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• 2004 afgestudeerd aan FD in Utrecht

• 2004-2010 DGC Het Westelijk Weidegebied (later ULP)

• 2007-2010 GGL-bestuur KNMvD

• 2008-heden GD

• 2013 afronding Europees specialisme gezondheidszorg KHK (Dip.ECSRHM)

• 2015 verdediging proefschrift “Veterinary aspects of a Q fever outbreak in the Netherlands 2005-2012”

• 2017-2020 Ondernemingsraad GD

• 2020- Manager sector Kleine herkauwers, Paard en Gezelschapsdieren
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Introductie

NEE

Nee



Klik om stijl te bewerken

Monitoring Diergezondheid

•Vroeg signaleren van

uitbraken

•Opsporen van nieuwe

aandoeningen

•Zicht houden op trends en   

ontwikkelingen
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Monitoring: doelstellingen en instrumenten
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Verzamelen, analyseren en concluderen
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Bron: Dijkstra et al., 2022



• Dichtheden schapen en geiten
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Schapen en geiten in Nederland

Geitenbedrijven

~14.000 bedrijven met geiten

~650.000 geiten

~400 melkgeitenbedrijven

Gemiddeld >1350 geiten/bedrijf

Schapenbedrijven

~30.000 bedrijven met schapen

~1.3 miljoen schapen

Voornamelijk vleesschapen
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Oorzaken van abortus
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Oorzaken van abortus in Nederland (2006-2011)

Bron: Van den Brom et al., 2012
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Abortusdiagnostiek

Bron: Van den Brom et al., 2021



• Houders geselecteerd voor monitoring Brucella melitensis (1825)

• Doel: beter zicht op infectieuze abortusverwekkers (bacterieel) en zoönosegeletterdheid

• Webinars voor toelichting

• Verstrekking achtergrondinfo en pakket voor monstername
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Aanvullende laagdrempelige monitoring 

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34578179/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34578179/
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Zoönotische aspecten van C. abortus

Miskraam, luchtwegproblemen, sepsis en 

zelfs sterfte zijn beschreven



… zöonosen
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Wees bewust…
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Salmonellose melkgeitenhouderij

Salmonellose bij geiten

➢ Geen cases gevonden tussen 2006-2013

➢ sinds 2013, 16 cases van salmonellose

➢ S. Typhimurium en S. Dublin als causale verwekker

Bron: Signaleringsoverleg Zoönosen



14

Listeriose op melkgeitenbedrijven
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Hoe beperk je het risico op insleep van dierziekten?
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Kennisevent schapenhouderij (januari 2022)
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Keurmerk Zoönosen

“Dierenarts en houder werken samen aan bewustwording”

Dierenarts en dierhouder vullen vragenlijst gezamenlijk in

Bestaat uit diverse onderdelen (algemeen en diersoortspecifiek)

Q-koortsvaccinatie bij schapen en geiten is verplicht

Daarnaast minimum aantal punten vereist
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Podcast monitoring

• https://open.spotify.com/show/5bFaEyJPiKr1YIvOfaJzze

https://open.spotify.com/show/5bFaEyJPiKr1YIvOfaJzze


• Rapportages (https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Diergezondheid/Monitoring)

• Wetenschappelijke artikelen

• Vakbladen (het Schaap, Geitenhouderij, GD Schaap Geit, TvD, …)

• Webinars

• Lezingen

• WhatsApp-groep

• Filmpjes

• Signaleringsoverleg zoönosen (SOZ)

• Podcasts

• Keurmerk Zoönosen

• ….
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Hoe werken wij aan zoönosegeletterdheid?

https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Diergezondheid/Monitoring
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Waar zitten de mogelijkheden om 
zoönosengeletterdheid te verbeteren bij 
verschillende doelgroepen?



Bedankt voor uw aandacht!
Heeft u vragen of suggesties: 088-20 25 555 (15.00-17.00u)

René van den Brom
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