hoogleraar Milieu-epidemiologie en exposoom analyse. Het doel? Meer 

inzicht in alle niet-genetische factoren die, in interactie met elkaar, invloed hebben op 
gezondheid, ook wel bekend als het exposoom. Dankzij een aantal prestigieuze subsidies 

die Vermeulen recent ontving, staat het exposoomonderzoek inmiddels internationaal 
op de kaart. Onder die subsidies valt een grote toekenning van ruim zeventien miljoen 
euro vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het Nederlandse 

consortium Exposome-NL. Vermeulen is coördinator van het consortium en denkt 
hiermee echt een verschil te kunnen maken. Hij vertelt over de grote ambities.

Wat we eten en drinken, de lucht die we inademen, 
onze sociale interacties en leefstijlkeuzes zoals roken en 
lichaamsbeweging. Het zijn voorbeelden van niet-genetische 
factoren die invloed hebben op gezondheid. Ook de 
biologische reactie van een individu op deze factoren is 
onderdeel van het exposoom, dat voor maar liefst zeventig 
procent het ontstaan van chronische ziekten beïnvloedt. 
De overige dertig procent is afhankelijk van erfelijkheid, het 
genoom. Vermeulen: “Over het exposoom is, in tegenstelling 
tot het menselijk genoom, nog veel onbekend. Van alle ziekten 
waarvan we weten dat de omgeving een rol speelt, begrijpen 
we ongeveer de helft. Als we willen voorkomen dat mensen 
ziek worden, moeten we ook de andere helft begrijpen. Wij 
willen daarom het exposoom voor het eerst systematisch 
analyseren.” Tot voor kort hadden wetenschappers daarvoor 
niet de mogelijkheden, maar door vooruitgang in het gebruik 
van satellieten, sensoren, modeleringen en biomedische 
metingen kan dat nu wel.

‘Alleen al in Utrecht leven mensen in de beste 
wijken twaalf jaar langer in goede gezondheid 
dan mensen in de slechtere wijken’ 

Exposoom van de Nederlandse bevolking
Het meten en analyseren van het exposoom is een veel-
omvattend project. “De ambities zijn groot, met het consortium 
willen we over tien jaar drie doelen hebben bereikt. Als 
eerste willen we het exposoom van de Nederlandse bevolking 
systematisch in kaart brengen. Anders gezegd, we willen weten 
welke niet-erfelijke factoren een rol spelen in het ontstaan 
van chronische ziekten, en hoe die factoren met elkaar 
samenhangen.” De wetenschappers starten met onderzoek 

‘ Ons ultieme doel is dat 
mensen langer in goede  

gezondheid leven’

naar de oorzaken van hart- en vaatziekten en diabetes type 
2, maar uiteindelijk is het exposoom van toepassing op alle 
chronische aandoeningen. 

Google maps voor risicofactoren 
“Het tweede doel is het maken van een exposoommap, een 
soort Google Maps maar dan met risicofactoren voor ziektes, 
zoals luchtkwaliteit en mogelijkheid voor fysieke activiteit. 
Op die manier kunnen beleidsmakers zien waar hotspots zijn 
met veel of weinig risicofactoren. Dat is belangrijk, want de 
gezondheidsverschillen in de wereld zijn groot. Alleen al in 
Utrecht leven mensen in de beste wijken twaalf jaar langer 
in goede gezondheid dan mensen in de slechtere wijken.” 
De derde en laatste ambitie van Vermeulen en collega’s is 
om op basis van de exposoom map en biologische metingen 
adviezen te geven voor een langer gezond leven op individueel 
niveau. “Met kennis van risicofactoren, individuele biologische 
karakteristieken en leef- en beweegpatronen kunnen we een 
gericht advies geven.” 

Verschil maken door unieke samenwerking
In het Nederlandse consortium werkt een team met 
topwetenschappers van verschillende disciplines samen, 
denk aan epidemiologen, geografen, sociologen, chemici en 
biomedici. “Dankzij deze unieke samenwerking denken we 
dat het mogelijk is om het exposoom te ontrafelen. Onze 
partners zijn experts in hun vakgebied, hebben unieke kennis 

 Hoogleraar Roel Vermeulen vertelt over grootschalig  

onderzoek naar het exposoom 

Exposoomonderzoek gaat van satelliet tot microscoop. Bovenstaand beeld is de hoeveelheid ozon - in een strook van 2600 km breed - gemeten door een satelliet.                Wetenschappers vergelijken dit soort gegevens met microscopisch onderzoek om de gezondheidseffecten in kaart te brengen.

* De Utrecht Exposome hub is een initiatief van de Universiteit Utrecht. In 
de hub werken wetenschappers samen met maatschappelijke partners aan 
een concreet sleutelvraagstuk. Onderzoekers van de UU werken onder meer 
samen met het UMC Utrecht, TNO en RIVM om het exposoom in kaart te 
brengen.
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Van onderzoek naar praktijk | PETscan

en ontwikkelen state-of-the-art technologieën. Door onze 
krachten te bundelen kunnen we het verschil maken en 
internationaal aan de top blijven.”

Ook dieren in kaart gebracht 
Ook binnen de diergeneeskunde gaat Vermeulen het 
exposoomonderzoek implementeren. “We hebben onlangs 
met kleine sensoren de chemische blootstellingen van katten in 
kaart gebracht. Dit is niet alleen belangrijk om ziektes bij katten 
te begrijpen, maar kan ons ook nieuwe inzichten geven in de 
potentiele blootstellingen en gezondheidseffecten bij mensen.”

Effectieve preventie
Tot nu toe leidt kennis over de impact van niet-erfelijke factoren 
nog onvoldoende tot een effectieve aanpak. “We kennen 
allemaal de nadelige gevolgen van ongezonde voeding en 
weinig lichaamsbeweging, maar het aantal cardiometabole 
ziekten stijgt nog steeds. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
hart- en vaatziekten of diabetes. Het opzetten van effectieve 
interventieprogramma’s is dan ook een belangrijk onderdeel 
van het exposoomonderzoek. Onze verwachting is dat de 
huidige interventieprogramma’s te algemeen zijn. We willen 
daarom programma’s ontwikkelen voor specifieke groepen of 
individuen. Zo hopen we dat mensen over tien jaar wel drie tot 
vier gezonde jaren langer leven.” 

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD: CONTAINS MODIFIED COPERNICUS SENTINEL 
DATA (2017), PROCESSED BY DLR/ESA, ED VAN RIJSWIJK, ISTOCK EN ESA / 
COPERNICUS SENTINEL DATA (2015)

‘Om ons doel te bereiken moeten we de  
oorzaken van chronische ziekten kennen  
en daar effectief op ingrijpen’

PETscan:  
samen voor gezondere  

honden en katten
 Steeds meer praktijken sluiten aan bij database  

om erfelijke aandoeningen terug te dringen 

Het is dagelijkse kost voor veel dierenartsen: 
honden of katten met erfelijke aandoeningen op 
de behandeltafel. De diagnoses die dierenartsen 
stellen vormen een schat aan informatie over 
veelvoorkomende problemen bij bepaalde 
rassen. Het Expertise Centrum Genetica 
Gezelschapsdieren ontwikkelde daarom PETscan, 
een landelijke database waarin diagnoses van 
Nederlandse dierenartsen gebundeld worden. 
Steeds meer dierenartsen werken met PETscan 
en helpen zo dierenleed in de toekomst te 
voorkomen. Maar er zijn nog meer deelnemers 
nodig. 

Diagnoses delen  
Het idee is simpel: elke keer dat een dierenarts een aandoening 
constateert of juist vaststelt dat een hond of kat kerngezond 
is, deelt hij of zij die diagnose via de eigen praktijksoftware 
– anoniem – met PETscan. Naam of adresgegevens van de 
diereigenaar worden niet geregistreerd en zijn niet door het 
ECGG te achterhalen, zodat de privacy is gewaarborgd. PETscan 
is beschikbaar in de praktijksoftware van Idexx Animana, 
VIVA Veterinary B.V. en Vetsware, waarmee de overgrote 
meerderheid van de dierenartsen werken. Onderzoekers van 
Diergeneeskunde gebruiken de verzamelde data om te meten 
welke aandoeningen het meest voorkomen bij welke rassen. 
Ook ontwikkelen ze DNA-tests en advies over diagnostiek voor 
de praktijk. Zo leveren dierenartsen en onderzoekers samen 
een bijdrage aan een vroege diagnose en beter fokbeleid.
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PETscan

PETscan is een landelijke database voor het monitoren van erfelijke aandoeningen bij 
honden en katten. Het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren van de Univer-
siteit Utrecht verzamelt in PETscan diagnoses van dierenartsen uit het hele land, meet 
de belangrijkste ziekten per ras en stelt fokadviezen op om dierenleed te voorkomen. 

Erfelijke aandoeningen bij hond en kat aanpakken? 
Help mee, word PETscan partner

Voordelen voor de praktijk

• Preventie fokken zieke dieren 
• Vroegtijdige diagnose
• DNA-testen
• Fokadviezen
• Geïntegreerd in PMS
• Privacy gewaarborgd

PETscan

PETscan is een landelijke database voor het monitoren van erfelijke aandoeningen bij 
honden en katten. Het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren van de Univer-
siteit Utrecht verzamelt in PETscan diagnoses van dierenartsen uit het hele land, meet 
de belangrijkste ziekten per ras en stelt fokadviezen op om dierenleed te voorkomen. 

Erfelijke aandoeningen bij hond en kat aanpakken? 
Help mee, word PETscan partner

Voordelen voor de praktijk

• Preventie fokken zieke dieren 
• Vroegtijdige diagnose
• DNA-testen
• Fokadviezen
• Geïntegreerd in PMS
• Privacy gewaarborgd

Nieuwe routine 
Een simpel idee, maar is het in de praktijk ook zo makkelijk? 
Hanneke Knops van Dierenkliniek Strijthagen in Landgraaf 
werkt sinds kort met PETscan: “Het systeem zelf is eenvoudig. 
Het is geïntegreerd in Animana, de software die wij gebruiken. 
Algemene patiëntgegevens zoals gewicht, ras, leeftijd, etc. 
hoef je dus niet nog een keer in te vullen. Je moet alleen nog 
een diagnose aanklikken in PETscan. Het lastigste is eigenlijk 
nog om je bestaande, ingesleten routine tijdens het consult te 
veranderen. Daar zijn we nog mee bezig.”

Waardevol voor onderzoek en praktijk 
Else den Boer is onderzoeker bij het ECGG en verantwoordelijk 
voor de uitrol van PETscan. “Het idee achter PETscan is niet 
alleen om data te verzamelen voor onderzoek, maar ook om 
dierenartsen van nuttige en actuele informatie te kunnen 
voorzien. Zo delen we alle adviezen en resultaten uit PETscan 
met de deelnemende dierenartsen. Ook ziet de dierenarts 
in PETscan meteen welke DNA-tests beschikbaar zijn. In de 
toekomst zullen resultaten van onze analyses ook in PETscan 
zichtbaar worden.” 

Daar heeft Knops wel oren naar: ”Het lijkt me erg waardevol 
om regelmatig een update te krijgen met bijvoorbeeld de 
statistieken per ras. Met de harde cijfers op zak hoop ik klanten 
beter te kunnen overtuigen om een verantwoorde keuze te 
maken.”

Oproep aan alle dierenartsen
Den Boer: “Onze ambitie is dat PETscan door elke dierenarts 
wordt gebruikt, en daarmee een landelijk dekkende 

‘Elke dierenarts zou met PETscan moeten  
meedoen om erfelijke ziekten bij rashonden  
en -katten te bestrijden’

monitoringstool wordt voor de gezondheid en het welzijn van 
gezelschapsdieren.” Dit zou betekenen dat er altijd actuele 
cijfers zijn voorkomende van van aandoeningen. Hiermee 
kunnen nieuw opkomende problemen vroeg gesignaleerd 
worden. Ook kan fokbeleid beter worden onderbouwd en 
na enkele jaren ook weer geëvalueerd met behulp van de 
gegevens uit PETscan. In de toekomst kan PETscan ook worden 
ingezet als instrument voor het monitoren van infectieziekten, 
gedragsproblematiek en bijtincidenten. 

Mogelijkheden te over dus, maar het begint bij het werven van 
meer deelnemers die hun diagnoses delen. “We zijn ontzettend 
blij met de dierenartsen die al meewerken en we moedigen 
alle praktijken aan dit ook te doen. Voor de verdere uitrol en 
ontwikkeling van PETscan mogen we gelukkig rekenen op 
steun van partners van Vrienden Diergeneeskunde; Stichting 
Abri voor Dieren, Stichting Dierenziekenhuis Maria Naundorf 
van Gorkum, de Nederlandse Database voor Gezelschapsdieren 
(NDG), het Nederlands Kankerfonds voor Dieren, en Royal 
Canin dragen allemaal bij.”

Hanneke Knops is er duidelijk over: “Ik zie dagelijks problemen 
bij rashonden. Als dierenartsen móeten we hier iets aan doen. 
Daarom doen wij mee en daarom vind ik dat uiteindelijk 
elke dierenarts mee zou moeten doen. Als we allemaal onze 
diagnoses delen, krijgen we een representatief beeld en kunnen 
we écht bijdragen aan het bestrijden van erfelijke ziekten.” 

Deelnemen? uu.nl/ecgg/petscan

TEKST: CARIEN DUISTERWINKEL | BEELD: MARILOU MAES
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Verdieping | Klinisch onderwijs

 Veranderingen in het klinisch onderwijs 

Meer contact met dierenartsen in het werkveld en studenten beter voorbereiden op 
de praktijk. Dat wil de faculteit Diergeneeskunde vanaf 2020 veranderen aan het 

klinisch onderwijs Gezelschapsdieren en Paard.

‘We moeten 
studenten in het 

diepe gooien’
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Wie dierenarts wil worden, leert dat in Utrecht. De faculteit 
Diergeneeskunde is beroemd om de kwaliteit en de 
bijbehorende kliniek is toonaangevend in Europa. Maar 
een goede opleiding gaat met de tijd mee, legt René van 
Weeren uit, en dus staan er veranderingen op stapel. Bij 
de reorganisatie van de faculteit - overigens zonder dat er 
ontslagen vallen - wordt Van Weeren hoofd van het nieuwe 
departement Clinical Sciences, voorheen Gezelschapsdieren, 
Paard en een gedeelte van Pathobiologie. “De faculteit gaat per 
1 januari van acht naar drie departementen. Dat geeft kortere 
lijnen”, licht Van Weeren toe. Maar de plannen waar hij het 
meest enthousiast over is, zijn die voor het klinische onderwijs. 

Kern blijft hetzelfde
Het dierenziekenhuis wordt heringericht. Dat is nodig, vindt Van 
Weeren. “De wereld om je heen verandert, daar moeten wij 
op inspelen.” Een ontwikkeling in het werkveld is bijvoorbeeld 
ketenvorming. Van Weeren: “Vroeger hadden wij als faculteit 
Diergeneeskunde alles als eerste. Nieuwe technieken vergen 
immers forse investeringen die losse dierenartsenpraktijken 
vaak niet op kunnen brengen. Maar nu er grote ketens 
actief zijn in Nederland hebben we een andere positie. Die 
commerciële bedrijven hebben veel meer geld dan wij.” Een 
andere verandering is dat steeds meer dierenartsen vrouw 
zijn. Van Weeren: “Toen ik aan de opleiding begon in 1975 
was twintig procent van de studenten vrouw, nu is dat 85 
procent. Dat is trouwens een mondiale trend en je ziet het ook 
bij andere opleidingen.” En zo zijn er meer ontwikkelingen 
waar de faculteit iets mee moet, aldus Van Weeren. Wel blijft 
de kern hetzelfde. “Wij zijn een academisch instituut met een 
kliniek. Ons primaire doel is onderwijs en onderzoek en dat 
blijft ook zo. Die onafhankelijke status is onze meerwaarde. 
Daardoor kunnen we objectief, ethisch onderwijs geven. Bij ons 
leer je kritisch nadenken en niet alleen protocollen volgen. Wij 
hebben geen commerciële drijfveer. We proberen studenten 
bijvoorbeeld mee te geven om geen diagnostiek te doen als 
dat niet nodig is. Het is misschien goed voor de zaken, maar 
je kunt niet in alles meegaan. Denk aan doping voor paarden 
of gesjoemel met certificering bij landbouwhuisdieren. En 
dan is er nog de druk van privé-eigenaren: bijvoorbeeld dat 
hondenbaasje dat eist dat je alles uit de kast haalt, terwijl je 
weet dat het dier er niet beter van wordt.”

gezelschapsdieren te openen. Maar we gaan natuurlijk niet 
direct concurreren met collega-dierenartsen.”  Langelaar wil 
ook meer aandacht voor het draaiend houden van een praktijk. 
“Bij ons word je academisch opgeleid, maar vervolgens ga je 
in een commerciële praktijk werken. We merken dat jonge 
dierenartsen het soms heel lastig vinden om over geld te 
beginnen. En wie uren schrijft, vindt het moeilijk om realistische 
uren te schrijven. Dat stamt nog uit de tijd dat je niks rekende 
als een kind met een goudvis op het spreekuur kwam. Maar dat 
kan niet meer, want die goudvis kost je net zo veel tijd als een 
duur paard. Verder leren we de studenten ook dat je met deze 
opleiding - met de generieke vaardigheden die je aangeleerd 
hebt - nog veel meer kanten op kunt. Probleemoplossend 

Diereneigenaren mondiger 
Wat verandert er dan wel aan het onderwijs? Er komt meer 
aandacht voor contact met de eigenaren van dieren, vertelt Van 
Weeren. “Achter elk dier zit een mens. Nu hoeven studenten 
in de kliniek nauwelijks met lastige eigenaren te dealen, dat 
wordt door docenten opgevangen. Terwijl studenten eigenlijk 
blootgesteld moeten worden aan hoe het écht gaat, er moet 
meer ‘ellende’ in de opleiding.” Vice-decaan onderwijs Merel 
Langelaar is het daarmee eens. “We nemen studenten te veel 
bij de hand, we moeten ze het zelf laten doen. Diereneigenaren 
zijn beduidend mondiger dan vroeger. Als je hond X na een 
behandeling naar huis stuurt en hij knapt niet binnen een dag 
op, staat het baasje zo weer op de stoep om op hoge toon 
een andere behandeling te eisen. Soms beland je zelfs bij 
de tuchtrechter. Zelden is dat omdat er iets mis was met de 
behandeling, het ligt bijna altijd aan communicatieproblemen. 
Daarom willen we meer aandacht besteden aan contact met 
klanten, aan soft skills. Je bent er als dierenarts echt voor dier 
én mens.” Studenten moeten minder theorie krijgen en meer 
verantwoordelijkheid, vindt Van Weeren: “We gooien ze nu 
te weinig in het diepe. Er zijn bijvoorbeeld nog studenten 
die bang zijn voor paarden. Die worden weliswaar geen 
paardendierenartsen, maar in de praktijk kun je toch bij een 
paard geroepen worden. We willen studenten blootstellen 
aan waar ze later mee geconfronteerd zullen worden.” Een 
werkend bestaan.” 
 
Toko moet lopen 
Terug naar de kern, dat is wat de opleiding wil, zegt Van 
Weeren. “We gaan keuzes maken, er moet namelijk ook 
bezuinigd worden. Zo willen we echt opleiden tot een op de 
praktijk voorbereide arts. In onze kliniek voor gezelschapsdieren 
komen nu alleen doorgestuurde gevallen, daardoor ligt de 
nadruk erg op de tweede en soms zelfs de derde lijn. Dat kan 
beter. We leiden immers primair dierenartsen op, opleiding 
van specialisten is secundair. We denken eraan om - nadat 
we intern alles op de rails hebben - een eerstelijnskliniek voor 

vermogen, zelfstandig en in teamverband kunnen werken, 
verantwoordelijkheden durven nemen, kunnen omgaan 
met onverwachte gebeurtenissen en goede contactuele 
vaardigheden zijn de gevraagde competenties in veel meer 
vacatureteksten dan die voor dierenartsen-practicus alleen. 
Het is belangrijk - ook voor de beoefenaars van het praktische 
vak - dat dierenartsen diverse maatschappelijke posities 
innemen.” Daarnaast wil de faculteit zich nog verder profileren 
met onderzoek en innovatie, zegt Van Weeren. “Met het 
onderzoek dat we doen, willen we een goede relatie met het 
werkveld creëren. We willen ook samenwerken met praktijken, 
zij hebben grote patiëntenpopulaties en kunnen gegevens 
aanleveren waar we samen wat mee kunnen.” 

‘Studenten hoeven nauwelijks te dealen met 
lastige eigenaren. Om te weten hoe het écht 
gaat, moet er meer 'ellende' in de opleiding’

René van WeerenMerel Langelaar

'Niemand vertelt je dat je de eerste jaren als 
dierenarts door geen eigenaar serieus wordt 
genomen, omdat je een broekie bent'
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Door de ogen van | Ingezonden brief

Open voor input
Dierenartsen zullen blij zijn met de veranderingen in de 
opleiding, voorspellen zowel Van Weeren als Langelaar. Van 
Weeren: “Zij krijgen straks afgestudeerden die een beter 
beeld hebben van de praktijk en dus langer blijven werken 
als dierenarts. We willen meer contact met het werkveld en 
kijken wat daar leeft. Dat werkt twee kanten op. Enerzijds 
willen we van dierenartsen begrip voor het feit dat wij 
niet primair een kliniek zijn, maar een onderwijsinstelling. 
Anderzijds moet er bij ons in het dierenziekenhuis meer begrip 

‘Onze faculteit wordt soms arrogantie  
verweten en dat is terecht’ 

Nederland moet de  
ogen niet sluiten voor de 
negatieve bijeffecten van 
de kringlooplandbouw

Nederland koploper in de overgang naar ‘kringlooplandbouw’?  
Dat is niet zonder risico’s, betogen hoogleraren Arjan Stegeman,  

Dick Heederik en Saskia Arndt van de faculteit Diergeneeskunde en 
collega’s van Wageningen University & Research in een ingezonden  

brief in de Volkskrant op 3 oktober 2019.

Volgende week verdedigt minister Carola 
Schouten in de Tweede Kamer haar 
begroting – de eerste sinds ze haar beleid 
op een hogesnelheidskoers zette richting 
‘kringlooplandbouw’. De Nederlandse 
landbouw en veehouderij moet zich 
minder richten op een lage kostprijs en 
meer op efficiënt gebruik én hergebruik 
van grondstoffen en energie, liefst op 
regionale schaal. 

In de toekomstige kringloop krijgen 
koeien, varkens, geiten en kippen in 
Nederland nieuwe rollen. Ze moeten 
voedsel produceren door lokaal 
geproduceerd ruwvoer en organische 
rest- en afvalstromen te eten. Doelen 
zijn goede landbouwgrond te reserveren 
voor hoogwaardige gewassen en minder 
afvalstoffen en broeikasgassen in het 
milieu te laten verdwijnen. 

Deze inspanningen om klimaat- en 
milieuproblemen aan te pakken 
zijn noodzakelijk. Ze vragen om 
drastische veranderingen in hoe onze 
landbouwhuisdieren voedsel produceren. 
Maar hoe dat voldoende efficiënt en 
veilig kan gebeuren voor dieren en 
consumenten, daarover weten we nog 
lang niet genoeg. 
 
Kampioenen
Nederlandse landbouwhuisdieren 
zijn na de oorlog uitgegroeid tot 
productiekampioenen. Een gemiddelde 
Nederlandse koe levert nu tweeënhalf 
keer zoveel melk als zeventig jaar geleden. 
Een vleeskip van twee maanden oud 
weegt ruim vier keer meer dan toen.

Die dramatische productiegroei kon 
alleen plaatsvinden door speciaal 

gefokte dieren uitgebalanceerd te 
voeden. Het maag-darmkanaal van 
onze koeien, varkens en kippen is nu 
toegesneden op speciaal bereide voeders 
vol hoogwaardige grondstoffen. Omwille 
van voedselveiligheid, diergezondheid 
en dierenwelzijn worden de productie, 
kwaliteit en veiligheid ervan streng 
gevolgd.

Onze veestapel laten overschakelen op 
lokaal geproduceerd voer en reststromen, 
zoals voedseloverschotten en keukenafval, 
brengt risico’s met zich mee – voor de 
dieren maar ook voor mensen. Om de 
omvang van die risico’s te bepalen, en 
manieren te vinden om ze met succes in te 
perken, zal veel gericht onderzoek nodig 
zijn.

WAT VINDEN DIERENARTSEN UIT DE 

PRAKTIJK VAN DE PLANNEN?

Paardendierenarts Marco de Bruijn is blij met het 
voornemen van de faculteit om meer naar de praktijk te 
kijken. “Dat is nodig, want ik denk dat het uiteindelijke 
beroep heel wat anders is dan hoe sommige studenten 
zich het voorstellen. Een deel haakt af of slaat een 
andere weg in. Dat kun je misschien voorkomen 
door niet alleen veterinair technisch onderwijs 
te geven, maar ook vakken die je voorbereiden op 
communicatie met de klant, hoe je een praktijk runt 
en timemanagement. Dat de faculteit studenten 
meer extern onderwijs wil laten volgen, lijkt mij heel 
goed. Het zou slim zijn om een groot deel van het 
klinisch onderwijs te verschuiven naar de praktijk. 
Niet alleen door co-schappen, maar bijvoorbeeld 
ook via internships en residencies. Gelukkig hebben 
degenen die nu de scepter zwaaien bij de faculteit 
Diergeneeskunde een goede instelling naar de clinici 
in de praktijk toe. Waar ik me wel een beetje zorgen om 
maak, is dat samenvoegen van die departementen. Ik 
vrees dat de afdeling Paard ondergesneeuwd wordt. 
Ook hoop ik dat het echt klopt dat niemand weg hoeft 
door de reorganisatie, want er lopen hele getalenteerde 
paardendierenartsen rond op de faculteit.”

komen voor de omstandigheden in de praktijk, wij moeten het 
idee loslaten dat het allemaal op onze manier moet. Als we 
ons autoritair opstellen, zet dat kwaad bloed en dat snap ik.” 
Langelaar denkt er net zo over: “Onze faculteit wordt soms 
arrogantie verweten en dat is terecht. Wat hier in de kliniek kan, 
kan in de echte wereld soms gewoon niet.” Langelaar benadrukt 
dat de faculteit naar dierenartsen wil luisteren en dat nu ook al 
doet. “Ons doel is om het soort dierenartsen af te leveren waar 
de praktijk om vraagt, dus we staan open voor input. Ik zou ook 
graag studenten meer extern onderwijs laten volgen en meer 
dierenartsen uit het werkveld naar de faculteit halen om les te 
geven. Zo leren studenten dat er meer wegen naar Rome zijn.” 

TEKST: EVA MUNNIK | BEELD: NYNKE KOUWENHOVEN, ANNELIEN NIJLAND EN  
BAS NIEMANS

Dierenarts gezelschapsdieren Mark Huis in ’t Veld 
denkt dat het hard nodig is om in de opleiding te 
focussen op de omgang met diereneigenaren: “De 
eigenaar is eigenlijk veel belangrijker dan het dier, 
terwijl studenten niet leren hoe ze met die baasjes om 
moeten gaan. In de praktijk gaat het niet om DE hond of 
HET baasje, je hebt te maken met individuen. Het gaat 
om die ene eigenaar en ZIJN dier. Tachtig procent van 
de mensen die met hun dier naar de praktijk komen, is 
fantastisch, maar vijftien tot twintig procent is lastig. 
En die groep weegt emotioneel zwaarder. De faculteit 
probeert studenten wel voor te bereiden met externe 
stages en coschappen, maar deels moet je echt in de 
opleiding zelf leren communiceren. Nu bestaat het 
vak ‘Hoe win ik het vertrouwen van de klant?’ niet. Nu 
vertelt niemand je dat je de eerste jaren als dierenarts 
door geen eigenaar serieus wordt genomen omdat 
je een broekie bent. Elke jonge dierenarts loopt hier 
tegenaan, het is een belangrijke oorzaak van burn-
outs. Daarom is het heel goed dat de faculteit hier meer 
aandacht aan gaat besteden.” 
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Aanpassingen
Zonder gerichte aanpassingen 
zal ons vee meer last krijgen van 
stofwisselingsziekten en aandoeningen 
aan het verteringsstelsel, negatief 
voor hun welzijn. Door een mindere 
spijsvertering zullen ze mogelijk minder 
produceren, terwijl emissies via mest en 
gassen kunnen toenemen.

Maar er zijn ook incidentele, in potentie 
ernstige risico’s: voor dieren, boeren, 
omwonenden en consumenten. De 
gekkekoeienziekte liet ooit zien 
hoe desastreus het kan aflopen als 
ziekteverwekkers via organisch afval 
in veevoer terechtkomen: meer dan 
tweehonderd consumenten overleden, en 
de ruiming van ruim vier miljoen koeien 
kostte de Britse rundveesector haast de 
kop.

Actueler lessen zijn er ook. China heeft al 
honderd miljoen varkens ¬gedood nadat, 
door keukenafval in veevoer, Afrikaanse 
varkenspest wijd is verspreid.

Virussen
Ook andere virusziekten zoals mond- en 
klauwzeer en klassieke varkenspest, of 
salmonella- en antibioticaresistente 
bacteriën, kunnen via afval in ons 
voedsel belanden. Hetzelfde geldt voor 
chemische verontreinigingen zoals 

dioxines, schimmeltoxinen, hormonen 
en antibiotica. Wanneer dat gebeurt, 
versterkt een kringloop het probleem: juist 
in een kringloop kan verontreiniging zich 
immers opstapelen en nauwelijks meer te 
verwijderen zijn.

Tot nu toe is in het beleid weinig 
aandacht besteed aan deze risico’s. In 
nota’s over kringlooplandbouw komen 
gezondheid en veiligheid nauwelijks 
voor. Ook de landbouwbegroting trekt 
geen geld uit voor het in kaart brengen 
van bijeffecten, noch voor het ontwerpen 
van methoden om de voedselveiligheid 
te blijven garanderen, zoals effectieve 
behandelingen van reststromen en 
strenge controle van alle bronnen van 
veevoer.

Wij juichen toe dat nadelige effecten 
van onze landbouw op klimaat 
en milieu worden verminderd via 
kringlooplandbouw. Maar Nederland 
moet niet de ogen sluiten voor de 
bijeffecten. Voor een succesvolle transitie 
naar écht duurzame landbouw is 
aandacht nodig voor de gezondheid van 
mens, dier én milieu, in al hun onderlinge 
en brede samenhang. 

BEELD: NATIONAAL ARCHIEF. FOTOGRAAF: 
HARTGERINK. FOTOCOLLECTIE ANEFO EN  
HARRIE VAN LEEUWEN

Nederlandse landbouw- 
huisdieren zijn na de oorlog  
uitgegroeid tot productie-
kampioenen.  
Een gemiddelde Nederlandse 
koe levert nu tweeënhalf 
keer zoveel melk als zeventig 
jaar geleden
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In beeld | Innovatie

Operatie bij een hond, ergens tussen 1937-1939 op de faculteit Diergeneeskunde 

 
 

Operatie bij een hond in 2018 op de faculteit Diergeneeskunde

 
Operatie-uitrusting 
In de jaren 40 droegen dierenartsen geen handschoenen, 
operatiemutsen en mondkapjes. Er was in die tijd minder 
kennis over steriel werken en het minimaliseren van infecties. 
Tegenwoordig zijn medewerkers in de operatiekamer 
standaard uitgerust in operatiekleding. Een van de chirurgen 
raakt met zijn hand een handvat van de lamp aan. Dat is 
mogelijk omdat de handvaten afneembaar zijn en bij elke 
operatie steriel worden aangeleverd.

operatieloupes (de ‘brilletjes’) als vergrootglas, waardoor de 
chirurg meer details ziet. 

Een radiator aan de wand 
De operatieruimte uit de jaren 40 bevatte vele hoeken en nissen 
en aan de muren hingen leidingen en radiatoren. Hierdoor 
kon stof zich ophopen, wat vervolgens door beweging in de 
operatiekamer op kon dwarrelen, een van de belangrijkste 
bronnen van infectie. Tegenwoordig zijn operatiekamers strak 
en recht en hangt er niks aan de muur.

Vitale functies bewaken 
Vroeger ontbrak apparatuur om vitale functies te meten, zoals 
hartslag en ademhaling. De anesthesist (rechts op de foto) hield 
daarom met zijn handen onder de doek contact met de hond. 
Tegenwoordig bewaken verschillende apparaten alle vitale 
functies. Ook hangt er een camera boven de operatietafel die 
de operatie vastlegt. Studenten kunnen daardoor de operatie 
op afstand volgen op een videoscherm.  

 
TEKST JOSIEN JACOBS | BEELD: UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT,  
NR. UMD-11291 EN BAS NIEMANS

Zoek de verschillen
Groen is het nieuwe wit 
De witte operatiejassen hebben plaatsgemaakt voor 
wegwerpbare, steriele, groene schorten. Groen reflecteert niet 
en geeft rust aan de ogen. 

Kan iemand even bijschijnen? 
De dierenartsen op de foto uit de jaren 40 moeten zich 
vooroverbuigen om alles goed te kunnen zien. Het daglicht 
lijkt de enige lichtbron. Vandaag de dag maken dierenartsen 
gebruik van helder operatielicht. Bovendien werken 



Rubriek | onderwerp

“Zijn gezondheid. 
Ook jóuw zorg.”  
“Zijn gezondheid.
Ook Jóuw”

Voor dieren wil jij het allerbeste. Vandaag de dag én in de toekomst.  
De dierenartsen en onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht 
denken er net zo over. 

Daarom werken ze aan onderzoek om het lijden van dieren te voorkomen en hun welzijn 
en gezondheid duurzaam te verbeteren. 

Vrienden Diergeneeskunde steunt ze hierin. Jij ook? 

Ga naar www.vriendendiergeneeskunde.nl of steun ons veilig en snel via Tikkie.
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Samen maken we het verschil  
Vrienden diergeneeskunde


