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FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• De afkortingen:  
 

FES: Fonds Economische  Structuurversterking 
 

AI: Aviaire Influenza 
 
FES-AI: Impulse Program on Avian Influenza 
 
 

 
 

 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• De uitbraak van 2003 in kille cijfers  
 

• De aanloop tot het FES-AI onderzoek 
 
• Een paar highlights uit het onderzoek 

 
• Grand challenges voor de toekomst  

 
• Van aardgas naar topsectoren  
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FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• De economische betekenis van de pluimveehouderij.  

 
 

 
Werkgelegenheid in de Nederlandse pluimvee(vlees)- en eiersector 

  2010 2011 
  vestigingen werkgelegenheid vestigingen werkgelegenheid 

Primaire productie 1.858 5.300 135 4972 

Pluimveeslachterijen (incl. wildslachterijen) 32 1.813 31 1834 

Be- en verwerkende bedrijven 147 3.025 128 2918 
Groothandel* 983 12.562 984 12774 
Totaal 3.020 22.700 1.278 22.498 
* Groothandel in pluimvee, wild en gevogelte (niet levend) en 
eieren 

    Bron: LISA/sociale zaken pluimveeindustrie 
    



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• De economische betekenis van de pluimveehouderij.  

 
 

Aantallen pluimvee en bedrijven 
     aantal dieren aantal bedrijven 

  2010 2011 2010 2011 
Vleeskuikens 44.500.000 45.000.000 647 638 
Ouderdieren vleesras 4.100.000 4.300.000 244 233 
Eenden 922.000 854.000 60 52 
Kalkoenen 882.000 746.000 53 46 
Leghennen 34.101.000 32.722.000 1131 1061 
Totaal 84.505.000 83.622.000 2.135 2.030 

 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• De uitbraak van 2003 in kille cijfers  
 
– 28 februari 2003: diagnose: HPAI H7N7  
– 22 augustus 2003: “brand meester” 

 
– 255 besmette bedrijven geruimd 
– 1.255 commerciële en 17.000 hobbyhouderijen 

preventief geruimd 
– 31 miljoen kippen, eenden en kalkoenen  

  gedood. 
 
 
 

 
 
 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• De uitbraak van 2003 in kille cijfers  
 
– 453 mensen gezondheidsklachten 
– 1 dierenarts overleden.  

 
– Directe economische schade (bestrijding, compensatie):                         

350 miljoen euro 
– Vervolgschade (prijsdalingen, exportverliezen):                  

minstens 1 miljard euro 
 

 
 
 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• De uitbraak van 2003 in kille cijfers  
 
–  Eén jaar later:  

 
   1/4: pluimveehouders: stress, zorgen over  
  voortbestaan 
   1/6: behoefte aan steun en hulpverlening 
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FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

•  Vragen, vragen, vragen:  
 
• Hoe komt het virus hier terecht?  
• Wat gebeurt er in een geïnfecteerde vogel? 
• Hoe toon je besmetting het best aan?  
• Hoe kun je de ziekte het beste bestrijden?  
• Kan vaccinatie soelaas bieden? Hoe moet een vaccin er uit zien?  
• Hoe weet je of een vogelgriepvirus gevaarlijk is voor mensen?  
• Op welke wijze moet dan bescherming worden geboden? 
• Hoe verspreidt het virus zich?  
• Wat is de rol van de wind en van bestrijders in verspreiding?  

 
 



FES-AI onderzoek als respons op de 
uitbraak 

• Line 1 
– Level 2 

• Line 2 
– Level 2 
– Level 2 

• Level 3 
• Level 3 

• Line 3 
• Line 4 

 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• De aanloop tot het FES-AI onderzoek 
 

• Drie visionaire stappen:  
 
1. Kennisketen Infectieziekten Dier 
2. Financiering via FES 
3. Vormgeven onderzoek 

 

 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 



Fonds Economische Structuurversterking 

 Aardgas omzetten in kennis  
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• Een paar highlights van het onderzoek 

 
 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

We weten nu beter wat de rol van wilde vogels is, hoe AI 
zich onder wilde vogels verspreidt, wat risicofactoren zijn, 
en hoe we dat snel kunnen herkennen. 

 
 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 
We kunnen beter adviseren over surveillance onder wilde 
fauna en bedrijfspluimvee.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jeanet van der Goot  



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

We kunnen AI uitbraken onder bedrijfspluimvee sneller 
herkennen en typeren.  

 
 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 
• We kunnen snel serologisch onderscheid maken tussen 

gevaccineerde en geïnfecteerde dieren----Assays voor 
detectie antilichamen tegen alle NA types 
beschikbaar.....Belemmering voor vaccinatie weggenomen.    

 
 
 
 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 
• We weten dat vaccins kunnen werken, hoe goed ze 

werken, waarom ze soms niet werken, en wat hun rol in 
bestrijding en preventie kan zijn. 

 
 
 

 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• We kunnen snel DIVA vaccins maken gericht op 
circulerende bedreigingen (“fit for purpose”): iedere 
combinatie van HA en NA mogelijk.  
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FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• We kunnen snel vaccins maken gericht op circulerende 
bedreigingen (“fit for purpose”).  

 
 
 
 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• We weten meer over de verspreiding van AI onder 
bedrijfspluimvee (snelheid, verspreidingsroutes, rol van 
personen, hygiene, wind en stof) 
 

       



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• We kunnen beter adviseren over bestrijding: de rol van 
preventief ruimen, bufferzone’s, hobbydieren, de rol van 
vaccinatie, de rol van de bestrijders, escape mutanten.       



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

Overdracht tijdens de 2003 epidemie 
• Wind: 20 – 30 %  
• Getraceerde contacten tussen bedrijven  
 (gaten in biosecurity): 7 – 10 % 
• Bestrijdingsorganisatie (“tappers en ruimers”): Bijna niet  

   



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• We weten meer over de veranderlijkheid van het virus en 
kunnen die kennis gebruiken (bronopsporing, tracering, 
humane virulentie). 
 
 
 



Transmission events  

• Human-aided transport 
• Natural movements 
• Airborne? 
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FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 

• We weten meer over de gevaren voor de mens, de 
risicofactoren, en hoe we die kunnen voorkómen 

 
 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 
• We hebben meer fundamentele kennis over hoe het 

virus zich hecht aan cellen, een cel binnenkomt, 
herkend wordt door het immuunsyteem, zich 
verspreidt in het lichaam en wat hem gevaarlijk maakt.  
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• Grand challenges voor de toekomst  
 

 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 
• Grand challenges voor de toekomst:  
 Alles richten op preventie van insleep van LPAI in 
 bedrijfspluimvee, vermindering van de kans op mutatie tot  
 HPAI (pandemie-preventie), en vermindering van de 
 verspreiding van HPAI.................... Rapid Response. 

 
 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 
  Grand challenges voor de toekomst  
 
• Zo (kosten-)effectief mogelijke risk-based surveillance van LPAI gericht 

op preventie van ontstaan HPAI 
 

• Combineren van vrije uitloop met preventie van insleep en 
verspreiding 
 

• Paninfluenza-vaccin: zeer snelle inductie, via massa-applicatie toe te 
dienen, veilig (geïnactiveerd) 
 

• Niet achteraf verklaren, maar vooraf voorspellen van ziekmakend 
vermogen en epidemische potentie 
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• Van aardgas (FES) naar topsectoren 
 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 
• Van aardgas (FES) naar topsectoren 
• Van FES-AI consortium naar PPS “One health for Food”  

 



FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak 
• Samenwerking  organiseren, governance 
• Vraagarticulatie 
• Opdrachtgeving 
• Financiering       Vragen veel aan- 
• Kwaliteit van onderzoek    dacht en 
• Efficiëntie en effectiviteit    stimulatie--- 
• Doelgerichtheid (nuttig, gericht op   Leerprocessen 
 vragen van  bedrijfsleven en maatschappij)  Vragen inzet en  
• Doorstroming en toepassing van kennis   motivatie van velen 
• IP bescherming en valorisatie 
• Dialoog met stakeholders 
• Lean and mean 

 

Good and useful science 
 



Vogelgriep 
ontrafeld  

 
 
Dank voor  
uw aandacht ! 
 
Acknowledgments: all FES-AI participants 
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