
 
 
 
 

 

   

 
12.00 uur Ontvangst met lunch 
 
 
12.30 uur Welkom en opening door dagvoorzitter 
 Peter de Leeuw, voormalig CVO, oud-directeur onderzoek CDI 
 
12.40 uur Ontwikkeling van het antibioticumresistentie-onderzoek binnen CVI 

Dik Mevius, Hoogleraar veterinair microbioloog Universiteit Utrecht, Senior 
onderzoeker CVI 

 
13.15 uur Bacteriële visziekten, sinds 1986 in beeld bij CVI 
 Olga Haenen, Hoofd Nationaal referentielaboratorium voor Vis-, schaal- en  
 schelpdierziekten CVI 
 
13.50 uur Q-koorts en andere bacteriële zoönosen 
 Hendrik Jan Roest, Hoofd Afdeling Bacteriologie en TSE’s CVI 
 
 
14.25 uur Pauze 

 
15.00 uur Een reis met Brucella van Antarctica tot de Noordpool 
 Jacques Godfroid, Hoogleraar in microbiologie Noorse hogeschool voor  
 diergeneeskunde 
 
15.35 uur Overdraagbare spongiforme encephalopathieën (TSE’s)  
 Alex Bossers, Senior onderzoeker PathogenOmics en Bioinformatica CVI 
 
16.10 uur Tuberculose, old friends never die 
 Fred van Zijderveld, programmaleider Wettelijke Onderzoekstaken CVI 
 
16.45 uur Bacteriële infecties: een uitdaging voor de overheid 
 Christianne Bruschke, CVO Ministerie Economische Zaken 
 
 
17.15 uur  Aansluitend receptie ter gelegenheid van het afscheid Fred van Zijderveld 
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Aangifteplichtige bacteriële ziekten en TSE’s 
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Waar staan we met de diagnostiek, het onderzoek en de bestrijding van deze 

ziekten? Een terugblik, de mijlpalen en de toekomst van opkomende en 

bestreden bacteriële dierziekten en TSE’s. 

Central Veterinary Institute (CVI ) werkt aan de uitvoering van diagnostiek, 

wetenschappelijk onderzoek en beleidsadvisering ter preventie en bestrijding van 

een groot aantal (aangifte-plichtige) besmettelijke bacteriële dierziekten en 

overdraagbare spongiforme hersenaandoeningen (TSE’s). Veel van deze ziekten zijn 

overdraagbaar op de mens (zoönosen).  

 
Locatie 
Auditorium van Central Veterinary Institute (CVI),  
Edelhertweg 15, 8219 PH  Lelystad 
 
Doelgroep 
Medewerkers van kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en laboratoria die werkzaam 
zijn op het gebied van bacteriële ziekten en/of TSE’s. 
 
Aanmelding 
U kunt zich aanmelden tot maandag 19 november via www.wageningenur.nl/symposium-
bact-tse-2013 
 
Afscheid Fred van Zijderveld 
Op deze dag neemt Fred van Zijderveld na 34 jaar afscheid van Central Veterinary Institute. 
Fred startte als wetenschappelijk onderzoeker, daarna was hij van 1994 tot eind 2012 
werkzaam als hoofd afdeling Bacteriologie en TSE’s. De laatste zes jaren was Fred tevens 
programmaleider Wettelijke Onderzoekstaken en van 2002 tot heden plaatsvervangend 
directeur  CVI.  
 
Organisatie en informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Randi Buijs-Jens, Central Veterinary Institute 
Postbus 65 
8200 RA  Lelystad 
T. 0320 – 238 207 
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