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Programma 7e Nationale Symposium Zoönosen

Wildlife zoönosen: Hoe wild is Nederland?
Dagvoorzitters: Joke van der Giessen en Hendrik-Jan Roest

9.00-9.30 Ontvangst en registratie
9.30-9.40  Welkom en introductie. 
 Andrea Gröne (Dutch Wildlife Health Centre)

9.40-11.25  Plenaire sessie 1
 Wilde fauna als reservoir van opkomende zoönosen.   

Thijs Kuiken (Erasmus MC)

  Van den vos Reynaerde: zijn lintwormen zijn geen fabels. 
 Titia Kortbeek & Joke van der Giessen (RIVM)

 Muis en mast in de lage landen... onderdiagnostiek van hantavirus-  
infecties in Nederland. 

 Marco Goeijenbier (Erasmus MC) en Chantal Reusken (RIVM)

11.25-11.45  Koffie/thee

11.45-12.45 Workshops 1 (parallelle sessie)
11.45-12.45  Rabiës in vleermuizen; wat zijn de risico’s voor de mens? 
 In wilde en gedomesticeerde dieren is het klassieke rabiësvirus in  

Nederland geëlimineerd. In vleermuizen komen specifieke vleermuis 
gerelateerde rabïesvirussen (European Bat Lyssavirus, EBLV 1 en 2)  
endemisch voor. Wat zijn de risico’s voor hiervan voor mensen? Daar  
gaan wij in deze workshop op in door middel van casuïstiek en  
interactieve presentaties. 

11.45-12.45  Pathologie – een kijkje achter de schermen.
 In Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar infectieziekten bij wild. 

Diagnostiek van deze infectieziekten (pathologische diagnostiek voor 
het onderzoek van onverwachte ziekte of sterfte bij wild) is een van de 

3 december 2013 | Faculteit Diergeneeskunde, Androculus gebouw 
hoorcollegezaal C102 | Yalelaan 1 | Utrecht

belangrijke methoden die in Nederland wordt uitgevoerd. Vandaag mag 
u zelf aan de slag en kijkt u mee achter de schermen van het DWHC!

11.45-12.45  Zo gezond als een vis…!
 Door de stijging in de mondiale aquacultuur productie neemt de kans 

op  zoönotische infecties door consumptie van aquacultuur producten 
(voedselzoönosen) of door het hanteren van aquacultuurdieren 
(contactzoönosen) toe. In deze workshop besteden wij aandacht aan 
parasitaire- en contactzoönosen, vooral gerelateerd aan vissen. Het 
gaat om zowel risico’s voor de beroepsgroep als voor consumenten.

12.45-13.45  Lunch

13.45-14.45 Workshops ronde 2 (parallelle sessie)
13.45-14.45  Rabiës in vleermuizen; wat zijn de risico’s voor de mens?
13.45-14.45  Pathologie – een kijkje achter de schermen.
13.45-14.45  Zo gezond als een vis…!

14.45-15.00 Koffie/thee

15.00-16.30 Plenaire sessie 2

  Eet smakelijk! Voedselveiligheid in de wildketen. 
 Margriet Montizaan (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging) & 

Andera Gröne (Dutch Wildlife Health Centre)

 Aviaire Influenza: Hoe nu? 
 Marleen Kraaij-Dirkzwager (RIVM)

 Aviaire Influenza bij wilde vogels in Nederland. 
 Josanne Verhagen (Erasmus MC) 

16.20-16.30  Afsluiting
Na het programma is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.


