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Zoönosen zijn infectieziekten die worden overgedragen van dier op mens. 

Bekende voorbeelden zijn Salmonella-infectie, vogelgriep en Q-koorts. Het 

gaat dus veelal om infecties die een grote impact op de volksgezondheid 

hebben.  

De recente uitbraak van Q-koorts in 

Nederland heeft duidelijk de 

noodzaak onderstreept om 

de bescherming van de 

volks- en diergezondheid 

met elkaar te verbinden. Bij 

zoönosen, waarbij beide 

verantwoordelijkheden bijeenkomen, is deze 

verantwoordelijkheidsverdeling verankerd in de Wet publieke gezondheid  

(VWS) en in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (EL&I). Het belang van 

de volksgezondheid staat voor beide bewindslieden voorop.  

Vragen en duidelijkheid 

Wat zijn de huidige en toekomstige dreigingen en welke oplossingen zijn 

voorhanden? Biedt de regelgeving voldoende mogelijkheden voor de 

verantwoordelijke bewindspersonen om maatregelen te nemen? Allemaal 

vragen waar u op deze dag meer duidelijkheid over krijgt. 

U ontvangt  
Naast een waardevolle documentatiemap met alle presentaties, ontvangt u ook 
een USB-stick met aanvullende achtergrondinformatie.  
 
 
 

Routebeschrijving auto: 
A27 vanuit Hilversum: afslag nr. 30, door De Bilt heen. Bij stoplicht op kruising 
rechtdoor. A27 vanuit 's Hertogenbosch/A28: afslag De Bilt/Uithof, richting De Bilt, na 
plaatsnaambord 1e weg rechts. 
Bereikbaarheid met openbaar vervoer: 
NS-station CS Utrecht. Bus Zeist/Driebergen/Amersfoort. Halte 't Tunneltje. 
Te voet onder de tunnel door, aan 't eind van het weggetje rechtsaf. Bij de stoplichten 
recht oversteken. 
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Programma 

 
 

09.25 Opening voorzitter Han van den Bosch 

09.30 Mens en dier; leefden zij nog lang en gelukkig? Jaap Wagenaar 

10.00 Zoönosen in Nederland en in de Europese Unie 
Yvonne van 
Duynhoven  

10.30 Wat als er geen Q-koorts uitbraak was geweest… Hendrik-Jan Roest 

11.00 PAUZE 

11.30 Beheersing van zoönosen in de voedselketens Bert Urlings 

12.00 

Bescherming van mensen tegen zoönosen door 
bestrijding van de bron in dieren. 
Bijvoorbeeld: de rol van vaccinatie tegen rabiës en 
vogelgriep. 

Paul van Aarle 

12.30 LUNCH 

13.30 
Zoönosen en mensen die werken in de veehouderij. 
Bijvoorbeeld: MRSA, EHEC en Salmonella. 

Jan Kluytmans  

14.00 Zoönosen en bloed overdraagbare infecties Hans Zaaijer 

14.30 Regelgeving en beleid Paul Huijts 

15.00 PAUZE 

15.30 Van zoönose tot pandemie: hoe beschermen we ons? Ab Osterhaus 

16.00 Innovation Center for One Health Anton Pijpers 

16.30 Discussie   
o.l.v. Han van den 
Bosch 

 

17.00 uur NETWERK BORREL 



 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Datum 
4 oktober 2013 
 
 

Locatie  
Hotel De Bilt - Utrecht  
De Holle Bilt 1  
3732 HM De Bilt  
Tel 030 220 5811 
 
Route beschrijving  
 
Gratis parkeren en gratis WiFi 
 
Aanmelden  kan uitsluitend via: www.dutchCC.nl/zoonosen   
 
Kosten 
De kosten van dit seminar bedragen € 395,- per persoon voor de industrie . 
Universiteiten en instellingen betalen € 225,- en patiëntenorganisaties € 150,- per 
persoon. Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee en lunch. Daarnaast ontvangt u een 
waardevolle syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken. Alle prijzen zijn exclusief 
BTW.  
 
Annuleren  
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering 4 weken vóór de datum van de studiedag 
vindt restitutie plaats onder aftrek van € 50- administratiekosten. Na deze datum kan 
geen restitutie meer plaatsvinden. Indien u verhinderd bent, kan uw collega u zonder 
bijkomende kosten vervangen. 
 
Over DutchCC 
Uw bijeenkomst is in professionele handen bij DutchCC, een advies- en 
congresorganisatiebureau gespecialiseerd in biomedische congressen en symposia. 
DutchCC organiseert bij- en nascholing voor biomedische professionals. Ook 
organiseren wij bijeenkomsten in opdracht van de biomedische en farmaceutische 
industrie. Het management van DutchCC beschikt over een groot biomedisch netwerk 
en ruim 30 jaar ervaring in het succesvol initiëren, ontwikkelen en organiseren van 
congressen en cursussen. 
 

DutchCC;  Ir.Johan G. Hanstede, Sijsseltselaan 19/A,  6711 JE Ede 

T: +31 (0)318 50 8511, M: +31 (0)6 5152 6780, E: johan.hanstede@dutchcc.nl  

KvK  11048875, BTW nummer NL085114431B01, ING bankrekening 4461254 

 
Mailing en adressering 
Graag houden wij u op de hoogte van voor u interessante bijeenkomsten en diensten. 
U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand. Natuurlijk kunt zich ook 
rechtstreeks via de website aanmelden. Dit bestand zal niet ter beschikking gesteld 
worden aan derden. 
 

 


