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Programma symposium Programma symposium

15.00 One Health - Ziektebestrijding bij mens en dier 
Jaap van Dissel – Directeur Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM)

15.20 Beleid rond aangifteplichtige dierziekten
Christianne Bruschke - Chief Veterinary Officer Ministerie van Economische Zaken

15.45 Discussie 
Panelleden:
•	Christianne	Bruschke -	Chief	Veterinary	Officer	Ministerie	van	Economische	Zaken
•	 Jaap	van	Dissel	-	Directeur	Centrum	Infectieziektebestrijding	(RIVM)
•	Willie	Loeffen-	plv. Hoofd	WOT-unit	Besmettelijke Dierziekten	WBVR
• Annechien ten Have – Sectorvertegenwoordiger varkenshouderij
•	Ynte	Schukken	-	 Directeur	Gezondheidsdienst	voor	Dieren	(GD)
• Arjan Stegeman – Hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren UU

16.35  Afsluiting 
Louise Fresco – Voorzitter raad van bestuur Wageningen University & Research 

17.00  Afscheidsreceptie Andre Bianchi 

12.00  Ontvangst met broodjes

12.30 Welkom en opening door gastheer 
Ludo Hellebrekers – Director Wageningen Bioveterinary Research

12.45 De bekende aangifteplichtige dierziekten  
Willie Loeffen – plv. Hoofd WOT-unit Besmettelijke Dierziekten WBVR

13.15 Nieuwe bedreigingen van virusziekten voor mens en dier  
Wim van der Poel – Projectleider ‘Preparing for emerging pathogens’ WBVR

13.45 24 jaar antibioticum onderzoek in Lelystad  
Dik Mevius – Hoogleraar en senior onderzoeker Antimicrobiële resistentie WBVR

14.15 Pauze

Wageningen	Bioveterinary	Research	(WBVR,	voorheen	Central	Veterinary	Institute)	werkt	
aan de uitvoering van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en beleidsadvisering ter 
preventie	en	bestrijding	van	een	groot	aantal	(aangifteplichtige)	besmettelijke	dierziekten.	
Veel	van	deze	ziekten	zijn	overdraagbaar	op	de	mens	(zoönosen)

Dit afscheidssymposium ter ere van Andre Bianchi geeft inzicht in: Waar staan we in de huidige aanpak van 
aangifteplichtige ziekten? Wat komt er op ons af? Hoe blijven we voorbereid op nieuwe uitbraken en kunnen 
we een adequate bijdrage blijven leveren aan het voorkomen en bestrijden van nieuwe, nog onbekende, 
dierziekten?

Preparedness
Een belangrijk onderdeel van dit symposium is de discussie over wat de optimale aanpak is om te komen 
tot	snelle	en	efficiënte	controle	van	bestaande	en	nieuwe	dierziekten.	
Bioinformatica en epidemiologie worden steeds belangrijker. Dit hebben we de afgelopen jaren, zeker 
tijdens de vogelgriepuitbraak in 2014 en ook in 2016, gemerkt. Daarnaast blijven virologische en 
bacteriologische kennis rond klassieke agenstechnologie een onlosmakelijk onderdeel van de bestrijding. 
De vraag is wat er verder nodig is om Nederland voor te bereiden op nieuwe dierziekten.

Afscheid Andre Bianchi
Na	afloop	van	het	symposium	is	er	om	17:00	uur	een	receptie		waar	Andre	Bianchi	na	34	jaar	afscheid	
neemt van ons instituut. Andre was sinds 1 januari 2002 directeur van het instituut en de laatste twee jaar 
programmadirecteur	Wettelijke	OnderzoeksTaken	(WOT).	

Wij nodigen u van harte uit om het symposium en het afscheid van Andre Bianchi bij te wonen.

Ludo Hellebrekers,
Director Wageningen Bioveterinary Research



Programma symposium Programma symposium

15.00 One Health - Ziektebestrijding bij mens en dier 
Jaap van Dissel – Directeur Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM)

15.20 Beleid rond aangifteplichtige dierziekten
Christianne Bruschke - Chief Veterinary Officer Ministerie van Economische Zaken

15.45 Discussie 
Panelleden:
•	Christianne	Bruschke -	Chief	Veterinary	Officer	Ministerie	van	Economische	Zaken
•	 Jaap	van	Dissel	-	Directeur	Centrum	Infectieziektebestrijding	(RIVM)
•	Willie	Loeffen-	plv. Hoofd	WOT-unit	Besmettelijke Dierziekten	WBVR
• Annechien ten Have – Sectorvertegenwoordiger varkenshouderij
•	Ynte	Schukken	-	 Directeur	Gezondheidsdienst	voor	Dieren	(GD)
• Arjan Stegeman – Hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren UU

16.35  Afsluiting 
Louise Fresco – Voorzitter raad van bestuur Wageningen University & Research 

17.00  Afscheidsreceptie Andre Bianchi 

12.00 Ontvangst met broodjes

12.30 Welkom en opening door gastheer 
Ludo Hellebrekers – Director Wageningen Bioveterinary Research

12.45 De bekende aangifteplichtige dierziekten  
Willie Loeffen – plv. Hoofd WOT-unit Besmettelijke Dierziekten WBVR

13.15 Nieuwe bedreigingen van virusziekten voor mens en dier  
Wim van der Poel – Projectleider ‘Preparing for emerging pathogens’ WBVR

13.45 24 jaar antibioticumonderzoek in Lelystad  
Dik Mevius – Hoogleraar en senior onderzoeker Antimicrobiële resistentie WBVR

14.15 Pauze

Wageningen	Bioveterinary	Research	(WBVR,	voorheen	Central Veterinary	Institute) werkt	
aan de uitvoering van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en beleidsadvisering ter 
preventie	en	bestrijding	van	een	groot aantal (aangifteplichtige) besmettelijke	dierziekten.
Veel	van	deze ziekten	zijn overdraagbaar	op	de	mens	(zoönosen)

Dit afscheids symposium ter ere van Andre Bianchi geeft inzicht in: Waar staan we in de huidige aanpak van 
aangifteplichtige ziekten? Wat komt er op ons af? Hoe blijven we voorbereid op nieuwe uitbraken en kunnen 
we een adequate bijdrage blijven leveren aan het voorkomen en bestrijden van nieuwe, nog onbekende,
dierziekten?

Preparedness
Een belangrijk onderdeel van dit symposium is de discussie over wat de optimale aanpak is om te komen 
tot	snelle	en	efficiënte	controle	van	bestaande	en	nieuwe dierziekten.
Bioinformatica en epidemiologie worden steeds belangrijker. Dit hebben we de afgelopen jaren, zeker 
tijdens de vogelgriepuitbraak in 2014 en ook in 2016, gemerkt. Daarnaast blijven virologische en 
bacteriologische kennis rond klassieke agenstechnologie een onlosmakelijk onderdeel van de bestrijding. 
De vraag is wat er verder nodig is om Nederland voor te bereiden op nieuwe dierziekten.

Afscheid Andre Bianchi
Na	afloop	van	het	symposium	is	er	om	17:00	uur	een	receptie	 waar	Andre	Bianchi	na	34	jaar	afscheid	
neemt van ons instituut. Andre was sinds 1 januari 2002 directeur van het instituut en de laatste twee jaar 
programmadirecteur	Wettelijke OnderzoeksTaken	(WOT).

Wij nodigen u van harte uit om het symposium en het afscheid van Andre Bianchi bij te wonen.

Ludo Hellebrekers,
Director Wageningen Bioveterinary Research



Programma symposium Programma symposium

15.00 One Health - Ziektebestrijding bij mens en dier  
Jaap van Dissel – Directeur Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM)

15.20 Beleid rond aangifteplichtige dierziekten
Christianne Bruschke - Chief Veterinary Officer Ministerie van Economische Zaken

15.45 Discussie 
 Panelleden: 
• Christianne	Bruschke	-	Chief	Veterinary	Officer	Ministerie	van	Economische	Zaken
• Jaap	van	Dissel	-	Directeur	Centrum	Infectieziektebestrijding	(RIVM)
• Willie	Loeffen-	plv.	Hoofd	WOT-unit	Besmettelijke	Dierziekten	WBVR
• Annechien ten Have – Sectorvertegenwoordiger varkenshouderij
• Ynte	Schukken	-		Directeur	Gezondheidsdienst	voor	Dieren	(GD)
• Arjan Stegeman – Hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren UU

 16.35 Afsluiting 
Louise Fresco – Voorzitter raad van bestuur Wageningen University & Research 

17.00 Afscheidsreceptie Andre Bianchi 

12.00  Ontvangst met broodjes

12.30 Welkom en opening door gastheer 
Ludo Hellebrekers – Director Wageningen Bioveterinary Research

12.45 De bekende aangifteplichtige dierziekten  
Willie Loeffen – plv. Hoofd WOT-unit Besmettelijke Dierziekten WBVR

13.15 Nieuwe bedreigingen van virusziekten voor mens en dier  
Wim van der Poel – Projectleider ‘Preparing for emerging pathogens’ WBVR

13.45 24 jaar antibioticum onderzoek in Lelystad  
Dik Mevius – Hoogleraar en senior onderzoeker Antimicrobiële resistentie WBVR

14.15 Pauze

Wageningen	Bioveterinary	Research	(WBVR,	voorheen	Central Veterinary	Institute) werkt	
aan de uitvoering van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en beleidsadvisering ter 
preventie	en	bestrijding	van	een	groot aantal (aangifteplichtige) besmettelijke	dierziekten.
Veel	van	deze ziekten	zijn overdraagbaar	op	de	mens	(zoönosen)

Dit afscheids symposium ter ere van Andre Bianchi geeft inzicht in: Waar staan we in de huidige aanpak van 
aangifteplichtige ziekten? Wat komt er op ons af? Hoe blijven we voorbereid op nieuwe uitbraken en kunnen 
we een adequate bijdrage blijven leveren aan het voorkomen en bestrijden van nieuwe, nog onbekende,
dierziekten?

Preparedness
Een belangrijk onderdeel van dit symposium is de discussie over wat de optimale aanpak is om te komen 
tot	snelle	en	efficiënte	controle	van	bestaande	en	nieuwe dierziekten.
Bioinformatica en epidemiologie worden steeds belangrijker. Dit hebben we de afgelopen jaren, zeker 
tijdens de vogelgriepuitbraak in 2014 en ook in 2016, gemerkt. Daarnaast blijven virologische en 
bacteriologische kennis rond klassieke agenstechnologie een onlosmakelijk onderdeel van de bestrijding. 
De vraag is wat er verder nodig is om Nederland voor te bereiden op nieuwe dierziekten.

Afscheid Andre Bianchi
Na	afloop	van	het	symposium	is	er	om	17:00	uur	een	receptie	 waar	Andre	Bianchi	na	34	jaar	afscheid	
neemt van ons instituut. Andre was sinds 1 januari 2002 directeur van het instituut en de laatste twee jaar 
programmadirecteur	Wettelijke OnderzoeksTaken	(WOT).

Wij nodigen u van harte uit om het symposium en het afscheid van Andre Bianchi bij te wonen.

Ludo Hellebrekers,
Director Wageningen Bioveterinary Research



Uitnodiging
Symposium & afscheid van Andre Bianchi

Voorbereid zijn en blijven op nieuwe dierziekte-uitbraken
7 februari 2017 | Agora-theater | Lelystad

U kunt zich aanmelden via e-mail aan:  
registratie.bvr@wur.nl, onder vermelding van
‘aanmelding symposium en/of receptie 7 februari 2017’

Organisatie en informatie 
Randi Buijs-Jens
Wageningen Bioveterinary Research 
Postbus 65
8200 RA Lelystad
T: 0320 238 207
E: randi.buijs@wur.nl

Aanmelden & informatie 

Locatie: Agora, Agorabaan 12, 8224 JS  Lelystad

mailto:registratie.bvr@wur.nl
mailto:randi.buijs@wur.nl
https://agora-lelystad.nl/informatie/routebeschrijving/

	andrepag1
	andrepag2
	andrepag3
	andrepag4
	andrepag5



