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Voorwoord 

Een waarheid als een koe is een module over dierziekten. Elke week is er 

tenminste wel één bericht in het nieuws dat hiermee verband houdt. Is het 

niet een plotseling opduikende MRSA bacterie in een ziekenhuis, dan gaat 

het wel over de vraag of het wenselijk is om op het platteland megastallen 

voor varkens, koeien of kippen te bouwen. 
 

Epidemieën in de landbouw gaan vaak samen met angst voor bedreiging van 

onze eigen gezondheid en verontwaardiging over dierenleed. Het is 

begrijpelijk dat bij de meningsvorming over dit onderwerp emoties een 

belangrijke rol spelen. Helaas zijn inzichten in de biologische en 

maatschappelijke achtergronden vaak beperkt. 
 

Het thema kent veel verschillende aspecten en is bij uitstek 

interdisciplinair. Op basis van feitelijke kennis over ziekten, 

besmettingsroutes en bestrijdingsmaatregelen, brengen we een aantal 

maatschappelijke aspecten voor het voetlicht en plaatsen deze in 

perspectief. 
 

Als je deze module hebt gevolgd, kun je een afgewogen oordeel vormen 

over berichten in de media die gaan over dierziekten. Dat draagt ook bij 

tot het inzicht dat verantwoorde voedselproductie noodzakelijk is, net als 

het besef dat iedereen binnen deze problematiek bewust eigen keuzes kan 

maken. 
 

Het realiseren van deze module is mogelijk geweest dankzij de bijdrage van 

de volgende mensen. Hiervoor onze dank. 

 Gezondheidsdienst voor Dieren Deventer- Divisie Herkauwers: Henk van 

der Zwaag 

 Wageningen Universiteit - Veterinaire Epidemiologie: Klaas Frankena 

 Wageningen Universiteit - Laboratorium Microbiologie: Gosse Schraa en 

Renee de Vrijer 

 Hogeschool van Hall Larenstein – Diermanagement: Alice Buysert 

 

Maart 2009 
 

Jan Pijnenborg 

Emma Strijbos – van der Werff 

Loek Mülschlegel 

Jan Heijenga 
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Inleiding 

Inhoud 

Deze module gaat over epidemieën in de landbouw. Er zijn besmettelijke 

ziekten bij zowel planten als dieren. De module beperkt zich tot ziekten bij 

landbouwhuisdieren. Binnen de veehouderij zijn er wel 20 verschillende 

ziekten die de productie negatief beïnvloeden. Deze lijst is veel te lang om 

allemaal te behandelen. Daarom hebben we gekozen voor een klein aantal 

dierziekten. 
 

Het is van belang om eerst de biologische feiten goed in kaart te hebben. 

Daarom start de module met kennis over ziekten, besmettingsroutes en 

bestrijdingsmethoden. Dierziekten hebben gevolgen voor de producent (de 

boer) de consument (wij allemaal) en natuurlijk het dier zelf. Je gaat zelf 

onderzoek doen naar een dierziekte en de maatschappelijke aspecten die 

daarbij een rol spelen. Ten slotte geef je als eindopdracht commentaar op 

twee recente persberichten over dierziekten. 

Doel 

Als je deze module met goed gevolg hebt doorlopen, kun je met betrekking 

tot een concrete dierziekte: 

 de belangen van producent, consument en dier/dierenwelzijn 

onderscheiden en uitleggen; 

 de interacties tussen producent, consument en dier/dierenwelzijn 

beschrijven en toelichten; 

 de rol van grootschalige productie, transport en klimaatverandering op 

het ontstaan en de verspreiding van de dierziekte uitleggen; 

 inzicht geven in hoeverre de gezondheid van de mens in gevaar is bij 

uitbraak van de dierziekte. 

Opbouw module 

De opbouw van deze module staat weergegeven in figuur 1. In het basisdeel 

werk je aan kennis over dierziekten, besmettings-mogelijkheden, 

preventie- en bestrijdingsmaatregelen en vier aspecten die 

maatschappelijk van belang zijn. Een practicum microbiologie en een 

practicum wiskunde vormen hier onderdelen van. Bij het eigen onderzoek 

werk je in teamverband een dierziekte uit. In de eindopdracht geef je een 

individuele analyse van twee artikelen over dierziekten. 
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Basisdeel 

1. Seven Oaks 

2. Ziekteverwekkers 

3. Ziekteoverdracht 

4. De snoepjesproef 

5. Ziektebestrijding 

6. Pieken en dalen 

7. Veeziekten  

8. Schaalvergroting en transport  

9. Klimaatverandering en zoönose 

Resulteert in: 

 schriftelijke toets (individueel; 40% van eindcijfer) 

 portfolio gevuld met aantekeningen, uitwerkingen van opgaven en 

verslagen van practicum biologie en wiskunde (individueel). 

 

Eigen onderzoek 

Resulteert in: 

 mondelinge presentatie (in teams; telt voor 10% mee)  

 schriftelijk infoblad (in teams; telt voor 10% mee) 

 portfolio verder aangevuld met aantekeningen en infobladen 

(individueel). 

 

Eindopdracht 

Resulteert in: schriftelijke commentaar op persberichten (individueel met 

gebruik van je eigen portfolio; telt voor 40% mee) 

Werkwijze 

In het basisdeel leer je de kennis die nodig is voor de uitvoering van de 

volgende twee delen. In het eigen onderzoek ga je in een team van 3 

leerlingen werken aan verdieping van één van de  dierziekten. Daarbij leg 

je verbanden tussen verschillende rollen (zoals producent en consument) en 

aspecten (zoals transport en klimaat). Resultaat van dit tweede deel is een 

schriftelijk infoblad en een mondelinge presentatie voor de rest van de 

klas. De eindopdracht, een analyse van twee artikelen, is weer individueel. 

Figuur 1: opbouw van de module. 
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Toetsing 

De stof van het basisdeel sluit je af met een schriftelijke toets. Het 

resultaat daarvan moet voldoende zijn en het cijfer telt voor 40% mee in 

het eindcijfer. Van het biologiepracticum en het wiskundepracticum moet 

je verslagen maken. 
 

Van het eigen onderzoek naar een dierziekte maak je als groep een 

infoblad en een mondelinge presentatie. de beoordeling daarvan vindt 

plaats aan de hand van beoordelingscriteria die de docent zal aangeven. 

Het resultaat daarvan moet ook voldoende zijn. Zowel het infoblad als de 

mondelinge presentatie telt elk voor 10% mee in het eindcijfer. 
 

Gedurende de hele module leg je een portfolio aan. Dit portfolio bestaat 

uit je aantekeningen, de uitwerkingen van de opgaven, de verslagen van 

beide practica en de infobladen over de onderzochte dierziekten. Bij de 

eindopdracht heb je de inhoud van je portfolio nodig. 
 

Als eindopdracht schrijf je een kritische analyse over twee 

krantenartikelen. De eerder genoemde leerdoelen worden in de 

eindopdracht getoetst. Voor de eindopdracht krijg je als beoordeling een 

cijfer dat voor 40% meetelt in het eindcijfer.  
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Figuur 2: Seven Oaks. 

1 Seven Oaks 

In deze eerste les maak je direct al kennis met het onderwerp epidemieën 

in de landbouw. Dat doe je door het verhaal blok 1 door te lezen. Het 

speelt in Engeland in 2001 en is gebaseerd op waar gebeurde feiten. Van 

deze gebeurtenissen maak je een zogenaamde mindmap. Wat dat precies 

inhoudt komt later. Lees nu eerst het verhaal in blok 1. 

 

1. Het verhaal Seven Oaks 

Seven Oaks, Engeland, 2001 
 

Tom Edwards zag de remlichten aangaan, net voordat  

de veearts de hoofdweg opdraaide. De boodschap was  

kort geweest: “Alle testen positief, Tom” had hij  

gezegd door het open raampje. En terwijl hij de motor  

weer startte zei hij nog: “Ik kan niet zeggen hoe erg ik  

het vind, maar we moeten de terreinen hier snel  

afsluiten!” 
 

Tom wist wat “positief” betekende en de diagnose was juist geweest. Zes jonge koeien 

vraten nauwelijks en stonden met kwijlende bekken in de hoek van het weiland vlak bij 

het spoor. Eerst dacht hij nog dat ze plastic hadden gegeten of andere rommel die de 

treinpassagiers wel eens uit het raampje gooien. Maar toen hij beter keek, wist hij ook 

weer waarom het “mond- en klauwzeer” heet. 
 

Hij kende de gevolgen: alles ruimen, dood maken, afslachten dus. Gefrustreerd liep hij 

naar z’n Landrover, pakte zijn jachtgeweer, richtte op één van de zwarte kraaien in de 

bomen. Op het geluid van het schot kwamen de beide honden uit de achterste schuur 

tevoorschijn. Laddy, de grauwgele Labrador apporteerde een bek vol zwarte veren, waar 

het smeer van de lokale vuilnisbelt nog opzat. Dimple, de Jack Russell, rende door, 

keffend de weiden in. Z’n witte kop nog bebloed door z’n gescheurde oor. ‘De dierenarts 

had er even naar moeten kijken’, dacht Tom, ‘misschien was het oor dan te behouden’. 

‘Behouden’, een vreemd woord op dit moment. 
 

Voor het woonhuis stonden de zeven eikenbomen, waar de farm z’n naam “Seven Oaks” 

aan te danken had. Meer dan twee eeuwen was de boerderij met de bijbehorende 250 

acres heuvelland bewoond door de familie van z’n vrouw. Iedere generatie had wel één of 

meer rampen meegemaakt, de veepest, TBC, miltvuur, en was toch altijd weer opnieuw 

begonnen. Ze hoorden hier thuis net als de Schotse spreeuwen, die ieder jaar op hun 

trektocht als een wolk sprinkhanen in de eikenbomen neerstreken om uit te rusten. 
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Gelukkig waren vorige week nog acht kalveren afgevoerd naar Nederland voor de 

vetmesterij. Maar de jarenlang zorgvuldig geselecteerde fokdieren, de 80 zoogkoeien, de 3 

stieren, de “Seven Oaks Herefords”-kudde (zie figuur 3) waarvan een aantal dieren naar 

Australië en Argentinië waren geëxporteerd, zouden in één klap weggevaagd worden. 

 

Opnieuw beginnen, met hun zwartbonte melkkoeien  

was het toentertijd gelukt. Maar het zou nog jaren  

duren voordat de Hereford vleesvee kudde weer op  

het oude niveau was. Zo dachten ze gisteren nog. 

De boer keek op z’n mobieltje, tijd om te melken.  

2000 liter gezonde melk direct maar in de gierput  

laten lopen. De ammoniak schijnt de  

ziekteverwekkers te doden. Voor het donker wordt  

de weg afgesloten. Er hoefden geen melk- of  

veevoervrachtauto’s meer te komen. Met roodwitte  

hekken en een waarschuwingsbord op het klaphek  

van het wandelpad. De laborant van Biofarm-medical 

uit het dorp zou een andere route moeten kiezen om te joggen. Verjaagd door de ziekte 

waar zijn baas vaccin voor maakt! 
 

Als Tom naar het huis loopt, staan de paarden bij het hek. De jonge merries zijn drie 

weken geleden al vertrokken om getraind te worden voor de wedstrijden in het voorjaar. 

De vijfjarige fokmerrie en de oude schimmel zijn mee terug gekomen om een veulen te 

krijgen. Paarden mogen blijven leven, zij zijn ongevoelig voor de ziekte, maar……dat geldt 

niet voor de dwerggeiten en Piglet, het minivarkentje. 
 

Het varkentje was net drachtig, na een logeerpartij op de kinderboerderij bij 

soortgenoten. “Ja jongens, het is jammer, maar jullie diertjes moeten doodgemaakt 

worden.” Hoe vertel je het je kinderen? Het leek haast nog erger dan de kuddes koeien. 

Wegbrengen, vluchten, wilde hij, met de geiten en Piglet, maar alle dieren hebben 

oormerken en staan geregistreerd. De gevolgen waren niet te overzien. Maar de kans dat 

ze 100% gezond waren en bleven was er, en toch…. 
 

Gebogen liep hij het huis binnen. “Thee?” vroeg z’n vrouw. Ze wist het, zag hij. “We zijn 

al op de televisie, kijk maar!” Aan de grijpers bungelden de slappe koeien, die op de 

brandstapel werden gedumpt. “Bloody hell”, hij rook het weer. 

 

Figuur 3: Herefords zijn mooie 
vleeskoeien. 
Bron: Loek Mülschegel 
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1.1 Mindmap 

Wat is een mindmap? In een mindmap maak je een visuele voorstelling van 

een onderwerp en alle aspecten die met dat onderwerp te maken hebben. 

Door de mindmap te maken, of door de mindmap van iemand anders te 

bekijken, krijg je snel een overzicht van relevante aspecten en hun 

verbanden met elkaar en met het hoofdonderwerp. 

 

Je maakt als volgt een mindmap: 

 Neem een vel papier en leg het in de breedte voor je neer. 

 Schrijf in het midden van het papier het onderwerp van je mindmap 

(mond- en klauwzweer, MKZ). 

 Maak vanuit het onderwerp vertakkingen naar feiten uit die ermee te 

maken hebben. 

 Dingen die bij elkaar horen kun je omcirkelen. 

 Dingen die elkaar beïnvloeden, verbind je met een pijl. 

 Gebruik kleuren, tekeningen en symbolen. 

 Gebruik zo weinig mogelijk tekst, alleen steekwoorden. 

 

Nog een paar tips bij het maken van een mindmap: 

 Laat in het begin veel ruimte vrij, zodat je later makkelijk ideeën en 

verbanden kunt toevoegen. 

 Schrijf de begrippen in hoofdletters. Daarmee stimuleer je jezelf om 

het kort te houden. Bovendien is tekst in hoofdletters beter te lezen in 

een diagram. 

 Maak een mindmap snel, zonder pauzes en zonder gelijk te oordelen 

over wat je opschrijft. Hiermee bevorder je creatief denken. In eerste 

instantie gaat het erom de belangrijkste begrippen en verbanden in 

beeld te brengen, niet om een logisch en lineair betoog te schrijven. 

 Stel bij een idee de vragen: waarom? hoe? wat? waar? wie? wanneer? 

Hierdoor kom je vanzelf op nieuwe ideeën. 

 Meer weten over mindmaps? Bekijk de ►werkinstructie mind mappen 

in de NLT Toolbox. 

Een voorbeeld van een mindmap bij het kopen van een huis staat in figuur 

4. 

1. Opdracht: mindmap Seven Oaks 

Je gaat nu een mindmap maken over het verhaal van Seven Oaks. Je volgt 

daarbij onderstaande stappen. Bedenk dat er vele varianten van een 

mindmap mogelijk zijn die allemaal goed kunnen zijn! Je probeert zoveel 

mogelijk feiten uit het verhaal met elkaar in verband te brengen. 

Omdat je op dit moment nog niet zoveel van het onderwerp weet, kan het 

soms best moeilijk zijn. Later in deze module, als je er wat meer vanaf 

weet, gaan we de mindmap nog eens bekijken en verder invullen. 
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Ben je klaar met opdracht 1, dan sla je de uitwerking daarvan op in een 

aparte map. Gedurende de module komen daar nog meer verslagen, 

uitwerkingen en aantekeningen in. Een map waar je dit soort dingen in 

doet, heet een portfolio. Meer informatie vind je in de ►werkinstructie 

portfolio bijhouden in de NLT Toolbox. 

Figuur 4: voorbeeld van een mindmap. Bron: http://www.hoofdenbijzaken.nl 

http://www.hoofdenbijzaken.nl/


NLT3-h020  Een waarheid als een koe 9  

2 Ziekteverwekkers 

2.1 Vier soorten boosdoeners 

Micro-organismen (zoals bacteriën, virussen of schimmels) zijn meestal de 

veroorzakers van infectieziekten. Een kip krijgt salmonella door infectie 

met een bacterie, een koe loopt mond- en klauwzeer op door een virus en 

bij een schaap valt de vacht uit door een schimmelinfectie. Een heel ander 

type boosdoener is het zogenaamde prion. Dat is geen levend micro-

organisme maar een eiwit. Gekke koeienziekte wordt veroorzaakt door 

prionen. Ook worden ziekten wel veroorzaakt door parasieten; wormpjes 

bij dieren en aaltjes bij planten. 

 

Bacteriën werden ontdekt door de Delftse 

lakenhandelaar Antoni van Leeuwenhoek (figuur 5). Hij 

maakte in de 17de eeuw microscopen met zulke goede 

lenzen dat hij in 1676 “kleijne diertgens” kon 

waarnemen. Deze ontdekking maakte hem 

wereldberoemd. Van Leeuwenhoek vond bacteriën in 

grote aantallen in tandschraapsel en in grachtwater. 

Zijn instrument vergrootte de kleine diertjes wel 500 

keer. Daardoor kon hij ook bewegende spermacellen 

laten zien. Zelfs koningin Maria van Engeland kwam 

naar Delft om dat te bekijken. 

 

Virussen werden pas twee eeuwen later ontdekt, ook 

door een Nederlander (Martinus Willem Beijerinck, 

1851-1931). Hij ontdekte dat tabaksplanten ziek werden door iets dat vele 

malen kleiner was dan een bacterie. Virussen worden niet tot de levende 

wezens gerekend.  

 

Schimmels kennen we al langer, doordat schimmeldraden en 

schimmelsporen ook met het blote oog te zien zijn. Een aantal soorten is 

erg nuttig en levert al eeuwenlang producten als paddestoelen en Franse 

kaas. Ook een antibioticum als penicilline werd vroeger uit schimmels 

gewonnen. Maar ziekteverwekkende soorten geven ongemak op de 

oppervlakkige delen van het lichaam (vacht en huid) en de slijmvliezen 

(mond en vagina). 

 

Prion staat voor proteinaceous infectious particle en betekent  

besmettelijk ziekteverwekkende eiwit. Prionziekten zijn lange tijd een 

groot raadsel geweest. De ziekten waren aantoonbaar overdraagbaar en 

Figuur 5: Antoni van 
Leeuwenhoek. Bron: 
http://www.wikipedia.nl 
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dus infectieziekten, maar de veroorzaker was kleiner dan welke bacterie 

of welk virus ook.  

 

2.2 Bouw en leefwijze 

Bacterie 

Vorm 
Bacteriën kunnen verschillende vormen hebben als bolletjes (coccen) of 

staafjes (bacillen). Ze zijn gemiddeld 1 micrometer groot, maar dat kan 

variëren tussen 0,1 en 20 micrometer (1 micrometer = 0,001 millimeter). 

Bacteriën zijn alleen zichtbaar onder de microscoop, zie figuur 6. 

 

Overleving 
Bacteriën voeden zich met stoffen die ze halen uit 

levend of dood materiaal. Ze dringen daarbij niet de 

cellen binnen, maar kunnen deze wel kapotmaken. Ze 

kunnen zelfstandig leven en vermeerderen zich door 

celdeling. Bij optimale omstandigheden van 

temperatuur, zuurgraad en zuurstofvoorziening 

bedraagt de delingstijd (slechts) 20 minuten. In twee 

uur tijd kunnen dan uit één cel 64 (2 6) bacteriën zijn 

gevormd. Zijn omstandigheden ongunstig, dan kunnen 

sommige soorten (endo)sporen vormen. Deze sporen 

hebben een verstevigde wand die bescherming biedt 

tegen hitte en droogte. 

 

Verwekking ziekten 
Veel bacteriën zijn normaal op en in het lichaam aanwezig. Pathogene 

(ziekteverwekkende) soorten veroorzaken ziekten als salmonella bij de 

mens en bacterievuur bij planten. Je wordt ziek omdat de bacteriën 

gifstoffen produceren. Bacteriën zijn te bestrijden met antibiotica 

Virus 

Vorm 
Een virus is een hoeveelheid erfelijk materiaal (DNA) omhuld met eiwit. 

Het is veel kleiner dan een bacterie; ongeveer 0,1 micrometer. Virussen 

worden niet tot de levende organismen gerekend omdat ze geen eigen 

stofwisseling hebben. Ze hoeven zich dus ook niet te voeden. 

Overleving 
Virussen planten zich voort door een (lichaams)cel binnen te dringen. Het 

virus-DNA geeft opdracht aan de gastheercel om nieuwe virussen aan te 

maken. Die cel sterft op het moment dat de nieuwe virussen vrijkomen. 

Virussen zijn ongevoelig voor antibiotica. 

Figuur 6: gekleurde bacteriën 
1000x vergroot. Bron: 
http://www.flickr.com 
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Verwekking ziekten 
Vrijwel alle virussen zijn pathogeen. Voorbeelden van ziekten bij mens en 

dier die door een virus worden veroorzaakt, zijn griep en mond- en 

klauwzeer. Ook planten zijn vatbaar voor allerlei virusziekten. Virussen 

zijn niet te bestrijden met antibiotica. Soms kunnen virusinfecties leiden 

tot secundaire bacteriële infecties. Die zijn wel te bestrijden met 

antibiotica. 

Schimmel 

Vorm 
Het kenmerkende van schimmels zijn hun witte draden (mycelium). Deze 

draden kunnen heel lang worden en bestaan uit meerdere langwerpige 

cellen met een celwand. Ze zijn met het blote oog zichtbaar (figuur 7). 

Gisten zijn een apart soort schimmel. Ze zijn eencellig. 

Overleving 
Schimmels voeden zich net als bacteriën met stoffen 

die ze halen uit levende of dode cellen. Schimmels 

gaan niet de cel binnen. De meeste schimmels planten 

zich voort met sporen (1 tot 2 micrometer grote 

bolletjes). Sporen ontstaan uit de uiteinden van de 

schimmeldraden. Bij schimmels ontstaan die ook in 

normale omstandigheden. Schimmelsporen en 

bacteriesporen zijn dus heel verschillende zaken. Qua 

leefwijze worden schimmels ingedeeld in saprofytisch 

(levend op dood materiaal), symbiotisch (samenlevend 

met een ander organisme) en parasitair (ten koste van 

een ander organisme). 

Verwekking ziekten 
Parasitaire schimmelsoorten kunnen ziekten veroorzaken. 

Schimmelinfecties veroorzaken nare huid- en slijmvliesaandoeningen. 

Voorbeelden van schimmelinfecties zijn zwemmerseczeem en kalknagels 

bij de mens. Ook bij planten kunnen schimmelziekten voorkomen, 

bijvoorbeeld phytophthora bij aardappels en tomaten. 

Prion 

Vorm 
Prionen zijn afwijkende eiwitten die “gewone” eiwitten kunnen 

vervormen. Net als virussen dringen ze de cel binnen. Hersencellen waarin 

deze stukjes zich ophopen gaan dood. Qua grootte zijn prionen nog kleiner 

dan virussen. 

Overleving 
Prionen zijn geen levende organismen maar losse eiwitten. In tegenstelling 

tot normale eiwitten, worden prionen in de cel niet door enzymen 

afgebroken. Ze kunnen bovendien normale eiwitten vervormen tot deeltjes 

die de hersencellen afbreken. 

Figuur 7: witte schimmeldraden 
op een houtstam. Bron: Jan 
Pijnenborg 
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Verwekking ziekten 
Prionen veroorzaken bij schapen de ziekte scrapie en bij koeien de “gekke 

koeienziekte” (ofwel Boviene Spongiforme Encefalopathie, BSE). De 

beesten gaan zich raar gedragen doordat de hersens worden aangetast. Er 

ontstaan holtes waardoor het weefsel op een spons gaat lijken. Het 

onderzoek naar prionziekten kwam eind jaren negentig in een 

stroomversnelling toen in Engeland een relatie werd gelegd tussen BSE bij 

koeien en de ziekte van Creutzfeldt-Jacob, een hersenziekte bij mensen. 

2. Vraag: infectieziekten 

Infectieziekten kunnen worden veroorzaakt door bacteriën of virussen. 

Bacteriën zijn zo klein dat je ze met het blote oog niet kunt zien. Virussen 

zijn nog kleiner. Voor de bestrijding van ziekten was de ontdekking van 

bacteriën in de 17de eeuw een belangrijke stap voorwaarts. 

a  Dankzij welk instrument konden bacteriën ontdekt worden? 

  Naast het verschil in afmeting zijn er nog twee belangrijke 

verschillen tussen bacteriën en virussen. Eén betreft de leefwijze en 

een ander betreft de wijze van bestrijding bij een geïnfecteerde 

patiënt. 

b  Licht het verschil in leefwijze tussen een bacterie en een virus kort 

toe. 

c Leg het verschil uit tussen bestrijding van een bacterie en bestrijding 

van een virus. 
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3 Ziekteoverdracht 

3.1 Voorkomen van ziekten 

Vitale dieren met veel weerstand worden minder snel ziek. Ook blijven ze 

langer gezond als ze geen contact hebben met besmette dieren. Op deze 

twee principes berusten de maatregelen die gericht zijn op het voorkomen 

van dierziekten. 

 

Dieren met veel weerstand krijg je door te zorgen voor goede hygiëne en 

een gezonde leefomgeving. De stallen moeten voldoende worden 

geventileerd. Verder is het van belang om de dieren in optimale conditie 

te houden door ze te voorzien van voldoende bewegingsruimte, schoon 

drinkwater en goed voer. 

 

Beperking van contact met mogelijk besmette dieren wordt gerealiseerd in 

zogenaamde gesloten bedrijven. De dieren worden dan op de eigen 

boerderij vermeerderd en vetgemest. Er worden weinig of geen goederen 

van buiten betrokken. Daardoor is de kans op besmetting met 

ziektekiemen van andere bedrijven veel kleiner. 

 

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de meeste ziekteverwekkers micro-

organismen zijn. Als je die ongestoord allemaal hun gang zou laten gaan, 

bijvoorbeeld bij de bereiding van voedsel, dan zou alles bederven. Om dat 

te voorkomen, neemt de voedingsmiddelenindustrie allerlei maatregelen 

om micro-organismen zoveel mogelijk buiten te sluiten. 

 

Zo wordt bijvoorbeeld in een melkfabriek de melk gepasteuriseerd; korte 

tijd verhit tot 70 graden Celsius. Daardoor blijft de melk langer goed. 

Omdat het pasteuriseren niet alle micro-organismen doodt, zal 

gepasteuriseerde melk na verloop van tijd toch zuur worden.  

 

Dieren en mensen blijven continu in contact met micro-organismen. Wie 

zich realiseert dat er met elke ademteug honderden tot miljoenen 

bacteriën en virussen binnenkomen, zal het een wonder vinden dat we niet 

constant ziek zijn.  

 

Gelukkig zijn niet alle micro-organismen schadelijk en is het lichaam 

uitgerust met allerlei manieren om ziekteverwekkers buiten te houden. 

Bovendien zijn we uitgerust met een afweer apparaat waardoor we 

immuun kunnen worden voor een bepaalde ziekte. In paragraaf 3.2 gaan 

we nader in op de manieren van afweer tegen ziekteverwekkers. 
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In informatieblok 2 staan twee grote onderzoekers die rond 1880 ontdekten 

dat micro-organismen allerlei infectieziekten veroorzaken: Louis Pasteur 

en Robert Koch. Pasteur ontdekte dat een vaccin van een ziektekiem 

bescherming tegen die ziekte oplevert. Koch stelde regels op om de 

ziekteverwekker van de ziekte op te sporen. 

 

2.Achtergrondinformatie: Pasteur en Koch 

Louis Pasteur (1822-1895) 

Deze Franse scheikundige probeert een vaccin tegen kippencholera te 

ontwikkelen. Het toeval helpt hem een beetje. Pasteur laat per ongeluk 

een bacteriekweek een paar weken staan. Als hij daarna gezonde kippen 

met deze oude verzwakte ziektekiemen inspuit, worden ze nauwelijks 

ziek. De strategie bij vaccinatie is om eerst een zwak vaccin en later een 

sterker vaccin te gebruiken. Hierdoor wordt de weerstand opgebouwd. Als 

Pasteur de kippen ten slotte met een verse kweek besmet, blijven ze 

gezond! 
 

Robert Koch (1843-1910) 

Veeboeren in Duitsland hebben last van uitbraken van miltvuur. Met een 

microscoop onderzoekt Koch het bloed van zieke koeien. Uit het bloed 

haalt hij merkwaardige staafvormige organismen. Hij weet ze te 

vermenigvuldigen op een voedingsbodem en spuit ze daarna in bij gezonde 

dieren. Die worden keer op keer ziek en uit hun bloed komen weer 

dezelfde staafjes tevoorschijn. Daarmee heeft Koch bewezen dat één 

bepaalde ziektekiem de oorzaak is van één bepaalde ziekte. Koch bedacht 

regels (postulaten) om te kunnen bewijzen dat een bepaalde ziektekiem de 

oorzaak van een bepaalde ziekte is: 

• De ziektekiem moet in ongewoon grote aantallen aanwezig zijn in de 

patiënt. 

• De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd en verder gekweekt. 

• Een proefdier dat met de geweekte ziektekiem wordt besmet, krijgt 

dezelfde ziekte. 

 

3.2 Afweer tegen ziekten 

Het binnendringen van een ziekteverwekker heet een infectie. Dat gaat 

echter niet zomaar. Het lichaam is uitgerust met twee mechanismen voor 

afweer tegen ziekten: aspecifiek en specifiek. 

Aspecifieke afweer 

Het lichaam van mensen en dieren is zo gebouwd dat het een goede 

bescherming tegen de indringers biedt. Zo vormen de huid en de 

slijmvliezen van de luchtwegen een effectieve mechanische barrière.  
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Met je voedsel komen ook talloze micro-organismen naar binnen. De 

meeste sneuvelen in je maagzuur. Dat is een chemische manier om 

bacteriën te doden. Maag en darmen reageren ook op de stoffen die 

bacteriën uitscheiden, waardoor braken en diarree kunnen ontstaan. Dat 

zijn andere manieren om micro-organismen uit je lichaam te krijgen. Ook 

koorts is een manier van het lichaam om micro-organismen te beschadigen. 

 

Naast de mechanische en chemische barrière is ook de microbiële barrière 

belangrijk. De huidflora is hier een voorbeeld van. Op een vierkante 

centimeter huid komen miljoenen micro-organismen voor. Daar heb je 

meestal profijt van want ze verhinderen dat ziekteverwekkers zich 

vermeerderen. Door je vaak te wassen met extreem veel zeep wordt je 

vatbaarder voor infecties, omdat de natuurlijke bacterieflora dan 

verdwijnt. Met je huidflora krijg je nog te maken in de volgende les bij het 

practicum biologie.  

 

Nuttige micro-organismen bevinden zich ook in je darmen. Daar zitten wel 

een paar honderd verschillende soorten die met elkaar samenwerken om 

bijvoorbeeld vezels voor de mens opneembaar te maken. Het gebruik van 

een antibioticum heeft een negatieve invloed op deze  darmflora. In 

yoghurtdrankjes als Yakult en Actimel zitten juist 

gezondheidsbevorderende melkzuurbacteriën. 

Specifieke afweer 

Als een micro-organisme toch al deze barrières weet te doorbreken, kan 

deze in het bloed of in het weefselvocht terecht komen. Naast de barrières 

die ervoor zorgen dat de ziekteverwekkers grotendeels buiten blijven, is 

het lichaam gelukkig ook uitgerust met een immuunsysteem. Dit zorgt 

voor specifieke afweer. Het principe berust op de vorming van antistoffen 

die precies op één type ziekteverwekker (antigeen) passen. 

Komen indringers je bloed of weefselvocht binnen, dan komt dit 

afweersysteem in actie. Witte bloedcellen gaan naar de onheilsplek. 

Sommige witte bloedcellen omhullen de binnengedrongen bacterie of het 

virus en schakelen deze uit. Antistoffen worden gemaakt door een ander 

soort witte bloedcellen, de lymfocyten. 

 

Voor elke bacterie en elk virus hebben we specifieke lymfocyten die de 

ziekteverwekker herkennen en reageren als ze daarmee in contact komen. 

De antistoffen die deze lymfocyten maken, hechten zich aan de 

ziekteverwekker en maken hem onschadelijk. De lymfocyten die in contact 

komen met ziekteverwekkers gaan zich ook sterk delen. 

 

Na een infectie heb je dus veel meer lymfocyten die kunnen reageren op 

dezelfde ziekte. Dit noemen we geheugencellen. Geheugencellen helpen 
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voor een snelle reactie bij een volgende infectie, zodat je daar vaak niet 

ziek meer van wordt: je bent dan immuun geworden voor deze ziekte. 

3. Vraag: specifieke en aspecifieke afweer 

Bij afweer van het lichaam tegen een indringer is er onderscheid tussen 

specifieke en aspecifieke afweer. 

a Waarom is de mechanische barrière van de huid een aspecifieke 

afweer? 

b Leg uit dat koorts ook een vorm van aspecifieke afweer tegen 

ziekteverwekkers is. 

c Leg uit waarom het immuunsysteem zorgt voor specifieke afweer. 

 

3.3 Verspreiding van ziekten 

Infectieziekten gaan van de een op de ander over door bacteriën, virussen 

of schimmels. Sinds de tijd van Louis Pasteur weten we dat die zich overal 

bevinden, en ook nog in zeer grote aantallen. Gelukkig zijn we uitgerust 

met afweermechanismen, maar desondanks kan één virusdeeltje in 

principe al een fikse verkoudheid veroorzaken. Over het voorkomen of 

bestrijden van verkoudheid bestaan allerlei fabels. In bron 3 staan er vier. 

 

3. Bron: vier verkoudheidsfabels 
 

Fabel 1. Flink snuiten is goed 

Hard en veel snuiten stimuleert de slijmvliezen, waardoor de neus alleen 

maar meer verstopt gaat zitten. Bovendien verplaatst u met hard persen 

het slijm met de bacteriën naar andere holtes, waardoor u een oor- of 

voorhoofdsholteontsteking kunt oplopen. Hoe onprettig voor de omgeving 

ook, het is beter de neus op te halen. 
 

Fabel 2. Stomen helpt 

Een verkoudheidsvirus wordt bij een temperatuur van 43 graden Celsius 

uitgeschakeld, maar uit onderzoeken blijkt dat dit niet gebeurt bij 

inhalatie van vochtige en hete lucht. Stomen helpt dan ook niet tegen 

verkoudheid. Het kan hooguit het slijm wat vochtig houden, waardoor je 

de kans dat de holten verstopt raken, verkleint. 
 

Fabel 3. Liever een hand dan een zoen 

“Zoen mij maar niet, want ik ben verkouden”, zeggen mensen dikwijls, en 

ze geven vervolgens een hand. Niet verstandig: verkoudheidsvirussen gaan 

over het algemeen niet via de lucht van mens tot mens, maar via handen.  

Deurknoppen, trapleuningen, toetsenborden en telefoontoestellen zijn 

berucht. Wie na aanraking in zijn gezicht wrijft, loopt grote kans te 

worden besmet. Hoesten met de hand voor de mond vergroot dus de 

besmettingskans. Vaak handen wassen verkleint het risico op verkoudheid. 
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Fabel 4. Antibiotica zijn effectief 

Uit de voorlopige resultaten van het RIVM onderzoek blijkt weer eens dat 

verkoudheid alleen wordt veroorzaakt door virussen. Aangezien antibiotica 

alleen effectief zijn tegen bacteriën en niet tegen virussen, heeft het bij 

verkoudheid geen enkele zin om antibiotica te slikken. 

Uit: Hoesten en proesten, Ingrid Sikking, AD 17 januari 2003 

 

Besmetting van dier op dier gaat door middel van overbrengende stoffen 

en langs allerlei wegen. Voorbeelden zijn melk, speeksel, huid, sperma, 

longslijm, traanvocht, mest- en stofdeeltjes in de lucht. Vaak gaat 

verspreiding ook via de mens over op een ander dier. In de praktijk 

gebeurt dat vaak ongewild door dierenartsen of handelaren die 

boerenbedrijven bezoeken. 

 

Bij de verspreiding spelen de weeromstandigheden een grote rol. De 

temperatuur is van belang, maar ook de hoeveelheid neerslag. Over het 

algemeen gaat verspreiding sneller bij droog weer. De uitbreiding van de 

ziekte gaat dan met de windrichting mee. Bij nat weer worden geen 

geïnfecteerde deeltjes opgewaaid en zal het slijm of de urine sneller in de 

grond worden gespoeld. 

3.4 Epidemieën 

Als een besmettelijke ziekte zich zeer snel verspreidt en een groot deel 

van de bevolking treft, spreken we van een epidemie. Het vroegste 

voorbeeld van een epidemie bij de mens is de pest. Die kwam de 14e tot 

de 19e eeuw in Europa veelvuldig voor. 

De pest 

De pest, ofwel de zwarte dood, maakte enorme aantallen slachtoffers. 

Rond 1350 doodde de ziekte in slechts 4 jaar tijd eenderde van alle 

Europeanen. De verspreiding voltrok zich van Zuid naar Noord, zie figuur 8. 

 

In bron 4 staan twee fragmenten van het verhaal van een jonge 

beeldhouwer Goldmund die in de late Middeleeuwen door een streek trekt 

waarin juist een pestepidemie woedt. 

 

De verwekker van de pest, de bacterie Yersinia pestis, wordt overgebracht 

door vlooien van de zwarte rat. Een vlo met bloed van een besmette rat 

die daarna een mens bijt, brengt de bacterie over. Infectieziekten worden 

vaak overdragen via zogenaamde tussengastheren. In dit geval werd deze 

rol vervuld door zowel de vlo als de rat. Tijdens de module zullen we zien 

dat insecten vaak ook een rol spelen bij verspreiding van ziekten als 

bijvoorbeeld blauwtong en de zieke van Lyme. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Yersinia_pestis
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De zwarte rat komt in Nederland gelukkig niet meer voor, de bruine rat 

echter wel. Deze laatste brengt de ziekte van Weil over. Dit is ook een 

ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie (Leptospira interrogans). 

 

Rattenplagen zijn niet verwonderlijk. De draagtijd van die beesten is maar 

drie weken en 12 weken na geboorte zijn de ratjes alweer geslachtsrijp. 

Op die manier kan één rattenpaar in een jaar tijd wel 2000 nakomelingen 

produceren! De pest werd uiteindelijk bedwongen door betere hygiëne in 

de steden. Dat brand ook zijn gunstige invloed kan hebben, bleek in 

Londen in 1666. In dat jaar maakte de grote brand een einde aan een 

gigantische pestepidemie. 

 

4. Bron: pest in de Middeleeuwen 

Onder het grijze haar zag hij een blauwzwart gezicht, het gezicht van een 

lijk, een van de ogen hing open met een lege loden glans. De vrouw was 

gestorven, zittend in haar stoel. Nu ja, voor haar kon niemand meer iets 

doen. Met de brandende spaander in de hand snuffelde Goldmund verder, 

en in dezelfde kamer, op de drempel naar een kamertje daarachter, vond 

hij nog een lijk, een jongetje van een jaar of acht, negen, met een 

opgezwollen, misvormd gezicht en alleen maar een hemdje aan.  

Hij lag met zijn buik op de houten drempel, en allebei zijn handjes waren 

gebald tot stevige grimmige vuistjes. 

Goldmund liep op een afstandje achter de lijkwagens aan, een paar 

honderd passen ver; daar bevond zich geen kerkhof, nee, midden in de 

verlaten heide was een kuil gegraven, niet meer dan drie spaden diep, 

Figuur 8: verspreiding van de pest (Bubonic Plague) door Europa. Bron: http://www.wikipedia.nl 

http://www.wikipedia.nl/
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maar zo groot als een zaal. Goldmund bleef kijken, hoe de knechten de 

lijken met stangen en bootshaken van de karren trokken en ze in de kuil op 

een hoop gooiden, hoe de priester daar mompelend een paar gebaren over 

maakte en vertrok, hoe de knechten aan alle zijden van het ondiepe graf 

grote vuren aanstaken en zwijgend teruggingen naar de stad, zonder dat 

iemand aanstalten gemaakt had om de kuil dicht te werpen. Hij wierp er 

een blik in, er lagen misschien vijftig of meer lijken in, schots en scheef 

over elkaar heen, een groot aantal zonder iets aan het lijf. Stijf als een 

aanklacht, stak hier en daar een arm of een been in de lucht, zachtjes 

wapperde een hemd in de wind. 

Uit: Herman Hesse 1970 Narziss en Goldmund 

4. Opdracht: als ratten zo snel 

Ratten zijn erg vruchtbaar. In dit voorbeeld bereken je hoeveel 

nakomelingen één rattenstelletje kan produceren. Om het eenvoudig te 

houden neem je aan dat: 

 elke nakomeling een partner vindt uit andere rattenfamilies 

 de ratten niet dood gaan. 

Ga uit van één mannetjes- en één vrouwtjesrat die op Nieuwjaardag 

geslachtsgemeenschap (conceptie) met elkaar hebben. Het vrouwtje wordt 

direct drachtig en baart drie weken later, in week 4, 8 kleine ratjes. 

Twaalf weken later (week 16) zijn deze diertjes op hun beurt weer 

geslachtsrijp en gaan op zoek naar een partner. 

In figuur 9 is samengevat hoe de geboortes van de ratten zou verlopen als 

op deze manier elke rat maar één keer per jaar vader of moeder wordt. 

a Neem figuur 9 over vul de ontbrekende gegevens aan. Ga er van uit dat 

alle ratten vruchtbaar zijn en dat er altijd per worp 8 gezonde ratjes 

geboren worden. 

Figuur 9: conceptie- en geboorte schema ratten. 

b Maak een tweede tabel en zet daar de gegevens in als er bij het eerste 

ouderpaar in week 15 opnieuw een (tweede) bevruchting plaatsvindt. 

c Maak een derde tabel en zet daar de gegevens in als er bij het eerste 

ouderpaar in week 30 een (derde) bevruchting plaatsvindt. 

d  Maak een vierde tabel en vul de gegevens in als er bij het eerste 

ouderpaar in week 45 een (vierde) bevruchting plaatsvindt. 

Week Ouderpaar Kinderen 
(eerste worp) 

Van de eerste worp 

   Klein 
kinderen 

Achter klein 
kinderen 

Achter achter 
kleinkinderen 

1 Conceptie     

4 Geboorte …    

16 - conceptie    

19 - geboorte …   

31 - - conceptie   

34 - - geboorte …  

46 - - - conceptie  

49 - - - geboorte … 
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e Hoeveel ratten zijn er in week 5 van het volgende jaar als het eerste 

ouderpaar 4 nesten jongen heeft gehad? 

 

In de Middeleeuwen leefde het volk in smalle benauwde binnenplaatsen en 

vuile stegen vol met ongedierte. In bron 5 staat een bekend volksverhaal 

uit deze tijd. Het verhaal gaat over ratten en speelt in 1284 in de Duitse 

Hanzestad Hamelen. 

 

5. Bron: de rattenvanger van Hamelen 

Ondertussen ontdekten steeds meer mensen dat er ratten in hun huis 

zaten. De bakker vond een rat tussen zijn meel. Bij de pastoor hadden 

twee ratten hun nest gemaakt in zijn hoed. Toen de schoolmeester de kast 

opendeed om schriften te pakken, schoten er wel vijf ratten voor zijn 

voeten weg. De burgemeester kreeg steeds meer brieven: 

 

“Geachte burgemeester, 

In mijn keuken zitten wel tien ratten. 

Ik durf de keuken niet meer in. 

Afzender: mevrouw Schaap.” 

 

“Beste burgemeester. 

Toen ik vanmorgen de melkbus opende, 

Zwommen er drie ratten in rond. 

De groeten van de melkboer” 

 

“Meneer de burgemeester, 

De ratten hebben al mijn boeken opgegeten. 

Hoogachtend, professor Akveld” 

 

De secretaris stond handenwringend naast het bureau van de burgemeester 

en riep: ”Meneer de burgemeester, nou moet u eindelijk eens wat doen! 

Het kan zo niet langer. Er zijn nu al driehonderdvijfentachtig brieven 

binnengekomen over de ratten. Heel Hamelen staat op zijn kop” 

Uit: Jacques Vriens 2006 Grootmoeders grote oren 

De Spaanse griep 

Nog erger dan een epidemie is een pandemie. Die 

strekt zich uit over verschillende continenten of 

zelfs de hele wereld. Een dergelijke zware 

epidemie was de Spaanse griep in 1918. Die 

overtrof in aantal dodelijke slachtoffers 

ruimschoots alle andere besmettelijke ziekten. Dit 

hield ook verband met de Eerste Wereldoorlog die 

net was afgelopen. Mensen waren erg verzwakt en 
Figuur 10: een hospitaal rond 
1918 tijdens de Spaanse griep. 
Bron: http://www.wikipedia.nl 
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daardoor kon het griepvirus zo fel toeslaan. Bij de Spaanse griep werd naar 

schatting een kwart van de wereldbevolking ziek. Wereldwijd kostte dit 

tussen 20 en 100 miljoen mensen het leven (figuur 10). 

 

3.5 Begin en eind van een epidemie 

Een uitbraak van ziekte onder dieren is afhankelijk van een aantal 

factoren. Dat wordt in de komende hoofdstukken verder uitgewerkt. Voor 

de start van ziekteverspreiding onder een groep dieren moet één ziek dier 

in staat zijn om een aantal soortgenoten te infecteren. Naarmate een ziek 

dier meer vatbare soortgenoten kan besmetten, zal de ziekte zich sneller 

verspreiden. 

 

In figuur 11 wordt dit in beeld gebracht aan de hand van hondsdolheid 

(rabiës) onder vossen. Naarmate een zieke vos meer soortgenoten kan 

infecteren, is het logisch dat het aantal zieke dieren zal toenemen. 

 

Het eind van een epidemie wordt ingeluid doordat zieke dieren weer beter 

worden en bovendien niet meer vatbaar zijn voor de ziekte. Zoals we in de 

vorige paragraaf gezien hebben, komt dit doordat het immuunsysteem snel 

(specifieke) antilichamen heeft weten aan te maken. Als gevolg daarvan 

zal de epidemie in heftigheid afnemen en op een gegeven moment 

stoppen. Dit wordt geïllustreerd in figuur 12. 

 

Figuur 11: ontwikkeling van het aantal hondsdolle vossen bij verschillende contact intensiteiten 
tussen zieke (zwarte) en gezonde (witte) dieren. Bron: Thusfield 1995 Veterinary epidemiology 
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5. Opdracht: conceptmap ziekteoverdracht 

Aan het einde van dit hoofdstuk moet je de betekenis weten van de 

begrippen die in onderstaande lijst worden genoemd. Maak van deze 

begrippen een concept map. Wat dat is, kun je lezen in informatieblok 6. 

 bacterie 

 virus 

 schimmel 

 infectie 

 antibioticum 

 specifieke afweer 

 aspecifieke afweer 

 epidemie 

 pandemie 

 micro-organisme 

 vaccin 

 prion 

 tussengastheer. 

Figuur 12: de ontwikkeling van een epidemie in de tijd. Eén ziek dier infecteert een hele populatie. 
Elke open cirkel stelt een ziekteoverdracht van een dier op een ander dier voor. Bij gesloten cirkels 
vindt geen verdere overdracht plaats omdat een steeds groter deel van de populatie immuun is 
geworden. Dat is het gearceerde deel van de rechthoekjes onder de lijntjes. Bron: Thusfield 1995 
Veterinary epidemiology 
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6. Theorie: conceptmap 

In een conceptmap breng je net als bij een mindmap begrippen met elkaar 

in verband door middel van lijnen of pijlen. Maar bij een conceptmap zet 

je bij de lijn ook een werkwoord dat weergeeft wat voor soort relatie de 

lijn voorstelt. Als ‘griep’ en ‘virus’ met elkaar verbonden worden door een 

lijn, komt bij de lijn te staan ‘wordt veroorzaakt door’. Een voorbeeld 

staat in figuur 13. Meer uitleg staat in de ►werkinstructie concept 

mapping in de NLT Toolbox.  

 

 

 

leveren

leveren

wordt

ingeademd

door

is

grondstof

voor

hout

zuurstof

bomen

planten

mensen

dieren

huizen

papier

meubels

Figuur 13: voorbeeld van een conceptmap over bomen. 
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4 De snoepjesproef 

Bron 3 geeft aan dat infecties van mens op mens voornamelijk worden 

overgedragen via de handen. Dat gaan we in een practicum onderzoeken. 

Het practicum heet de snoepjesproef omdat iedere leerling een vochtig 

Fruitella snoepje in de hand krijgt en daarna handje gaat schudden met 

een andere leerling. 

 

Doel van de snoepjesproef is om een epidemie na te bootsen en te 

onderzoeken hoe snel een micro-organisme via dat handje schudden van 

een persoon op de volgende persoon overspringt. Het is dus een practicum 

microbiologie. 

Eén leerling wordt “besmet” met een onschuldig micro-organisme. Deze 

“patiënt” gaat handje schudden met 2 andere leerlingen, die op hun beurt 

weer een volgend duo de hand schudden. Vanaf niveau 3 geven leerlingen 

de hand aan slechts één leerling, zie figuur 14. 

 

De “patiënt” krijgt een snoepje in zijn hand waaraan micro-organismen 

kleven. We gebruiken daarvoor een gist afkomstig van het Laboratorium 

van Microbiologie van Wageningen Universiteit. Gisten zijn niet gevaarlijk. 

 
Niveau 1 * 
 
 

 

 
 
Niveau 2 
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Niveau 4 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Niveau 5 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Niveau 6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

* De rode leerling in niveau 1 wordt “besmet” met een gist 
 
Figuur 14: schema van handje schudden bij de snoepjesproef. 
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Het zijn juist nuttige micro-organismen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt 

bij de bereiding van brood en het maken van wijn. 

 

Deze gist (stam G21) is uitgekozen omdat ze in een petrischaal met 

voedingsbodem zeer mooie kolonies maakt met een opvallend fraaie roze 

kleur.  

 

In een bekerglas gieten we een kleine hoeveelheid oplossing. Daarin 

mengen we een beetje gist. Vervolgens leggen we een Fruitella snoepje in 

dit mengsel en roeren even. 

 

Na ongeveer 15 minuten is het snoepje plakkerig genoeg om aan leerling 

nummer 1 te geven. Die krijgt dat snoepje in de rechterhand en kneedt 

eventjes, zodat zijn hand flink bedekt raakt met gistcellen. 

 

Intussen kneden de andere leerlingen die aan deze proef meedoen met hun 

rechterhand een snoepje dat ook 15 minuten in een tweede bekerglas in 

een bufferoplossing heeft gelegen. Door de plakkerige hand doen we 

eigenlijk de situatie van slijmvliezen na; die zijn immers ook vochtig. 

 

Direct na het handen schudden wordt met een 

wattenstaafje een uitstrijkje gemaakt van de binnenkant 

van de hand. Daarvoor gebruik je een schoon 

wattenstaafje. Het uitstrijken gebeurt op petrischalen 

met een voedingsbodem (mout agar). Op elke plaat 

passen twee uitstrijkjes, zie figuur 15. 

 

Deze platen worden gedurende 2 tot 3 dagen weggezet in 

een broedstoof bij 25 graden Celsius. In die tijd groeien 

de micro-organismen, zowel de roze gist als de 

natuurlijke huidflora, uit tot kolonies, zie figuren 15 en 

16. Die moeten jullie in de volgende les goed bekijken en het aantal 

kolonies per kleur tellen. 

6. Opdracht: verslag van de snoepjesproef 

Schrijf over dit practicum tijdens de les een verslag met een lengte van 1 

tot 2 pagina’s. De paragrafen ‘Inleiding’ en ‘Materiaal en methoden’ schrijf 

je gedurende deze les. Resultaten wat betreft groei van de kolonies en de 

conclusies die je daaraan kunt verbinden, schrijf je tijdens de volgende 

les. Bekijk hiervoor ook de ►werkinstructie practicumverslag in de NLT 

Toolbox. Het verslag van dit practicum stop je in je portfolio. 

 

Figuur 15: uitstrijk met een 
wattenstaafje op een 
petrischaal. 
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Figuur 16: uitstrijk snoepjesproef. Linksboven niveau 1, rechtsboven niveau 2, linksonder niveau 3, 
rechtsonder niveau 4. Bron: Jan Pijnenborg 

Figuur 17: detailopname van twee uitstrijkjes. De roze kolonies zijn afkomstig van de gist, de 
witte en gele kolonies zijn uit de natuurlijke huidflora gegroeid. Bron: Jan Pijnenborg 
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5 Ziektebestrijding 

Doordat grote aantallen dieren bij elkaar in de stal zitten, kunnen 

infectieziekten zich onder deze dieren heel snel verspreiden. Dit hoofdstuk 

gaat hier verder op in. Om te voorkomen dat varkens, kippen en koeien 

ziek worden, nemen boeren een aantal voorzorgsmaatregelen. In paragraaf 

3.1 hebben we gezien dat goede hygiëne en goed voer belangrijk zijn. Een 

belangrijke preventieve maatregel is vaccineren, ofwel het inenten van de 

dieren. Mochten de dieren desondanks toch ziek worden dan kunnen de 

dieren (curatief) behandeld worden met een antibioticum. Dit hoofdstuk 

gaat over het gebruik van vaccins en antibiotica. 

5.1 Vaccins 

Geschiedenis 

Het doel van vaccinatie is om de dieren ongevoelig te maken voor een 

bepaalde ziekte. Dat gebeurt ook bij mensen, denk maar eens aan de 

jaarlijkse griepprik of de inenting van baby’s.  

 

De vroegste vorm van vaccinatie werd in de zestiende 

eeuw al toegepast door mensen die zich opzettelijk 

besmetten met etter uit wonden van andere mensen. 

Dat heet variolatie. Zo hoopten ze zich te vrijwaren 

tegen bijvoorbeeld de pokken. Helaas bleek variolatie 

soms even erg als de kwaal. Het veroorzaakte geen 

blijvende bescherming. Integendeel, mensen konden 

zelfs dood gaan aan de pus die ze zichzelf hadden 

toegediend.  

 

Pokken veroorzaken heel nare blaasjes (figuur 18), 

vergelijkbaar met die nare koortsblaasjes op je lip. 

Vroeger waren de burgervrouwen jaloers op de 

boerenmeiden, die geen last bleken te hebben van 

deze virusziekte. De boerenmeiden hadden door het 

harde werken weliswaar eelt op hun handen, maar hun 

gezichten bleven gaaf. Dat konden de burgerdames 

vaak niet zeggen; lelijke littekens die de pokkenblaasjes achterlieten, 

ontsierden hun gezicht. 

 

In de achttiende eeuw werkte Edward Jenner als huisarts op het Engelse 

platteland. Daar heerste naast de gevaarlijke (zwarte) pokken, ook de 

Figuur 18: pokkenblaasje. Bron: 
http://www.wikipedia.nl 
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koepokken. Koepokken verliep bij de mens veel milder dan de echte 

pokken. Melkmeisjes vertelden dat ze na het melken van een koe met 

ontstoken uier vaak zweertjes aan handen en armen kregen, maar dat ze 

daarna nooit meer echte pokken kregen. 

 

Jenner besloot dit in 1796 te onderzoeken. Hij besmette een boerenjongen 

eerst met pus uit een koepok blaasje en herhaalde dat zes weken later met 

pus van echte pokken. Gelukkig werd de jongen niet ziek en bleken de 

melkmeisjes gelijk te hebben. Blijkbaar was er immuniteit tegen de 

pokken opgetreden. 

Toepassing 

De basis voor het maken van vaccins is de volgende: maak een zuivere 

kweek van een ziekteverwekkend organisme. Breng deze kweek daarna in 

een zodanige omstandigheid dat zijn ziekmakende kracht (virulentie) 

verdwijnt, maar zijn immunologische eigenschappen behouden blijven. Dat 

laatste betekent eigenlijk dat de buitenkant van de bacterie of het virus 

niet verandert. Ent een gezond individu met deze niet-virulente kweek, en 

je bouwt immuniteit op. 

 

Een dood vaccin is veilig, maar biedt minder bescherming. Levende vaccins 

zijn effectiever maar ook gevaarlijk. Het ontwikkelen van effectieve 

vaccins is daarom een tijdrovende zaak. Het kinkhoestvaccin was er pas na 

89 jaar; poliovaccin vergde 47 jaar onderzoek; mazelen 42 jaar en 

hepatitis B 16 jaar. Nieuwe DNA technieken maken het gelukkig mogelijk 

om deze vaccins nu veel sneller te ontwikkelen dan vroeger. 

 

Vaccinatie tegen griep is ingewikkelder en minder 

doeltreffend dan bij andere besmettelijke ziekten. Dit 

komt vooral omdat de buitenkant van het griepvirus 

voortdurend verandert. Om die reden hoeven we op 

korte termijn ook niet te rekenen op een vaccin tegen 

aids. 

 

Je kunt op twee manieren immuun worden gemaakt: 

actief of passief. 

Actieve immunisatie 

Bij actieve immunisatie wordt de verzwakte ziekteverwekker in het 

lichaam gespoten met als doel om levenslange bescherming tegen 

infectieziekten te krijgen (figuur 19). De bacterie of virus mag niet meer in 

staat zijn zich te delen, maar het antigene deel (de buitenkant) is nog 

intact. Het lichaam gaat specifieke antistoffen aanmaken en tevens vormt 

zich een geheugen voor deze ziekteverwekker. Bij een tweede contact 

word je niet of veel minder ziek. Soms is herhaling van de vaccinatie nodig 

Figuur 19: vaccinatie. Bron: 
http://www.flickr.com 
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om die levenslange dekking te garanderen. Dat is het geval bij Tetanus en 

Mond en Klauwzeer (MKZ). 

Bij mensen worden in het rijksvaccinatieprogramma pasgeboren baby’s 

ingeënt met het DKTP vaccin. Dit zorgt voor (actieve) immunisatie tegen 

Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio. In 2009 worden voor het eerst 

meisjes ingeënt tegen het Human Papilloma Virus dat 

baarmoederhalskanker veroorzaakt. 

Passieve immunisatie 

Bij passieve immunisatie krijg je antistoffen toegediend die door een 

ander levend organisme zijn aangemaakt. Onder natuurlijke 

omstandigheden gebeurt dit direct na de geboorte van een kind; de baby 

wordt beschermd door de antistoffen in de moedermelk. Hetzelfde is het 

geval bij pasgeboren kalfjes die biest krijgen van hun moeder.  

 

Bij ziekten waar geen tijd is om te wachten op aanmaak van antistoffen 

door de patiënt zelf, wordt passieve immunisatie toegepast. Vroeger vond 

dat plaats bij difterie, een ernstige bacterieziekte die de ademhaling 

onmogelijk maakte waardoor mensen stikten. Paarden werden ingeënt met 

verzwakte difterie bacteriën en na verloop van tijd werd bloed afgetapt. 

Het serum daarvan werd bij difteriepatiënten ingespoten.  

 

Het gebruik van vaccins in de dierhouderij is strikt gebonden aan 

veterinaire afspraken binnen de Europese Unie. Zo bestaat er een vaccin 

tegen de varkenspest, maar dat mag vanwege handelstechnische 

achtergronden niet worden toegepast. Een reden is dat een gevaccineerd 

dier niet van een besmet dier onderscheiden kan worden. De koper in 

binnen- of buitenland heeft in dat geval dus geen garantie dat het varken 

of het vlees varkenspestvrij is.  

 

Alleen in geval van een uitbraak kan op beperkte schaal toestemming voor 

inenting worden gegeven. Er bestaat tegenwoordig wel een zogenaamd 

markervaccin. Hierbij kan men na een uitbraak onderscheiden of het dier 

besmet (dus écht ziek is), of dat het gevaccineerd is. 

7. Opdracht 

7.1 Pasteur’s ongelukje met kippen 

Louis Pasteur maakte per ongeluk een aantal kippen onvatbaar voor 

kippencholera. Hij heeft vervolgens uitgezocht hoe kippen actief onvatbaar 

gemaakt kunnen worden. Zijn onderzoek is in 6 stappen samen te vatten. 

Zet de stappen in de juiste volgorde. 

1. cholerabacteriën kweken 

2. cholerabacteriën twee weken laten staan 

3. kippen infecteren met bacteriën uit een oude kweek 

4. kippen infecteren met verse bacteriën 
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5. kippen blijken immuun 

6. kippen maken voor het eerst antistoffen tegen cholera. 

 

7.2. Actieve en passieve immunisatie 

Mensen kunnen tegen een bepaalde ziekte op twee manieren immuun 

worden gemaakt: passief of actief. 

a Noem twee verschillen tussen passieve en actieve immunisatie. 

b Onder welke omstandigheid kiest men voor passieve immunisatie? 

7.3. Difterie en paardenbloed 

Immunisatie werd vroeger onder andere toegepast bij de bestrijding van 

difterie, ofwel kroep. Dit is een voor mensen dodelijke keelinfectie die 

wordt veroorzaakt door een bacterie (Corynebacterium diphtheriae) Voor 

het aanmaken van antistoffen werden paarden gebruikt. 

a Beschrijf de handeling die eerst moest plaatsvinden voordat de 

paarden antistoffen gingen maken. 

b Paardenbloed werd afgetapt en het serum daarvan werd bij de mens 

ingespoten. Werden de mensen daardoor passief of actief 

geïmmuniseerd?  

c Licht je keuze bij 2. kort toe. 

 

5.2 Antibiotica 

Mocht een dier ondanks goede preventieve maatregelen toch ziek worden, 

dan kan het toedienen van antibiotica curatief een oplossing bieden. Een 

antibioticum is een stof die in staat is een micro-organisme in zijn groei te 

remmen of te doden (figuur 20). Antibiotica werken alleen tegen 

bacteriën. Ze verstoren de aanmaak van celwanden waardoor de bacteriën 

zich niet kunnen vermeerderen. Het meeste bekende voorbeeld is 

penicilline, ontdekt in 1928 door Alexander Fleming. 

Geschiedenis 

Sir Alexander Fleming (1881-1955) was medisch microbioloog die voor de 

ontdekking van penicilline de Nobelprijs heeft gekregen. Hij werd in 1881 

in Schotland geboren als zoon van een boer. In 1928 ontdekte hij eigenlijk 

bij toeval dat in de buurt van een bepaalde schimmel die per ongeluk in 

een petrischaal bij een van zijn bacteriekoloniën was gekomen geen 

bacteriën groeiden. Hij maakte een filtraat van de schimmel en 

constateerde dat die vele soorten bacteriën kon doden, terwijl de 

proefdieren er geen nadelige gevolgen van ondervonden.  

 

Het daadwerkelijke gebruik van penicilline als geneesmiddel liet echter op 

zich wachten, omdat de stof zich moeilijk liet isoleren. Uiteindelijk werd 

de werkzame stof “penicilline” pas in de Tweede Wereldoorlog goed 

onderzocht en op grotere schaal geproduceerd. De farmaceutische 
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industrie haalde de stof jarenlang uit de Penicillium schimmel. Pas in 1959 

lukte het een team van Engelse chemici en biologen om de stof op 

synthetische wijze te fabriceren. 

 

Na de ontdekking van penicilline heeft men nog vele andere antibiotica 

ontwikkeld. De meeste worden geproduceerd door micro-organismen die 

uit de bodem zijn geïsoleerd. Ze hebben namen als streptomycine (tegen 

tuberculose), tetracyline (tegen ontstekingen) en rifampycine (tegen 

lepra). 

Toepassing 

Het gebruik van antibiotica in de dierhouderij was succesvol. Een 

voorbeeld bij koeien was uierzalf, dat vroeger bestond uit vaseline met 

een stevige cocktail van antibiotica. Ook varkens kregen al snel met 

antibiotica te maken. De dieren zitten dicht op elkaar en zijn tamelijk 

vatbaar voor allerlei aandoeningen. Men gaf de dieren op elke kilogram 

voer éénhonderdste gram antibiotica, zodat ze sneller zouden groeien. 

Toen duidelijk werd dat deze gang van zaken het ontstaan van 

antibioticum resistentie sterk in de hand werkte, is hier snel een eind aan 

gekomen. 

Antibioticum resistentie 

Het resistent worden van bacteriën tegen een antibioticum komt door het 

al te kwistig gebruik van dat antibioticum en vooral door het niet afmaken 

van de kuur. Daar komt nog bij dat resistentie vaak van de ene bacterie op 

Figuur 20: antibioticum uit het bovenste witte schijfje remt de groei van de gele bacterie het 
meest. Bron: http://www.flickr.com 
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de andere kan overgaan. Als een mens besmet wordt met een bacterie die 

resistent is tegen een aantal gebruikelijke antibiotica, kan hij alleen 

worden genezen met een ander antibioticum. 

 

De patiënt merkt dat pas als de infectie niet reageert op de eerste kuur en 

hij zich steeds beroerder gaat voelen. Pas als de patiënt in een 

levensbedreigende situatie dreigt te verkeren, gaat hij naar het ziekenhuis 

waar hij dan het allernieuwste antibioticum krijgt toegediend. Maar juist 

ziekenhuizen zijn gevaarlijke plaatsen: zie bron 7 en figuur 21. 

 

7. Bron: razend snel ongevoelig voor antibiotica 

Krantenartikel waarin microbioloog Dr. Jan Kluytmans van het 

Amphiaziekenhuis te Breda wordt geïnterviewd. 

Een andere kwetsbare plek zijn de ziekenhuizen. 40 Procent van de 

patiënten krijgt een antibioticum, en op de intensive care zelfs bijna 

iedereen – oases voor een resistentie bacterie. Vooral de 

ziekenhuisbacterie MRSA is berucht. De infecties die deze bacterie 

veroorzaken zijn lastig te behandelen. In Nederland wordt een patiënt met 

MRSA geïsoleerd, zodat de bacterie zich niet kan verspreiden. In het 

buitenland wordt die moeite niet eens meer genomen. 

Kluytmans: “Hoe lang houden we dat nog vol? MSRA komt op allerlei 

manieren ons land binnen. Denk maar eens aan verpleegkundigen die we 

uit het buitenland halen. Een groot deel van hen draagt de bacterie bij 

zich. Uiteindelijke zullen we de strijd tegen MSRA verliezen. De vraag is 

alleen wanneer.” 

Uit: Razend snel ongevoelig voor antibiotica, Anouk Vrouwe, AD, 24 januari 2003 

8. Opdracht: uitzending “Ziekenhuisbacterie in de varkensstal” 

Je kunt de uitzending “Ziekenhuisbacterie in de varkensstal” op internet 

bekijken via ►URL1. Beantwoord tijdens het kijken de vragen a tot en met 

e. Lees de vragen eerst door, zodat je weet waar je op letten moet. Dan 

kun je ook beter aantekeningen maken. Schrijf na afloop van de uitzending 

je antwoorden netjes uit. 

a Tot voor kort wist je in Nederland vrijwel zeker dat iemand die besmet 

was met het MRSA virus in het buitenland was geweest. Waarom? 

b Waarom is dat nu niet meer zo? 

c Wat is er zo vervelend aan een MRSA besmetting? 

d Tijdens de uitzending hoor je de uitspraak: “Het goedkope stukje vlees 

wordt duur betaald”. Leg deze uitspraak uit. 

e Wat kom je in deze uitzending te weten over de aandacht voor 

dierenwelzijn? 
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9. Opdracht: conceptmap ziektebestrijding 

Aan het einde van dit hoofdstuk moet je de betekenis weten van de 

begrippen die in onderstaande lijst worden genoemd. Van deze begrippen 

maak je weer een conceptmap, zoals je aan het einde van hoofdstuk 2 bij 

opdracht 5 hebt gedaan. Schrijf ook nu weer onder de conceptmap een 

alinea die het diagram samenvat. Uit die alinea moet blijken dat je de 

betekenis en het belang van de begrippen snapt en hoe ze passen in het 

grotere geheel. 

 vaccinatie 

 immuniteit 

 afweersysteem 

 virulentie 

 enten 

 actieve immunisatie 

 passieve immunisatie 

 serum 

 marker vaccin 

 resistent. 

10. Opdracht: ziekteoverdracht en ziektebestrijding 

Zoek in je portfolio de conceptmap ziekteoverdracht op. Dat is de 

uitwerking van opdracht 5. Leg deze naast de conceptmap 

ziektebestrijding van opdracht 9. Geef aan op welke plaatsen deze 

conceptmappen met elkaar kunnen worden verbonden. Licht deze 

verbindingen kort toe. 

Figuur 21: varkensboer in een ziekenhuis. Bron: http://www.animalfreedom.org 

http://www.animalfreedom.org/
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6 Pieken en dalen 

Dit hoofdstuk beschrijft een practicum waarbij jullie een wiskundige 

simulatie (= nabootsing) uitvoeren van een epidemie. Je berekent daarbij 

het aantal dieren dat in de loop van de tijd ziek wordt. Dat doe je met een 

rekenmodel. 

 

Dit soort modellen wordt om meerdere redenen gebruikt. Een heel 

belangrijke reden is om te weten welke hoeveel vaccin je op voorraad 

moet hebben om uitbraak van een bepaalde ziekte te kunnen bestrijden. 

Met een wiskundig model kun je namelijk voorspellen hoe het verloop van 

de epidemie zal zijn. Daar kun je dan weer je maatregelen op afstemmen, 

zoals quarantaine of vaccinatie. 

Nu een voorbeeld met jezelf. Stel dat we een Reed-Frost model hebben 

van griep bij mensen. Eerst kunnen we verklaren in hoeverre de ziekte 

wordt overgedragen. Dan voorspellen we dat de piek over 2 weken komt. 

Vervolgens zien we dat de toename van zieken komt door contact tussen 

mensen. Wat denk je, ga je over 2 weken naar een druk feest? 

 

Het wiskundige model waar we mee gaan oefenen is de  

Reed-Frost formule. Het is allemaal heel wat rekenwerk, maar politici en 

andere beleidsmakers maken serieus gebruik van dit soort modellen om 

rampen te voorkomen.  

Eerst volgt een uitleg van de Reed-Frost formule, daarna ga je hem op de 

computer toepassen.  

 

De leerdoelen van deze practicumles zijn de volgende: 

 De Reed-Frost formule in Excel uitwerken en het ziekteverloop 

weergeven als grafiek. 

 Inzicht krijgen in ontwikkeling van aantallen zieke, vatbare en immune 

dieren. 

 Inzicht krijgen in de gevolgen van grootschaligheid (infectiedruk en 

dieraantal). 

 Inzicht krijgen in de effecten van vaccinatie van de veestapel. 

Zorg ervoor dat je de uitwerking van de opdrachten en opgaven van dit 

practicum aan het eind van de les opbergt in je portfolio. 

 

Om de formule te begrijpen gaan we hem stapsgewijs opbouwen. Bij een 

besmetting heb je: 

 zieke dieren (Z) 

 vatbare dieren (V), zij kunnen nog ziek worden 
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 immune dieren (I), zij zijn al ziek geweest en kunnen niet nog een keer 

ziek worden. 

Vatbare dieren kunnen Ziek worden en daarna worden ze Immuun: 

 IZV  .  

Je kunt dus zeggen dat het 
 

Aantal dieren = Vatbare dieren + Zieke dieren + Immune dieren 
 

Het Reed-Frost model voorspelt nu hoeveel dieren er morgen ziek zullen 

worden als je vandaag precies het aantal vatbare, zieke en immune dieren 

weet: 

 t is een tijdstip, bijvoorbeeld vandaag 

 t + 1 is dan morgen, 1 dag later dan vandaag 

 t − 1 is dan gisteren, 1 dag eerdere dan vandaag 

 Zt + 1 is het aantal dieren dat morgen ziek zal worden 

 Zt is het aantal dieren dat vandaag ziek is geworden 

 Zt − 1 is het aantal dieren dat gisteren ziek is geworden 

 It is het aantal dieren dat vandaag immuun is 

 It − 1 is het aantal dieren dat gisteren al immuun was 

 Vt is het aantal vatbare dieren, ofwel alle dieren die niet ziek of 

immuun zijn. 

 

Eén van de formules spreekt voor zichzelf: 

Alle dieren tt IZV t   

En dat geldt natuurlijk ook voor morgen 

alle dieren 1 1 1t t tV Z I      en gisteren  

alle dieren 1 1 1t t tV Z I     . 

 

Verder zullen alle dieren, die gisteren ziek werden, vandaag immuun zijn. 

Uiteraard zijn alle dieren die gisteren al immuun waren, vandaag nog 

steeds immuun: 

1 1t ttI I Z    

En dat geldt natuurlijk ook voor morgen; dus: tZII  t1t . 

 

Nu dan het lastige deel, het aantal dieren dat ziek wordt.  

Daarvoor moet je nog iets weten, namelijk de kans dat een vatbaar dier 

ziek wordt: 

 p is de kans dat een dier effectief contact heeft met een ziek dier. 

Gewoon contact is dus niet genoeg, daar hoef je niet ziek van te 

worden. Het contact moet effectief zijn en dan wordt een vatbaar dier 

ziek (een immuun dier uiteraard niet). 

 q is de kans dat een dier geen effectief contact heeft met een ziek 

dier. 
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Een dier heeft òf effectief contact òf geen effectief contact. Meer 

mogelijkheden zijn er niet. Dus: 
 

%100 qp  ofwel 1 qp  
 

De kans dat één vatbaar dier niet besmet wordt door één ziek dier is q. 

Bijvoorbeeld 10%. Maar wat is nu de kans dat één vatbaar dier niet ziek 

wordt van een heleboel (Z) zieke dieren? Volgens Reed-Frost is die kans 

gelijk aan qZ. Dus als er twee zieke dieren zijn (Z = 2) en de kans dat één 

vatbaar dier niet besmet wordt door één ziek dier is 10% (q = 0,1), dan is 

de kans dat één dier niet besmet wordt door twee zieke dieren gelijk aan 

0,12 = 0,01 = 1%. De kans dat één dier wel besmet wordt door twee zieke 

dieren is dan 100% - 1% = 99%. Ofwel deze kans is 1- qZ. Met een beetje 

meer wiskunde bepaal je vervolgens het aantal dieren dat morgen ziek 

wordt: 
 

1 (1 )Z
t tZ V q    

 

Dus: 

 hebben we vandaag 2 zieke dieren (Zt = 2) en 

 is de kans dat 1 dier niet besmet wordt door 1 ziek dier 10% (q = 0,1) 

en 

 hebben we 100 vatbare dieren (Vt = 100), 

 dan zullen er morgen 100(1 − 0,12) = 100(1 − 0,01) = 100∙0,99 = 99 

dieren ziek worden. Dus Zt+1 = 99. 

Alles nog een keer op een rijtje 
Het Reed-Frost model is gebaseerd op de volgende formule: 

 t1t1t

Z
qVZ   (1) 

een aantal dieren wordt ziek, 

1t1   ZVV tt  (2) 

het aantal vatbare dieren neemt af doordat er dieren ziek worden, 

tZII  t1t  (3) 

de dieren die vandaag ziek zijn geworden, die zijn morgen immuun. 

 

Waarin:  

 t = het nummer van de dag 

 Zt = het aantal dieren dat ziek wordt gedurende dag t 

 Zt + 1 = het aantal dieren dat ziek wordt gedurende de volgende dag (t 

+ 1) 

 Vt = het aantal vatbare dieren op dag t 

 Vt + 1 = het aantal vatbare dieren op dag t + 1 

 q = de waarschijnlijkheid dat een dier geen effectief contact maakt 

met een ziek dier 

 q = 1 - p, waarbij p de kans is dat dit wel gebeurt. Indien p een grote 

waarde heeft, wil dit zeggen dat de infectiedruk hoog is. 
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Met behulp van het Reed-Frost model kun je het verloop van de ziekte 

(d.w.z. het aantal zieke dieren en het aantal vatbare dieren) berekenen en 

uitprinten als grafiek, zie figuur 22. 

 

Er is ook een simulatiespel waarmee je het verloop van een epidemie 

eenvoudig kunt nabootsen. Deze staat in de docentenhandleiding.   

Voorbeeld 1. Scharrelkippen in een schuur 

Je begint met 100 kippen in een kleine afgesloten schuur waarin de kippen 

los door elkaar heen lopen. Daardoor is de kans (p) dat 2 kippen contact 

maken 100%. De kans dat kippen geen effectief contact maken is dus q = 1 

– 100% = 1 – 1 = 0. 

Als we nu 1 zieke kip hebben op dag 0, dan is Z0 = 1 en V0 = 99 (de andere 

99 kippen zijn immers vatbaar). 

 

De volgende dag is: 

 t1t1t

Z
qVZ   

zodat 

      990199019901 1

01
0 

Z
VZ

 
alle kippen zijn de volgende dag ziek. 

 

Eigenlijk is dat ook wel logisch. Als die kippen elkaar zo veel tegenkomen, 

dan moeten ze de ziekteverwekker wel heel snel aan elkaar overdragen, 

zie figuur 23. 

Figuur 22: ziekteverloop door berekening met Reed-Frost. 
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Voorbeeld 2. Trekvogels in de natuur 

Je begint met 100 trekvogels die vrij in de natuur leven. Daardoor is de 

kans (p) dat 2 trekvogels effectief contact hebben (dus de ziekteverwekker 

uitwisselen) maar 5%. 

 

Dus q = 1 – p = 1 – 5% = 1 – 0,05 = 0,95. Laten we op dag 0 ook weer met 1 

zieke vogel beginnen. Dan is Z0 = 1 en V0 = 99. 

 

De volgende dag (dag 1) is: 

Aantal zieke dieren 

 t1t1t

Z
qVZ   zodat 

      595,405,09995,019995,019995,01 1

01
0 

Z
VZ  

Op dag 1 worden er dus 5 vogels ziek. 

Aantal vatbare dieren 
Het aantal vatbare dieren op dag 1 is: 

9405,9495,499101  ZVV  

Op dag 1 zijn er dus 94 dieren vatbaar. 

 

Nu gaat het model ervan uit dat als op dag t een dier ziek wordt, het op 

dag t + 1 immuun is. Hiermee kun je dus op dag 1 het aantal immune 

dieren bepalen.  

 

Aantal immune dieren 
Het aantal immune vogels op dag 1 

=  het aantal dieren dat op dag 0 ziek werd 

= 1  

Figuur 23: ziekteverloop bij scharrelkippen in een schuur. 
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Na een dag kunnen de gegevens worden samengevat in een tabel, zie 

figuur 24. 

 

             

 

 

 

 

11. Vraag 

Hoe groot is aan het eind van dag 1 de som van het aantal zieke vogels + 

het aantal vatbare vogels + het aantal immune vogels? 

 

Weer een dag later (dag 2) zijn de getallen: 

Aantal zieke dieren 

    2109,2195,0105,9495,01 95,4

12
1 

Z
VZ  

Aantal vatbare dieren 

7396,7209,2105,94212  ZVV  

 

Het model gaat er ook van uit dat de ziekte maar één dag duurt; dus na 

één dag is een zieke vogel weer gezond. Het aantal immune vogels is gelijk 

aan het aantal vogels dat eergisteren (dag 0) en gisteren (dag 1) ziek werd.  

Aantal immune dieren 
Op dag 0 werd 1 vogel ziek. 

Op dag 1 werden 5 vogels ziek. 

Dus op dag 2 zijn er 1 + 5 = 6 dieren immuun. 

Na 2 dagen kunnen gegevens als tabel in figuur 25 worden samengevat en 

uitgeprint als grafiek in figuur 26. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tijd 

Zieke 

dieren  

Vatbare 

dieren  

Immune 

dieren  

Totaal 

aantal 

Effectief 

contact  

t (Z t) (V t) (I t)  (p) 

0 1 99 0 100 0,05 

1 5 94 1   

Tijd 

Zieke 

dieren 

Vatbare 

dieren 

Immune 

dieren 

Totaal 

aantal 

Effectief 

contact 

t (Z t) (V t) (I t)  (p) 

0 1 99 0 100 0,05 

1 5 94 1   

2 21 73 6   

Figuur 24: gegevens trekvogels tot en met dag 1. 

            Figuur 25: gegevens trekvogels tot en met dag 2. 
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12. Vraag 

Hoe groot is het aantal vogels dat op dag 2 andere vogels kan besmetten? 

 

Je kunt aan dit voorbeeld heel aardig zien wat je moet doen om een 

epidemie te voorkomen. Als Zt + 1 klein moet zijn (weinig zieke dieren 

erbij), dan moet: 

 Vt (het aantal vatbare dieren op dag t) klein zijn. Dat kan bijvoorbeeld 

door de dieren in te enten. 

 p (de kans dat een ziek dier een vatbaar dier besmet) klein zijn. Dat 

kan bijvoorbeeld door het contact tussen dieren minder te maken. 

 Zt (het aantal dieren dat ziek wordt op dag t) klein zijn. Dat kan door 

bijvoorbeeld de zieke dieren apart te zetten. 

je kunt het aantal zieke dieren ook verminderen door te ruimen 

(“stamping out”). Dat is in het verleden gebeurd bij varkens (varkenspest) 

en koeien (mond- en klauwzeer). 

Het klinkt natuurlijk niet zo aardig en dat is het ook niet. Niet voor de 

dieren, noch voor de boeren. Maar dit is precies wat de natuur ook doet. 

Een ziek dier zal snel worden gepakt door een roofdier, waardoor in de 

natuur een epidemie minder kans krijgt. 

13. Opdracht 

13.1 Demonstratie Reed-Frost 

Open samen met je partner op de computer programma 1 “Demonstratie 

van Reed-Frost”. Bekijk aandachtig hoe een Excel bestand wordt gevuld 

met gegevens over een veestapel die ziek wordt. 

a Vul in: De som van het aantal zieke dieren, het aantal immune dieren 

en het aantal vatbare dieren is altijd gelijk aan …. 

b Vul in: Volgens het Reed-Frost model is een dier dat op dag t ziek 

wordt, de volgende dag ….. 

Figuur 26: grafiek met ziekteverloop bij trekvogels tot en met dag 2. 
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c Waarom neemt het aantal immune dieren in de loop van de tijd steeds 

verder toe? ……. 

13.2. Zelf in Excel invoeren 

Je hebt in het programma bij opdracht 13.1 kunnen zien hoe je gegevens 

in Excel kunt plaatsen en hoe je de formule toepast. Nu ga je dit samen 

met je partner doen. Je moet daarbij uitgaan van gegevens die in figuur 27 

staan weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het berekenen van het aantal zieke dieren maak je gebruik van de 

eerder gegeven formule  t1t1t

Z
qVZ  . Daarmee kan het aantal zieke 

dieren op dag 1 bepaald worden als 99 (1 – (1-0,02)1). 

14. Opdracht 

14.1 Grafieken met verschillende infectiedruk 

Het resultaat van opdracht 13.2 is de grafiek in figuur 28. 

Als de infectiedruk hoger is, wordt de waarde van p groter. 

a Print een tweede grafiek waarbij je de waarde van p hebt verhoogd 

van 0,02 naar 0,08.  

b Vergelijk deze tweede grafiek met je eerste grafiek in figuur 28 en 

geef precies aan welke gevolgen dit heeft voor het verloop van de 

lijnen zieke dieren, vatbare dieren en immune dieren. 

Tijd 

Zieke 

dieren 

Vatbare 

dieren 

Immune 

dieren 

Totaal 

aantal 

Effectief 

contact 

t (Z t) (V t) (I t)  (p) 

      

0 1 99 0 100 0,02 

Figuur 27: basisgegevens opdracht Excel. 

Figuur 28: grafiek met ziekteverloop bij trekvogels tot en met dag 10. 
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14.2. Schuiven met de waarden 

Ga nu naar programma 2 “Schuiven met Reed-Frost”. Je komt daarbij op 

een Excel bestand met een grafiek en 3 schuifjes. Door het bovenste 

schuifje naar rechts te bewegen, wordt de waarde van p vergroot. Het 

tweede schuifje bepaalt het aantal dieren. Met het onderste schuifje kun 

je het percentage vaccinatie van de veestapel instellen. 

a Stel de p waarde in op 8% en het aantal dieren op 1000. Op welke dag 

komt de ziektepiek? Hoeveel procent van de veestapel is dan ziek? 

b Wat zijn de resultaten indien 50% wordt gevaccineerd? 

c Als een boer tijdens de ziektepiek maximaal 300 zieke dieren kan 

hebben, hoeveel procent van zijn veestapel moet hij dan vaccineren? 
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7 Veeziekten 

7.1 Veeziekten vroeger 

Ruim voor het begin van de jaartelling is de landbouw ergens begonnen. 

Onze rondtrekkende voorouders gingen voor hun voedselvoorziening 

gaandeweg zelf gewassen verbouwen en dieren houden. In de loop van de 

eeuwen vond selectie plaats van de gewassen met de hoogste opbrengst en 

werden dieren gefokt die het meeste vlees of melk leverden. 

 

Al die tijd hebben we te maken gehad met epidemieën. Onze voorvaderen 

die minder gingen jagen, werden voor hun voedselvoorziening steeds 

afhankelijker van de landbouw. Daarom hadden epidemieën ook grote 

gevolgen zoals hongersnood, totale ontreddering en emigratie. 

 

Een schrijnend voorbeeld uit de akkerbouw is de aardappelziekte in 

Ierland. Door de schimmelziekte Phytophtora infestans werd de 

aardappeloogst jaren achter elkaar vernietigd met als gevolg hongersnood 

en massale emigratie van het Ierse volk naar de Verenigde Staten. 

 

De ontwikkeling van de landbouw en daarmee de toename van het aantal 

landbouwhuisdieren en mensen betekende dat de kans op het uitbreken 

van epidemieën groter werd. Het effect van grote aantallen dieren op het 

verloop van een ziekte heb je in hoofdstuk 6 kunnen bestuderen. 

Veepest 

Al in het bijbelboek Exodus worden dierziekten genoemd. Eén van de 

zeven plagen in Egypte is waarschijnlijk de veepest geweest. De pest, dus 

ook de veepest, was een verzamelnaam voor allerlei ziekten. Pas veel later 

begon men de symptomen die bij een bepaalde ziekte horen te herkennen, 

en de ziekte op de juiste wijze te benoemen. 

 

De veepest had ingrijpende gevolgen: vaak stierven de besmette runderen 

binnen 4 dagen, ondanks de toediening van geneesmiddelen als 

rabarbervocht of een mengsel van wijn, olie en honing. 

 

Pas in de 18e eeuw ontdekte men de oorzaak van de ziekte en hoe je de 

ziekte kon bestrijden. Tot die tijd heerste de veepest ook in Nederland 

(zie figuur 29). 
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De epidemie van 1740 zorgde in Europa voor drie miljoen dode koeien. In 

1774 ontdekte de Nederlander Geert Reinders het vaccin. Daardoor komt 

de veepest sinds 1865 niet meer voor in Nederland.  

Gegevens over een zevental klassieke dierziekten staan samengevat in 

figuur 30. 

15. Vraag: klassieke veeziekten 

Bekijk de lijst met dierziekten in figuur 30 en beantwoord de vragen: 

a Voor welke ziekten is ook de mens gevoelig? 

b Eén van de ziekten waarvoor ook de mens gevoelig is, werd nog deze 

eeuw gebruikt in de biologische oorlogvoering. Welke ziekte is dat? 

(tip: lees informatieblok 10). 

Figuur 29: veepest in de Lage Landen in 1745. Bron: http://www.anno.nl 

http://www.anno.nl/
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Ziekte Diersoort Bekend 

sinds 

Actueel in 

Europa 

Bijzonderheden 

Veepest rund 3000 v 

Chr. 

Nee Komt wereldwijd nog voor, met 

name bij in het wild levende 
dieren. 

Hondsdolheid 

(Rabiës) 

warmbloedigen 2300 v 

Chr. 

Ja Pasteur vond in 1865 het vaccin 

uit. Wereldwijd jaarlijks nog 
altijd duizenden slachtoffers. 

Miltvuur 

(Antrax) 

warmbloedigen 1491 v 

Chr. 

Soms Pandemie in 17e eeuw in 

Europa. 

 

Mond- en 

klauwzeer 
(MKZ) 

rund, geit, 

schaap 

1830 Ja Doorlopende dreiging sinds 

afschaffen verplichte 
vaccinatie. 

Varkenspest varken 1830 Ja Sluimerend aanwezig bij wilde 

zwijnen. Permanente controle 
blijft nodig, temeer omdat er 
niet gevaccineerd wordt. 

Brucellose 
(Abortus 
bang) 

mens, rund, 
paard  

1850 Nee Door georganiseerde controle 
verdwenen in Europa maar niet 
in de rest van de wereld. 

Tuberculose 
(TBC) 

warmbloedigen 1882 Nee Verdwenen op het Europese 
vasteland. Actueel in Engeland 
en de rest van de wereld. 

7.2 Veeziekten nu 

Dierziekten zijn van alle tijden en landbouw eigen. In vergelijking tot 

vroeger lijken de risico’s voor besmetting en verspreiding toegenomen. Er 

zijn grotere aantallen dieren gekomen die als gevolg van fokprogramma’s 

genetisch erg op elkaar zijn gaan lijken. Bovendien is het transport van 

dieren toegenomen, en daarmee ook de kans op insleep van ziekten. 

Daartegenover staat dat de houderijsystemen (stallen) sterk zijn 

verbeterd. Ook zijn er maatregelen gekomen op het gebied van 

ziektepreventie en ziektebestrijding. Binnen de dierlijke sector in 

Nederland zijn er zeker 20 dierziekten die de productie potentieel negatief 

kunnen beïnvloeden. 

We maakten een selectie van de volgende acht ziekten: 

 Blauwtong 

 Afrikaanse paardenpest 

 Varkenspest 

Figuur 30: overzicht van zeven klassieke dierziekten die tenminste al een eeuw bekend zijn. Bronnen: 
http://www.wikipedia.nl en http://www.gd.deventer.com 

http://www.wikipedia.nl/
http://www.gd.deventer.com/
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 Ziekenhuisbacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus, 

MRSA) 

 Mond- en klauwzeer (MKZ, figuur 30) 

 Salmonella 

 Gekke koeienziekten (Boviene Spongiforme Encefalopathie BSE) 

 Vogelgriep. 

 

Voor de belangrijkste gegevens over deze ziekten, zie figuur 32. 

 

 

Figuur 31: Mond- en klauwzeer bij koeien. Bron: CIDC Lelystad 
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Figuur 32: overzicht van 8 geselecteerde dierziekten met de meest belangrijke eigenschappen. 
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16. Opdracht: uitbraak van dierziekten 

Zoek voor de volgende dierziekten op in welk jaar de laatste uitbraak was 

in Nederland: Blauwtong, Afrikaanse paardenpest, Varkenspest, MKZ, BSE 

en Vogelgriep. Gebruik daarbij de sites van de encyclopedie Wikipedia 

(►URL2) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (►URL3). 

 

Bij de ontwikkeling van dierziekten speelt een groot aantal factoren een 

rol. In de hoofdstukken 8 en 9 bekijken we vier van deze factoren nader. In 

dit hoofdstuk belichten we twee elementen die doorlopend en in algemene 

zin een centrale rol spelen bij veeziekten. Dat zijn de gevolgen van de 

moderne landbouw en de relatie tussen natuur en landbouw. 

 

7.3 Moderne landbouw 

Fokkerij 

Binnen de sector is sinds mensenheugenis gezocht naar de dieren of 

planten met de hoogste opbrengst. De welvaart onder de bevolking is 

enorm gestegen dankzij de hoog productieve dieren met veel melk, vlees 

of eieren. Resultaten van deze selectie zijn de snel groeiende 

vleesvarkens, dikbilstieren en efficiënte melkkoeien (zie figuur 33). 

 

In de moderne fokkerij kan door het gebruik van KI 

(Kunstmatige Inseminatie) één mannelijk dier wel 

duizenden nakomelingen krijgen. Zo krijg je 

afstammelingen met allemaal dezelfde gewenste 

eigenschappen. Het zijn echter ook dieren die genetisch 

erg op elkaar lijken. Mogelijke gevolgen hiervan zijn 

daling van de vitaliteit, verminderde vruchtbaarheid en 

vatbaarheid voor ziektes. 

 

Vatbaarheid voor ziekten is deels genetisch bepaald. 

Binnen een bepaald ras bestaan er verschillen in 

weerstand tegen ziekten. Steeds meer fokprogramma’s 

zijn gericht zijn op vergroting van ziekteresistentie. Daarbij is het ook van 

belang om de oorspronkelijke rassen te bewaren (genenpool). De unieke 

eigenschappen daarvan kunnen gebruikt worden bij het fokken van sterke 

dieren. 

17. Opdracht: oerkoeien 

Zoek op Wikipedia (►URL2) drie afbeelding op van koeien:  

a een oerrund,  

b een koe (rundvee) en  

c een dikbil. 

Verplaats de plaatjes naar één pagina, print ze uit en stop ze in je 

portfolio. Benoem de twee belangrijkste verschillen tussen de plaatjes. 

Figuur 33: Nederlandse melkkoe 
die is gefokt voor hoge 
melkproductie. Bron: 
http://www.wikipedia.nl 
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Transport 

Dierziekten kunnen op verschillende manieren worden overgedragen. Bij 

direct contact tussen dieren gaat de overdracht altijd via lucht (adem), 

speeksel of sperma. Overdracht kan ook plaatsvinden via dierlijke 

producten als urine, bloed of mest. Een factor die bij deze overdracht een 

rol speelt, is transport. Dat is de afgelopen jaren in velerlei opzicht 

toegenomen. Daarom is het niet verwonderlijk dat ook de verspreiding van 

dierziekten groter is geworden. Hoofdstuk 8 gaat hier verder op in. 

Grotere bedrijven 

In de landbouw heeft zich sinds 1970 een enorme schaalvergroting 

voorgedaan. Ook hierover kun je in hoofdstuk 8 meer lezen. Als gevolg van 

de schaalvergroting zijn er minder boerenbedrijven, maar per bedrijf 

worden meer dieren gehouden. Deze grotere aantallen dieren hebben zoals 

we gezien hebben in hoofdstuk 6 directe gevolgen voor verspreiding van 

ziekten binnen de groep.  

Naast de ontwikkeling van de moderne gangbare landbouw is een andere 

trend waarneembaar, die van de biologische landbouw (informatieblok 8). 

 

8. Achtergrondinformatie: biologische landbouw 

Boeren hebben in een samenleving altijd de taak gehad om voldoende en 

betaalbaar voedsel te produceren. Dit gaat soms ten koste van milieu en 

dierenwelzijn. Veel consumenten vinden dat de landbouw meer rekening 

moet houden met de omgeving en het natuurlijke gedrag van dieren. 

Uitgaande van het begrip: “natuurlijk evenwicht” is de biologische 

landbouw ontstaan. Daarin wordt “vitaal en gezond” boven 

“hoogproductief” gesteld. 

Biologische landbouwmethoden: 

•  milieuvriendelijk 

•  respect voor de natuur 

•  diervriendelijk. 

Biologische producten: 

•  vrij van chemische beschermingsmiddelen en resten van 

geneesmiddelen 

•  vrij van chemische geur-, kleur- en smaakstoffen 

•  voorzien van EKO- keurmerk. 

Biologische akker- en tuinbouw: 

•  geen gebruik van kunstmest maar mest van biologische bedrijven 

•  geen monoculturen maar vruchtwisseling en afwisseling van soorten 

•  geen chemische gewasbeschermingsmiddelen. 

Biologische veeteelt: 

•  ervoor zorgen dat dieren natuurlijk gedrag vertonen; dieren krijgen 

de ruimte om rond te scharrelen 

•  voeden met biologisch geteeld voer 
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•  diergeneesmiddelen alleen curatief gebruiken. 

Producten van de biologische landbouw zijn iets duurder dan de producten 

van de gangbare landbouw. Ondanks de stellige mening over milieu en 

dierenwelzijn, kiest anno 2008 echter nog geen 5% van de consument voor 

biologische producten. De reguliere landbouw zal overigens door de 

strengere regelgeving op het gebied van milieu en dierenwelzijn een aantal 

aspecten uit de biologische landbouw overnemen. 

 

7.4 Natuur versus landbouw 

Ecologische hoofdstructuur 

In Nederland is het natuurbeleid erop gericht de achteruitgang van het 

aantal verschillende soorten planten en dieren zoveel mogelijk te stoppen. 

Een belangrijk middel daarbij is de inrichting van de zogenaamde 

ecologische hoofdstructuur. Dat is een netwerk van bestaande en nog te 

ontwikkelen natuurterreinen; een brede band die diagonaal over ons land 

ligt waarin de dieren zich vrij kunnen bewegen.  

 

Hoewel dit gunstig is voor vergroting van de biodiversiteit, is het niet in 

het belang van ziekten bij landbouwdieren. Het is bekend dat reeën, 

zonder zelf ziektebeelden te vertonen, het blauwtongvirus bij zich dragen 

en dat over Nederland verspreiden. Wilde zwijnen kunnen het 

varkenspestvirus bij zich dragen. In Engeland komt als gevolg van (nieuwe) 

natuur onder het vee nog altijd tuberculose voor. Dat wordt daar door 

dassen overgebracht. Kortom, belangen van natuurbouwers lopen niet 

parallel met de belangen van landbouwers. 

Varkenspest en wilde zwijnen 

De landbouw is (gelukkig nog) niet afgesloten van de buitenwereld. 

Daardoor kunnen de landbouwhuisdieren contact hebben met hun vrij in de 

natuur levende soortgenoten en daarbij ziekten oplopen. Varkenspest is 

een virusziekte die erg besmettelijk is en vaak dodelijk voor de varkens. 

Varkens worden tegen deze ziekte niet gevaccineerd. In Duitsland werden 

in 2006 wilde zwijnen aangetroffen in een natuurgebied aan de rand van 

het bestaande vaccinatiegebied, die besmet bleken te zijn met 

varkenspest. In veel landen op de Balkan worden regelmatig wilde zwijnen 

aangetroffen met antistoffen tegen de varkenspest. In die regio zijn in 

2007 dan ook op verschillende bedrijven besmettingen vastgesteld. 

Vogelgriep en trekvogels 

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte die overdraagbaar is op 

pluimvee en andere vogelsoorten. De ziekte wordt veroorzaakt door 

verschillende virussen. Deze zijn verwant aan het menselijke griepvirus en 
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zijn zeer besmettelijk voor kippen, eenden en kalkoenen. De veroorzaker 

van vogelgriep is het H5N1 virus, dat ook bij mensen dodelijk kan zijn Het 

is een ziekte die in 2003 in Azië is ontstaan en langzaam onze kant 

opkomt. De verspreiding van het vogelgriepvirus is te zien in figuur 34. 

 

Het virus kan zich verspreiden door de lucht, via direct contact tussen 

vogels en indirect via bijvoorbeeld uitwerpselen. Het begin van een 

uitbraak wordt mogelijk veroorzaakt door wilde eenden of andere 

watervogels die over een boerderij vliegen en daarbij besmette poep laten 

vallen. Biologische bedrijven, die hun dieren buiten laten lopen, zijn juist 

erg vatbaar. 

Trekvogels vliegen in het najaar van Noord naar Zuid en in het voorjaar van 

Zuid naar Noord. Door deze bewegingen kan het vogelgriepvirus 

gemakkelijk over Europa worden verspreid. Sinds 2007 kunnen dieren 

preventief worden gevaccineerd. Voor grote pluimveebedrijven geldt 

afhankelijk van het seizoen een afschermplicht. De afschermplicht (of 

ophokplicht) is de verplichting om alle pluimvee in hun hok afgeschermd 

van de buitenwereld te houden. Het is een maatregel tegen verspreiding 

van de vogelgriep door overtrekkende watervogels. In natuurgebieden 

geldt deze verplichting ook voor particulieren. 

18. Opdracht: uitzending “Dodelijke griep” 

Je kunt de uitzending “Dodelijke griep” op internet bekijken via ►URL4. 

Beantwoord tijdens het kijken de vragen a tot en met f. Lees de vragen 

eerst door, zodat je weet waar je tijdens het kijken op letten moet. Dan 

kun je ook beter aantekeningen maken. Schrijf na afloop van de uitzending 

je antwoorden netjes uit. 

a Hoeveel mensen zijn wereldwijd overleden aan de gevolgen van de 

vogelgriep? 

b Fatma is daar één van. Waar woonde zij ? 

Figuur 34: verspreiding van het vogelgriep virus H5N1 in 2007. Rood: landen met (wilde) 
vogels die aan dit virus zijn bezweken. Bruin: landen met mensen die er aan zijn bezweken. 
Bron: http://www/wikipedia.nl 

http://www/wikipedia.nl
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c Waardoor is Fatma besmet geraakt met het vogelgriepvirus? 

d Waar en wanneer is de vogelgriep begonnen en hoe heeft het zich tot 

nu toe over de wereld verspreid? 

e Loopt Nederland veel kans om het vogelgriepvirus te krijgen? 

f Vind je dat Nederland goed is voorbereid op het uitbreken van een 

pandemie? 

 

7.5 Maatregelen 

Een van de conclusies is dat ook de moderne landbouw nog altijd vatbaar is 

voor allerlei dierziekten. Er is een aantal instanties, waaronder het 

ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid, die werken aan 

vermindering van de risico’s door middel van regelgeving en het inzetten 

van bestrijdingsmaatregelen. 

Regelgeving 

Binnen Europa vindt het landbouwbeleid zijn weerslag in intensieve 

regelgeving die voor de hele Unie geldt. De diergezondheid en 

dierziektebestrijding zijn geregeld via de gezondheids- en welzijnswet voor 

dieren. Voor uitvoering binnen Nederland is het ministerie van Landbouw 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verantwoordelijk. 

 

Zo bestaat er een Identificatie- en Registratiesysteem 

dat een snelle tracering van dieren mogelijk maakt. Dit 

is van belang om uitbraken van dierziekten te beperken 

en om veilig voedsel te garanderen. Op basis van dit 

systeem worden alle koeien voorzien van een oormerk, 

zie figuur 35. 

 

De ervaringen met uitbraken van dierziekten in de 

afgelopen jaren zijn voor het ministerie van LNV 

aanleiding geweest om een aantal crisishandboeken te 

maken. Hierin is vastgelegd hoe  bij uitbraken van 

dierziekten gehandeld moet worden. Boeren en 

dierenartsen hebben bijvoorbeeld de plicht om 

bepaalde dierziekten te melden. 

 

Een belangrijke maatregel om na uitbraak van een besmettelijke 

dierziekte verdere verspreiding te voorkomen, is de zogenaamde 

compartimentering. Nederland is ingedeeld in twintig gebieden. Dit zijn de 

compartimenten. Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte 

worden compartimenten van elkaar geïsoleerd, waardoor de ziekte zich 

minder makkelijk kan verspreiden. 

Figuur 35: oormerk bij koeien. 
Bron: Loek Mülschlegel 
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Bestrijding 

Door de ontwikkeling van de diergeneeskunde is men dierziekten steeds 

effectiever gaan bestrijden. Er kan preventief (voorkomend), curatief 

(genezend) of destructief gewerkt worden, zie figuur 36. 

De nadruk bij bestrijding van dierziekten ligt nadrukkelijk op preventie. 

Daarbij is het vooral van belang de contacten tussen dieren van 

verschillende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Een belangrijke 

andere preventieve maatregel is het vaccineren. Als je deze maatregel om 

handelstechnische reden achterwege laat, kan dit desastreuze gevolgen 

hebben, zie informatieblok 9. 

 

9. Achtergrondinformatie: afschaffen vaccinatie MKZ 

Begin jaren 90 werd om handelstechnische en economische redenen door 

de Europese Unie besloten om de verplichte vaccinatie tegen mond- en 

klauwzeer af te schaffen. Wat de gevolgen daarvan waren voor uitbraak 

van MKZ laat onderstaande gegevens zien. 

Jaartal  Gebeurtenis 

1838  uitbraak in Nederland (vanuit Duitsland binnengekomen) 

1894  15.500 bedrijven besmet 

1897  45.000 bedrijven besmet 

1911  71.500 bedrijven besmet (30% van het totaal) 

1940   vaccinatie van runderen verplicht gesteld 

1947, 1951,  uitbraken waarbij varkens, schapen en geiten (niet geënte 

1953  dieren) het slachtoffer werden 

1965   ziekte verdwenen uit Nederland 

1991   verplichte enting afgeschaft (EU-maatregel) 

2001   uitbraak Nederland en Europa (260.000 dieren geruimd in 

Nederland) 

2007   dreiging vanwege uitbraak in Zuid Engeland. 

Preventieve maatregelen Curatieve maatregelen Destructieve maatregelen 

Vaccineren Behandelen met antibiotica Afmaken van dieren 

(“stamping out”) 

Goede hygiëne in stallen  Isoleren van zieke dieren Destructie van dierlijke 
producten 

Niet te grote dierdichtheid   

Diversiteit (meer soorten en 
rassen) 

  

Fokprogramma’s gericht op 
resistentie tegen ziekten 

  

Figuur 36: maatregelen die genomen kunnen worden bij bestrijding van dierziekten. 
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19. Opdracht 

19.1 Bestrijdingsmaatregelen en wiskunde 

Ga nog eens naar de Reed-Frost formule in hoofdstuk 6. Daarin wordt het 

aantal zieke dieren bepaald door het aantal vatbare dieren (V) en de 

infectiedruk (p). Geef bij elk van de maatregelen van figuur 36 aan wat 

het effect daarvan is op V en p. Licht je antwoord kort toe. 

19.2. Terug naar Seven Oaks 

Blader terug naar het verhaal van Seven Oaks in blok 1, hoofdstuk 1. Je 

hebt van dit verhaal bij opdracht 1 een mindmap gemaakt. Haal deze 

mindmap uit je portfolio en leg deze naast de uitwerkingen van 

ziekteoverdracht (opdracht 5) en ziektebestrijding (opdracht 9). Samen 

met de bestrijdingsmaatregelen van figuur 36 kun je nu een aantal details 

plaatsen die in het verhaal beschreven worden. Noem tenminste 4 

relevante dingen en licht deze kort toe. 

Organisaties en instanties 

In de beschrijving van allerlei dierziekten kan het bedreigend overkomen, 

al die dierziekten waar je ook als mens ziek van zou kunnen worden. Deze 

ziekten en de besmettingsroutes zijn echter de afgelopen jaren steeds 

beter in kaart gebracht. Daardoor is de volksgezondheid beter 

gewaarborgd en zijn er meer garanties voor de veiligheid van ons voedsel. 

In figuur 37 is een aantal belangrijke instanties opgesomd die werken aan 

volksgezondheid, voedselveiligheid en dierziekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Opdracht 

20.1 Organisaties en instanties 

Kijk op de website van alle ministeries en instanties die in de tabel van 

figuur 37 worden vermeld. Hieronder staat een lijst met 6 series 

onderwerpen. Welke onderwerpen horen bij welke organisatie thuis? 

Organisatie en afkorting Website 

Gezondheidsdienst voor dieren (GD) http://www.gddeventer.com 
(►URL3) 

Ministerie van landbouw, natuur 
en voedselkwaliteit (LNV) 

http://www.minlnv.nl (►URL5) 

Ministerie van volksgezondheid, welzijn 

en sport (VWS) 

http://www.minvws.nl (►URL6) 

Rijksinstituut voor volksgezondheid 
en milieu (RIVM) 

http://www.rivm.nl(►URL7)  

Voedsel en waren autoriteit (VWA) http://www.vwa.nl (►URL8) 

Productschappen voor vee, vlees 
en eieren (PVE) 

http://www.pve.nl (►URL9) 

Figuur 37: instanties en ministeries die zich bezighouden met dierziekten. 

http://www.gddeventer.com/
http://www.minlnv.nl/
http://www.minvws.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.vwa.nl/
http://www.pve.nl/
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1. gezond leven, ziektepreventie, levensvragen en ethiek 

2. gezondheid en ziekte, tekenbeet, infectieziekten, milieu en veiligheid 

3. veiligheid van veetransporten, hygiëne, kwaliteit van het slachtproces 

4. natuur, platteland, voedselkwaliteit, duurzaam ondernemen, 

dierziekten 

5. dierenwelzijn, diergezondheid, kiprecepten, kwaliteit en 

voedselveiligheid 

6. verbeteren van diergezondheid, bedrijfsbegeleiding, instructies voor 

inenten van dieren. 

20.2. Olympische spelen 

Een onderdeel van de Olympische Spelen is de ruitersport. Vanwege het 

ontbreken van accommodaties in China, is voor de spelen van 2008 

gekozen om de wedstrijden in Hong Kong op het renbaancomplex te 

houden. De Nederlandse equipe is een grote kanshebber op het gebied van 

springen en dressuur (denk maar aan Anky van Grunsven met haar paard 

Salinero). Er is natuurlijk een groot besmettingsrisico door die 200 paarden 

en ruiters met daarbij duizenden toeschouwers in een klein gebied samen 

te brengen. Als je ook nog weet dat vermoeidheid, stress en veranderde 

klimatologische omstandigheden de weerstand kunnen verlagen, begrijp je 

dat hier een grote ziektedreiging bestaat. 

Bedenk een kort scenario voor een televisie-uitzending waarbij een variant 

van de paardenziekte Rhinopneunomie zich vanaf de Olympische Spelen 

tot een pandemie ontwikkelt (Het moet een tranentrekker worden!). Maak 

een lijstje van vijf maatregelen die je kunt nemen om jouw scenario 

onmogelijk te maken. Denk hierbij speciaal aan de 

quarantainemaatregelen en de incubatietijd. 

20.3. Belangrijke begrippen veeziekten 

In dit hoofdstuk heb je kunnen lezen dat sinds het ontstaan van de 

landbouw veeziekten hebben bestaan. Noteer eerst de belangrijkste 

begrippen die aan bod zijn gekomen en geef van elk van deze begrippen 

kort de betekenis weer. Maak daarna in de vorm van een schema met 

pijlen duidelijk hoe deze begrippen van invloed zijn op het vóórkomen en 

het voorkómen van veeziekten. 
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8 Schaalvergroting en transport 

In hoofdstuk 7 hebben we gezien dat bij het voorkomen van de 

verspreiding van dierziekten een aantal aspecten een rol speelt. Daarvan 

nemen we de volgende nader onder de loep: schaalvergroting, transport, 

klimaatverandering en zoönose. Dit hoofdstuk gaat over de eerste twee 

aspecten. 

8.1 Schaalvergroting 

De ontwikkeling van de landbouw ging tot het einde van de Tweede 

Wereldoorlog in een rustig tempo. De bevolkingsomvang was gering en de 

technologische mogelijkheden waren beperkt. De voedselproducenten 

(boeren, slagers, bakkers) leefden en werkten dicht in de buurt van de 

consument. De scheiding tussen boeren en burgers bestond niet; ieder 

gezin produceerde zijn eigen voedsel. 

Nooit meer honger 

In de oorlog hadden de mensen veel honger geleden en dat mocht nooit 

meer gebeuren. Het beleid was erop gericht goedkoop en veel voedsel te 

produceren. Een tweede reden was om arbeidskrachten uit de landbouw te 

halen en beschikbaar te maken voor de industrie. Al rond 1960 kon de 

Nederlandse bevolking zich uit de eigen landbouw voeden. 

 

In die tijd werd de Groninger Sicco Mansholt landbouwcommissaris van de 

pas opgerichte Europese Commissie. Onder zijn leiding werd een 

subsidiestelsel opgezet dat gericht was op de ontwikkeling van 

grootschalige landbouw en als doel had heel Europa zelfvoorzienend te 

maken. 

 

Om in de toekomst als boer te kunnen overleven was specialisatie de enige 

manier. De tot dan toe gemengde bedrijven stierven langzaam maar zeker 

uit. Er ontstonden bedrijven die zich speciaal op varkens, kippen of 

melkvee concentreerden. 

Steeds meer dieren 

In de dierhouderij kwamen per bedrijf steeds meer dieren. Door deze 

schaalvergroting werd de van oudsher stabiele verhouding tussen de 

grootte van de veestapel en de grootte van het landbouwgebied 

ontkoppeld. Vooral in de zeventiger jaren voltrok deze schaalvergroting 

zich. Hoe de ontwikkeling van de productie van varkens en koeien is 

geweest in de afgelopen 30 jaar, laten de figuren 38 en 39 zien. 
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Jaar Aantal in Nederland 
 

Productie 
per dier  

Aantal varkensbedrijven (x 
duizend) 

 Varkens 
(miljoenen) 

Vlees (miljoenen 
tonnen) 

(kg vlees) Totaal < 50 
varkens 

> 500 
varkens 

1975 4,0 1,0 75 33 15 1 

1980 5,2 1,3 80 28 10 3 

1985 6,3 1,4 84 27 8 4 

1990 7,0 1,7 84 24 6 4 

1995 7,1 1,6 87 20 4 4 

2000 6,5 1,6 87 13 2 4 

2005 5,5 1,3 90 9 1 3 

21. Opdracht 

21.1 Van 1975 tot 2005 

a  Aantallen bedrijven 

 Uit de figuren 38 en 39 is duidelijk dat het aantal boerenbedrijven de 

afgelopen 30 jaar drastisch is afgenomen. Bereken voor zowel de 

varkenssector als de koeiensector met hoeveel procent het aantal 

bedrijven is afgenomen in de periode 1975-2005 

b Bedrijfsgrootte 

 Bereken het gemiddelde aantal varkens per bedrijf in 1975 en vergelijk 

dat met het gemiddelde aantal varkens per bedrijf in 2005. Doe 

hetzelfde voor het gemiddelde aantal koeien per bedrijf. Wat valt je 

op? 

c Productiviteit 

 Bereken hoeveel procent de vleesproductie per varken is toegenomen. 

Doe hetzelfde voor de melkproductie. 

21.2. Verscheidenheid binnen Nederland 

Kijk in de Grote Bosatlas bij “Landbouw en visserij” in Nederland (bij de 

53ste editie is dat pagina 59). 

Jaar Aantal in Nederland 

 

Productie 

per dier  

Aantal melkveebedrijven (x 

duizend) 

 Koeien 

(miljoenen) 

Melk (duizenden 

tonnen) 

(x duizend 

kg melk) 

Totaal < 20 

koeien 

> 50 

koeien 

1975 2,2 10 4,6 92 44 9 

1980 2,4 12 5,0 67 22 17 

1985 2,4 13 5,3 58 15 19 

1990 1,9 11 6,0 47 11 14 

1995 1,7 11 6,6 37 7 15 

2000 1,5 11 7,3 29 4 15 

2005 1,4 11 7,6 24 2 14 

Figuur 38: ontwikkeling van de productie van vleesvarkens 1975 - 2005. Bron: bewerkte gegevens 
op basis van cijfers CBS Landbouwtelling 

Figuur 39: ontwikkeling van de productie van melk 1975 - 2005. Bron: bewerkte gegevens op 
basis van cijfers CBS Landbouwtelling 
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a Wat is het enige gebied in Nederland waar tussen 1980 en 2005 nog 

sprake is van een toename van het aantal landbouwbedrijven? Hoe is 

dat te verklaren? 

b Met hoeveel procent is de gemiddelde bedrijfsgrootte in jouw 

woongebied toegenomen tussen 1980 en 2005? 

c In welk deel van Nederland worden de meeste varkens gehouden? 

d Vul onderstaande gegevens in voor 2005 met behulp van de kaarten 

“Landbouw en visserij”. In Nederland bedroeg het aantal runderen …., 

het aantal varkens … en het aantal kippen … 

e Zie kaart “Omvang per hoofdbedrijfstype”. Hoeveel hectare 

cultuurgrond omvatten in 2005 de bedrijven met “graasdieren”? 

f Over welke dieren gaat het voornamelijk, denk je? 

g Hoeveel hectare cultuurgrond omvatten in 2005 de bedrijven met 

“hokdieren”? 

h Welke dieren behoren tot de categorie “hokdieren”? 

 

De ontwikkelingen in de afgelopen decennia hebben dus 

geleid tot steeds minder landbouwbedrijven. Volgens de 

laatste cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek 

(CBS) stoppen momenteel per week ruim 50 bedrijven. 

Ondanks de afname van het aantal bedrijven blijft de 

productie als totaal op peil.  

 

Dat komt doordat de productie van vlees of melk per 

dier door allerlei verbeteringen omhoog is gebracht. 

Daarnaast zijn de overblijvende bedrijven steeds meer 

dieren gaan houden. Dit heeft geleid tot de 

ontwikkeling van zogenaamde megastallen, heel grote 

bedrijven met meer dan 7500 mestvarkens of meer dan 

250 melkkoeien (zie figuur 40). 

 

22. Opdracht: meningen over dierenwelzijn 

De meningen in de maatschappij over de ontwikkelingen in de landbouw 

lopen erg uiteen. Bekijk ►URL10 en ►URL11. Noteer minstens één 

verschil dat bij het bekijken van deze sites direct opvalt. 

 

8.2 Transport 

Bij transport kun je onderscheid maken tussen de verschillende enorme 

goederenstromen die het moderne landbouwsysteem nu eenmaal met zich 

meebrengt. Voor de verspreiding van dierziekten is het diertransport het 

meest relevant (zie figuur 41). De verspreiding van een dierziekte binnen 

een bepaald gebied wordt vooral bepaald door het aantal contacten tussen 

de verschillende bedrijven. Naast het transport dat met de landbouw 

Figuur 40: grote (mega) 
koeienstal. Bron: GD Deventer 



 

NLT3-h020  Een waarheid als een koe 59  

samenhangt, speelt ook de sterk toegenomen mobiliteit 

van de Westerse mens een rol. 

World wide activity 

Landbouw is sinds de jaren zestig een world wide 

activity waarbij goederen van de ene kant van de 

wereld naar de andere kant worden gesleept. We 

spreken ook wel van globalisering. Kijk maar eens in de 

Bosatlas op de themakaart “Voedselproductie en 

handel” (bij de 53ste editie is dat pagina 199). 

 

Om in Nederland al die koeien, varkens en kippen te 

laten eten, wordt jaarlijks 13 miljoen ton mengvoer 

gebruikt. Om dit voer te maken, werden in het jaar 

2000 maar liefst 15 miljoen ton plantaardige 

grondstoffen gebruikt. Denk daarbij aan granen, 

peulvruchten, afval van citrusvruchten en afval van bieten uit de 

suikerindustrie. 

 

Van deze 15 miljoen ton grondstoffen werd 70% geïmporteerd uit het 

buitenland. Sommige goederen moeten enorme afstanden afleggen; soja 

komt uit Brazilië en tapioca (maniok-wortel) komt uit Thailand. 

 

Van de producten die de Nederlandse landbouw produceert, wordt een 

belangrijk deel geëxporteerd naar het buitenland. De hele Nederlandse 

veehouderijsector, varkens, koeien, kippen en schapen bij elkaar, levert 

per jaar een export ter waarde van ongeveer 5 miljard euro. Het spreekt 

voor zich dat de handelsbelangen groot zijn bij deze gigantische volumes 

aan vlees, boter, kaas en eieren die elk jaar de grens over gaan. 

 

De boer teelt dus al jaren het voer niet meer op zijn eigen land, maar hij 

koopt het als uitgebalanceerd krachtvoer in bij grote 

veevoermaatschappijen. De Nederlandse landbouw gebruikt momenteel 

een landoppervlakte die zes keer groter is dan de oppervlakte aan 

landbouwgrond binnen onze landsgrenzen. 

 

Een bijkomend gevolg van deze goederenstromen is dat er door de 

veehouderij veel meer mest wordt geproduceerd dan goed is voor het 

milieu. We zijn al jarenlang bezig met het concentreren van mineralen: we 

importeren voer, het eindproduct verlaat het land en de mest blijft in het 

land achter. Boeren moeten dan ook een uitgebreide 

mineralenadministratie bijhouden om dit mestprobleem in de hand te 

houden. 

 

 

Figuur 41: transport van 
varkens. Bron: GD Deventer 
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23. Opdracht 

23.1. Goederenstromen 

Neem de grote Bosatlas en zoek de themakaart “Voedselproductie en 

handel” (bij de 53ste editie is dat pagina 199). Welk continent is de 

grootste producent van tarwe? En naar welk werelddeel wordt die tarwe 

vooral geëxporteerd? 

 

23.2. Daling aantal varkens 

De afgelopen 15 jaar is de totale productie aan varkensvlees gedaald. Dit 

heeft te maken met twee factoren: de varkenspest in 1998 en de 

regelgeving voor het milieu. 

Bij de varkenspestuitbraak van 1998 zijn in totaal 13 miljoen varkens 

geruimd. Voor een aantal bedrijven was dit aanleiding om te stoppen. 

Beelden op de televisie bij het ruimen van varkens hadden een grote 

impact op de publieke opinie rondom de intensieve landbouw en daardoor 

ontstond een (tijdelijke) reductie van de consumptie van varkensvlees. 

Geef antwoord op de vraag waarom varkensboeren als gevolg van 

milieumaatregelen besluiten om hun bedrijfsactiviteiten te staken. 

Flying Dutchman 

Wij Hollanders gaan graag met vakantie. De afgelopen 

decennia reizen we vaker en steeds verder weg. 

Daardoor is het aantal passagiers op Nederlandse 

luchthavens de afgelopen 10 jaar met ruim 50% 

gestegen. De hoeveelheid vervoerde goederen is in die 

periode met bijna eenderde toegenomen. Volgens 

gegevens van het CBS waren er in 2006 ruim 516 

duizend vliegtuigbewegingen. Recreatie is 

verantwoordelijk voor 60% van het verkeer op Schiphol 

(figuur 42). 

 

Al dat vliegverkeer houdt ook verband met de verspreiding van 

dierziekten. Reizigers kunnen uit verre oorden bacteriën en virussen 

binnenbrengen. Zo lijkt het aannemelijk dat het blauwtongvirus op deze 

wijze Nederland is binnengebracht. De prognose is dat de stijgende lijn in 

het vliegverkeer zich doorzet waardoor de kans op insleep van exotische 

dierziekten groter wordt. 

 

Vliegen is slecht voor het milieu. Als de luchtvaart doorgroeit zoals de 

afgelopen jaren het geval was, dan is ze rond 2020 verantwoordelijk voor 

20% van de Nederlandse broeikasuitstoot. De klimaatverandering die dat 

teweeg brengt, is op haar beurt weer van invloed op het ontstaan van 

nieuwe dierziekten. Zie hoofdstuk 9. 

Figuur 42: meer vliegverkeer op 
Schiphol. Bron: J. Wiersma, 
http://www.wwp-diemen.nl 
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24. Opdracht 

 

24.1 Belangrijke begrippen ontwikkelingen in de landbouw 

In dit hoofdstuk heb je kunnen lezen dat schaalvergroting en toegenomen 

transport gevolgen hebben voor ziekten in de veehouderij. Noteer eerst de 

belangrijke begrippen. Maak daarna duidelijk hoe deze ontwikkelingen 

invloed hebben op de verspreiding van dierziekten. 

 

24.2 Veeziekten, schaalvergroting en transport 

Zet de resultaten van opdracht 20.3 (veeziekten) en opdracht 24.1 

(schaalvergroting en transport) in twee kolommen naast elkaar. Geef met 

pijltjes 4 onderlinge verbanden aan en licht deze kort toe. 
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9 Klimaatverandering en zoönose 

In dit hoofdstuk behandelen we nog twee aspecten van de verspreiding en 

het voorkomen van dierziekten. Dat zijn de klimaatverandering en de 

dreiging dat bepaalde dierziekten ook de mens ziek kunnen maken. 

9.1 Klimaatverandering 

Lang leve de winter 

De tropen zijn qua klimaat voor mens en dier heel wat ongunstiger dan de 

gematigde streken. In de tropen komen veel epidemieën voor die veel 

ernstiger zijn dan wij die kennen. Ook de verspreiding gaat veel sneller. 

Dierziekten ontstonden vaak in de tropen en verspreidden zich van daar uit 

naar de gematigde streken. 

 

David Landes stelt in zijn boek “Arm en rijk, waarom werd het Westen rijk 

en bleven andere landen arm?” dat de klimatologische omstandigheden 

één van de oorzaken vormen voor het feit dat de meeste 

ontwikkelingslanden juist in de tropen liggen. Vóór de komst van de 

moderne geneeskunde, nee zelfs nu nog, worden de equatoriale 

economieën maar al te vaak beheerst door ziekten 

(bijvoorbeeld aids). Veeteelt en transport waren vaak 

niet mogelijk. Dat belemmerde de handel en de 

ontwikkeling van steden. 

 

Waarom zij niet en wij wel, zul je denken. Wij danken 

het aan …… ons klimaat. En dan speciaal, de winter. De 

winter wordt in onze streken onvoldoende naar waarde 

geschat. De winter is de stille witte dood voor al die 

insecten en parasieten die verantwoordelijk zijn voor 

vele ziektes. De winter is onze vriend (figuur 43). 

 

25. Opdracht: Westnijlvirus 

Maak een beschrijving van de verspreiding van het Westnijlvirus van Afrika 

naar Europa. Zoek de benodigde informatie op in ►URL12. Beschrijf: 

besmettingsroute, vatbare dieren, symptomen en bestrijdingsmethode bij 

een uitbraak. Vergeet ook de rol van de winter niet. 

Langzaam warmer 

Het weer van de afgelopen jaren lijkt van slag. In delen van de wereld 

treden rivieren buiten hun oevers door overmatige neerslag en op andere 

plaatsen valt juist veel te weinig regen. Ook loopt de gemiddelde 

Figuur 43: winter in Nederland. 
Bron:http://www.flickr.com 
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temperatuur op. De oorzaak van het veranderende klimaat wordt voor een 

groot deel toegeschreven aan de mens. Door verbranding van fossiele 

brandstoffen komt koolstofdioxide vrij. Koolstofdioxide (CO2 ) is een 

broeikasgas dat ervoor zorgt dat uitgestraalde warmte meer in de 

dampkring blijft hangen. 

 

De hogere temperatuur heeft allerlei gevolgen voor verspreiding van 

planten, dieren en micro-organismen. De temperatuur is samen met het 

vochtgehalte immers een van de belangrijkste factoren die de verspreiding 

van de soort over de aarde bepaalt. Er bestaat dus een duidelijke relatie 

tussen het vóórkomen van micro-organismen, dus dierziekten, en het 

klimaat. Door opwarming van de aarde is het te verwachten dat we in 

Nederland met nieuwe exotische ziekten te maken krijgen. Twee 

voorbeelden: blauwtong en de ziekte van Lyme. 

 

26. Opdracht: hogere temperaturen 

Zoek in de Grote Bosatlas de kaarten over “Milieu: klimaatverandering” en 

bekijk de kaarten “feitelijke en verwachte temperatuurverandering” (bij 

de 53ste editie zijn dat kaarten 217 A en B). Beantwoord hiermee de 

volgende vragen.  

a. Wat is de feitelijke temperatuurverandering geweest in de 20e eeuw in 

Nederland (neem Amsterdam maar)? 

b. Wat is de verwachte temperatuurverandering in Nederland tussen 1990 

en 2050 

Blauwtong 

Blauwtong is een ziekte die vooral voorkomt bij 

schapen, maar ook koeien en geiten kunnen het 

krijgen. De symptomen bij schapen van deze 

virusziekte zijn dat slijmvliezen ontsteken met 

vochtophoping en benauwdheid als gevolg. De ziekte 

dankt zijn naam aan het feit dat er blauwkleuring 

optreedt door zuurstofgebrek in het weefsel (zie figuur 

44). 

 

Steekmugjes (de zogenaamde knutten) brengen het blauwtongvirus over 

van dier op dier. Een normale mug is ongeveer een centimeter groot maar 

knutten zijn niet groter dan 1 millimeter. Ze komen voor in warme 

vochtige gebieden. 

 

In 1999 liep de Noordgrens van het verspreidingsgebied van zowel de knut 

als de ziekte (blauwtong) door Spanje, Noord Afrika en Turkije. Medio 

augustus 2006 kregen schapen in Limburg plotseling blauwtong. Een jaar 

later kwam het virus in heel Noordwest-Europa voor. In Nederland werden 

op Texel schapen ziek. 

Figuur 44: blauwtong bij een 
schaap. Bron: GD Deventer 
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Ziekte van Lyme 

Door het veranderende klimaat rukt ook de teek op. 

Een teek is een insect dat vooral in bossen voorkomt. 

Het laat zich op dieren of mensen vallen, bijt zich vast 

in de huid zuigt zich vol met bloed (zie figuur 45). 

Daarbij kunnen ziekten worden overgebracht die ook 

voor mensen gevaarlijk kunnen zijn. Een voorbeeld is 

de ziekte van Lyme. Die wordt veroorzaakt door een 

bacterie (Borrelia burgdorferi) en kan heel nare 

gevolgen hebben. 

 

In figuur 46 is te zien dat de verspreiding van de ziekte, 

gemeten aan het aantal tekenbeten per 100.000 

mensen, tussen 1994 en 2005 enorm is toegenomen. Deze toename heeft 

te maken met de langzaam hoger wordende temperaturen, maar is niet 

alleen toe te schrijven aan klimaatverandering. Ook het feit dat mensen de 

afgelopen 10 jaar meer in de vrije natuur zijn gaan recreëren en het 

gegeven dat er in de ecologische hoofdstructuur grotere aaneengesloten 

stukken bos zijn gekomen, spelen een rol. 

9.2 Zoönose 

Evenals de pest die in een van de voorgaande lessen is beschreven, is de 

ziekte van Lyme een voorbeeld van een zoönose. Een zoönose is een 

infectieziekte die van een dier kan overgaan op een mens. 

 

Het verschijnsel dat ziekten kunnen overgaan van dier op mens is al heel 

lang bekend. De besmettingsroute loopt via direct contact met de dieren, 

door contact met urine, poep of mest, of door het eten van besmette 

Figuur 45: teek volgezogen met 
bloed. Bron: 
http://www.wikipedia.nl 

Figuur 46: de geografische verspreiding van tekenbeten (Erythema) in Nederland in 1994, 2001 
en 2005. Bron: http://www.rivm.nl 

http://www.rivm.nl/
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dierlijke producten. Zo wist men dat de beet van een hondsdolle hond 

dodelijk was en dat je tuberculose kon oplopen door het drinken van 

ongepasteuriseerde verse koemelk. 

 

Het is vanzelfsprekend dat men de risico’s zo klein mogelijk probeerde te 

houden. In de loop van de geschiedenis zijn ziekmakende micro-

organismen echter ook ingezet bij oorlogsvoering; zie informatieblok 10. 

 

10. Achtergrondinformatie: biologische oorlogvoering 

Ziekmakende micro-organismen zijn in de loop van de eeuwen veelvuldig 

gebruikt als wapen om de vijand te bestrijden. Zo werd in de 

Middeleeuwen bij de belegering van een stad gebruik gemaakt van een 

heel speciale biologische bom: het lichaam van een door pest overleden 

soldaat werd met een grote katapult over de stadsmuur heen geschoten. 

Terwijl Edward Jenner in Engeland in de achttiende eeuw bezig was met 

het ontwikkelen van het eerste vaccin tegen pokken, gaven settlers in 

Noord Amerika de oorspronkelijke Indiaanse bevolking besmette dekens 

van patiënten die aan pokken waren overleden. Dat gebeurde met opzet, 

want dankzij deze ''cadeaus" hadden de nieuwkomers minder last van die 

indianen. 

Van meer recente datum is de oorlog in Irak. Sadam Hoessein zou 

beschikken over biologische wapens met Bacillus anthracis. Deze bacterie 

veroorzaakt miltvuur, een runderziekte die heftig om zich heen grijpt en 

waarvan de sporen na vele jaren nog levensvatbaar zijn. In het najaar van 

2001 werden in de VS een aantal brieven met miltvuursporen aan personen 

en instanties gestuurd. Dit leidde na het openmaken van deze 

poederbrieven tot 5 dodelijke slachtoffers. 

 

De kennis over zoönosen is de laatste jaren enorm toegenomen. Er zijn 

meer dan honderd ziekten vastgesteld die van dier op mens kunnen 

overgaan. Sommige zoönosen zijn alleen hinderlijk, zoals trichophytie 

ofwel schimmelschurft, een jeukende schimmelinfectie van de huid. 

Anderen echter kunnen levensbedreigend zijn. Listeriose kan bijvoorbeeld 

hersenvliesontsteking veroorzaken. 

 

Volgens onderzoek van TNO wordt in Nederland jaarlijks bij ruim duizend 

mensen een zoönose vastgesteld. Dit is exclusief voedselinfecties door 

Salmonella en Campylobacter. In totaal sterven jaarlijks een 20-tal mensen 

met als waarschijnlijke oorzaak zoönose. Kijk ook eens op de site van het 

RIVM onder “Ziek door dier”. Een overzicht van een aantal bekende 

zoönosen vind je in figuur 47. 
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Ziekte Verwekker Gevallen 
per jaar 

Ziektebeeld 
bij dier 

Ziektebeeld 
bij mens 

Besmettings-
route 

Campylo 
bacteriose 

 

Campylo 
bacterie 

meer dan 
300.000 

Abortus, 
darm- 
ontsteking 

Koorts, 
diarree, 
buikpijn 

Consumptie 
rauwe kip en 
rauwe melk 

 
Salmonellose Salmonella 

bacterie 

 

meer dan 
100.000 

Geen (kippen), 
koorts 

(koeien) 

Diarree, 
buikkrampen 

Consumptie 
rauw vlees, 

kip en melk 
 

Toxo-

plasmose 

Toxoplasma 

bacterie 
 

tussen 100 

en 1000 

Abortus Griep en 

abortus 

Kattenontlasti

ng en besmet 
vlees 

Crypto- 

sporodiose 

Crypto 

parvum 
bacterie 

tussen 100 

en 1000 

Darm- 

infectie 

Darminfectie Contact 

kalveren en 
lammeren 
 

Yersiniose Yersinia 
bacterie 

tussen 100 
en 1000 

Ontsteking 
abcessen 

Bloed- 
vergiftiging 
 

Via muizen 

Trycophytie Trichophyton 
schimmel 

minder 
dan 100 

Kale 
plekken 

Schurft 
 

Contact met 
besmet vlees 
 

Listeriose Listeria 
bacterie 

minder 
dan 100 

Abortus 
huidinfectie 

Hersenvlies- 
ontsteking 

Consumptie 
rauwe melk 
 

Brucellose Brucella 
bacterie 

minder 
dan 100 

Ontsteking 
geslachtsdelen
, abortus 

Zwelling milt 
en lever, 
abortus 

 

Dierlijke 
producten en 
direct contact 

Honds- 

dolheid 

Lyssa 

virus 

minder 

dan 1 

Hersen- 
ontsteking 

Hersen- 
ontsteking 

Beet van 
besmet dier 

 

27. Vraag: zoönosen 

a Zoek in figuur 47 op welke twee zoönosen in Nederland de meeste 

mensen ziek maken. 

b Wat zijn van deze twee ziekten de symptomen en waardoor worden 

die ziekten veroorzaakt? 

c Eén ziekte geeft bij kippen geen ziekteverschijnselen, maar bij de 

mens wel. Welke is dat? 

d Wat heeft dat tot gevolg voor de aanpak van de bestrijding van deze 

ziekte? 

 

Aan het eind van het basisdeel van deze module is duidelijk geworden dat 

de problematiek van dierziekten veel verschillende aspecten kent. Mocht 

je geïnteresseerd zijn om hier in je vervolgstudie iets mee te gaan doen, 

lees dan informatieblok 11. 

 

Figuur 47: overzicht van een aantal zoönosen die in Nederland voorkomen. Bron: GD Deventer 
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11. Achtergrondinformatie: agrarische HBO opleidingen 

Van microbiologisch onderzoek tot stallenbouw,voor producenten en 

consumenten, in de hele agrarische sector zijn mensen aan het werk. 

Bedrijfsleiders besturen de bedrijven met productiedieren. Zij laten zich 

daarbij adviseren door specialisten op het gebied van huisvesting, voeding, 

gezondheid, welzijn en milieu. Overheidsinstellingen laten verplichte 

kwaliteitscontroles uitvoeren. Onderzoeksinstituten proberen oplossingen 

te vinden voor de problemen, maar proberen ook nieuwe producten te 

ontwikkelen. Efficiency verbeteren en nieuwe afzetmarkten zoeken, het 

hoort allemaal bij deze boeiende bedrijfstak. Nederland behoort hiermee 

nog steeds tot de wereldtop. Aan de agrarische HBO opleidingen in Den 

Bosch, Dronten en Leeuwarden/Velp zijn de volgende 

studiemogelijkheden: Agribusiness, Dier- en Veehouderij, 

Diermanagement, Toegepaste biologie, Biotechnologie, Veterinaire 

ondersteuning, Milieukunde en Tropische landbouw. 
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10 Eigen onderzoek 

10.1 De opdracht 

In de hoofdstukken 8 en 9 hebben we gezien dat er bij epidemieën in de 

landbouw vier aspecten kunnen worden onderscheiden. Dat waren: 

 De invloed van de productiewijze op het ontstaan van verschillende 

veeziekten. 

 De invloed van het transport op het voorkomen van verschillende 

veeziekten. 

 De rol van klimaatverandering bij het optreden van verschillende 

veeziekten. 

 De relatie tussen de ziekten onder het vee en de gezondheid van de 

mens (zoönose). 

 

Elke dierziekte kun je onderzoeken vanuit drie perspectieven, te weten 

vanuit het perspectief van: 

 de producent/boer 

 de burger/consument 

 het dier/dierenwelzijn. 

 

Deze aspecten en perspectieven ga je onderzoeken aan de hand van de 

volgende 8 dierziekten: 

 Afrikaanse paardengriep 

 Blauwtong 

 Gekke koeienziekte (Boviene spongiforme encefalopathie, BSE) 

 Mond- en klauwzeer (MKZ) 

 Salmonella 

 Varkenspest 

 Vogelgriep 

 Ziekenhuisbacterie (Methicilline resistente staphylococcus aureus, 

MRSA). 

 

Je werkt in een team van 3 mensen, zoekt de informatie op en verwerkt 

die tot een schriftelijke samenvatting. Daarvoor moet je het 

informatieblad in bijlage 1 te gebruiken. Om je een idee te geven van wat 

er van je verwacht wordt, staat in paragraaf 10.2 één voorbeeld 

uitgewerkt. 

 

Bij je onderzoek moeten de belangrijkste begrippen over de ziekte aan bod 

komen. Denk aan de symptomen, hoe het dier geïnfecteerd kan raken, hoe 
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de ziekte kan worden voorkomen en hoe de ziekte kan worden bestreden. 

Licht duidelijk toe waarom jouw ziekte juist bij die aspecten hoort die je 

hebt aangegeven. 

 

Verder ga je toelichten wat de rol is van de consument, wat de rol is van 

de producent, en hoe het staat met het dier(enwelzijn). Heel belangrijk 

ten slotte is de vraag wat de mogelijke oplossingen van het probleem 

zouden kunnen zijn.  

 

Jij en je teamgenoten maken niet alleen een schriftelijke samenvatting, 

maar jullie gaan ook een presentatie voor de rest van de klas verzorgen. 

Deze presentatie moet (inclusief de beantwoording van eventuele vragen) 

ongeveer 15 minuten duren en wordt beoordeeld op de volgende criteria: 

 inhoud (doelstelling, argumentatie, diepgang) 

 spreektechniek (tempo, volume, taalgebruik) 

 hulpmiddelen (opbouw, indeling, lay out). 

 

Het is van groot belang dat je je onderwerp helder en duidelijk 

presenteert. Deze presentatie vormt namelijk mede de basis voor de 

uitvoering van de eindopdracht. Ondersteuning van je presentatie met 

powerpoint is daarom aan te raden. Gebruik maximaal 10 dia’s. Het werkt 

verhelderend als je ook plaatjes laat zien. Let erop dat je niet teveel tekst 

op een dia plaatst! 

Voor de presentatie kun je gebruik maken van de ►werkinstructie 

presenteren – algemeen en/of de ►werkinstructie mondeling presenteren 

in de NLT Toolbox. Voor de powerpointpresentatie is er de 

►werkinstructie powerpointpresentatie.  

 

Het resultaat van je eigen onderzoek telt voor 20% mee in het eindcijfer. 

Dat is de optelsom van de kwaliteit van je infoblad (10%) en de kwaliteit 

van je presentatie (10%). 

 

Als je klaar bent met dit onderzoek dan is ook je portfolio helemaal 

gevuld. Daarin zitten dan in elk geval de volgende zaken: 

 mindmap Seven Oaks (opdracht 1) 

 conceptmap ziekteoverdracht (opdracht 5) 

 verslag snoepjesproef (opdracht 6) 

 conceptmap ziektebestrijding (opdracht 9) 

 uitwerking wiskunde opgaven (11 tot en met 14) 

 belangrijke begrippen veeziekten (opdracht 20.3) 

 belangrijke begrippen schaalvergroting en transport (opdracht 24.1) 

 infobladen van de onderzoeken van je klasgenoten. 

 

Gebruik je portfolio bij de uitwerking van de eindopdracht. 
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10.2 Eén voorbeeld uitgewerkt 

 

Infoblad Q-koorts (Q-fever) 

 

 

Aspecten: Zoönose en grootschaligheid 

 

Relevante begrippen + omschrijving: 

 

Q-koorts veroorzaker Bacterie Coxiella burnetii 

Vatbaar Schaap, geit, rund, maar ook andere zoogdieren en vogels. 
Ook de mens is vatbaar voor deze ziekte. 

Symptomen Bij schaap, geit en rund abortus. Soms vertonen dieren geen 

ziekteverschijnselen.  

Bij de mens zware griepverschijnselen. Zwangere vrouwen 
hebben verhoogde kans op abortus of vroeggeboorte. 

Diagnose Aantonen besmetting bij abortus, onderzoek aan de 
nageboorte bij dieren die net geworpen hebben. 

Besmettingsroute Contact met dieren en dierlijke producten (vruchtwater), 
mest- en stofdeeltjes. De bacterie kan bij droge 
weersomstandigheden over zeer grote afstanden verwaaien. 

 

Rol producent/boer: 

 Door specialisatie en schaalvergroting worden productiedieren in grote 

groepen gehouden. Vooral in Noord Brabant zijn er stallen met wel 

2000 melkgeiten. 

 Door verbreding van plattelandsactiviteiten (agrotoerisme e.d.) is de 

kans op besmetting groter geworden. 

 Op bedrijf is contact mens/dier/product onvermijdelijk, hygiëne is 

zeer belangrijk. 

 

Rol burger/consument: 

 Meer activiteiten op het platteland: recreatie (camping), zorg 

(boerderij) en detailhandel (boerderijwinkel). Daardoor worden 

bedrijven vaker bezocht en is de kans op het oplopen van een infectie 

groter. 

 Door internationalisering bredere vraag naar producten (geitenkaas, 

lamskoteletten). 

 Het dichten van de kloof tussen landbouw en burger. 

 

Rol dier/welzijn: 

 Verhoogde besmettingsdruk door veel dieren in één ruimte. 

 Verlaagde besmettingsdruk door dieren buiten in ruime weilanden. 
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 Uitbreiding natuurgebieden geeft grotere kans op verspreiding van de 

besmetting via vrij levende dieren. 

 

Oplossingen: 

 Zoeken naar vaccin. 

 Afsluiten en isoleren van besmette bedrijven. 

 Meldingsplicht van zowel dierenartsen als huisartsen. 

 Stofbesmetting tegengaan. 
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Bijlage 1 Infoblad eigen onderzoek 

 

Infoblad dierziekte 

 

 

Aanwijzing: Formuleer zoveel mogelijk met kernwoorden, niet in verhaalvorm! 

 

 

Aspecten: 

 

 

Relevante begrippen + omschrijving: 

 

 

 

 

 

 

 

Rol producent/boer: 

 

 

 

 

 

Rol burger/consument: 

 

 

 

 

 

Rol dier/dierenwelzijn: 

 

 

 

 

 

Oplossing(en): 
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Bijlage 2 Biologische begrippen 

Antibioticum Stof die een bacterie doodt of in de groei beperkt. Antibiotica werken 
niet tegen virussen. 

Antibioticum 
resistentie 

Resistentie bij bacteriestammen tegen bepaalde antibiotica als gevolg 
van het veelvuldige gebruik daarvan. 

Antigeen Lichaamsvreemde stof die bij binnendringen in het lichaam 

afweerreacties op gang kan brengen. 
Antilichaam Antistof die in het bloedplasma wordt geproduceerd als reactie op het 

antigeen. Qua ruimtelijke bouw past de antistof precies op het 

antigeen. 
Bacterie Eencellig micro-organisme. 
Besmettelijke 

ziekte 

Ziekte die van een organisme kan overgaan op een ander via een 

micro-organisme. 
DNA Dubbelspiraal in de chromosomen van de celkern; drager van de 

erfelijke eigenschappen. 

Entstof  Vaccin dat wordt ingespoten; waarmee geënt wordt. 
Epidemie Het optreden van een besmettelijke ziekte die zich zeer snel 

uitbreidt, om na enige tijd weer geheel of bijna geheel te verdwijnen. 

Geheugencellen Bestanddelen in het bloed die verantwoordelijk zijn voor immuniteit; 
daardoor kunnen snel antilichamen tegen een bepaalde ziekte worden 
aangemaakt. 

Griepgolf Jaarlijkse verhoging van het aantal griepgevallen in Nederland in de 
winter. Bij meer dan 6 griepgevallen per 10.000 inwoners is sprake van 
een griepepidemie. 

Immuniseren Immuun maken. Onderscheid tussen actieve immunisatie, waarbij een 
persoon zelf een afweer reactie opbouwt en passieve immunisatie, 
waarbij een persoon antistoffen ontvangt. 

Immuniteit Onvatbaarheid voor een bepaalde ziekte. Dit berust op het bezit van 
geheugencellen die zorgen voor zeer snelle aanmaak van 
antilichamen. 

Immuun Onvatbaar voor een bepaalde ziekte. 
Incubatietijd De tijd die verloopt tussen de besmetting en het optreden van de 

eerste ziekteverschijnselen. 

Infectie Het binnendringen van een ziekteverwekker in het lichaam; 
ziekteverschijnselen door giftige stoffen (bacteriën) of doding cellen 
(virussen). 

Micro-organisme Bacterie, schimmel of virus. Eencelligen als gisten en protozoa 
behoren ook tot de micro-organismen. 

Mutatie Verandering in het DNA van een bacterie of virus. 

Postulaten van 
Koch 

Drie belangrijke voorwaarden om met zekerheid te kunnen aanwijzen 
welk micro-organisme de oorzaak van een bepaalde ziekte is. 

Stroomdiagram Een schema met daarin de relaties en volgorden van biologische 

processen. 
Tussengastheer Organisme dat verantwoordelijk is voor het overbrengen van een 

ziekteverwekker. 

Vaccin  Verzwakt of dood gemaakte ziekteverwekker die wordt gebruikt voor 
kunstmatige actieve immunisatie. 

Vaccineren Inenten; het toedienen van een vaccin. 

Virulente 
periode 

De tijd waarin een geïnfecteerd organisme de ziekte kan overdragen 
op andere organismen. 

Virulentie De mate waarin een micro-organisme of een virus het vermogen bezit 
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een ziekte te verwekken. 
Virus Een DNA deeltje omgeven door een eiwitmantel. Vermeerdering van 

virussen kan alleen in levende cellen plaatsvinden. 

Zoönose Infectieziekte van een dier, die op de mens kan overgaan. 
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Bijlage 3 URL lijst 

URL1 Zembla 

http://www.zembla.vara.nl 

>ga naar “dossiers” en kies “gezondheidszorg”. 

>bekijk de aflevering “Ziekenhuisbacterie in de varkensstal” 

(17 december 2006) 

URL2 Wikipedia, de vrije encyclopedie 

http://www.wikipedia.nl/ 

URL3 Gezondheidsdienst voor dieren (GD) 

http://www.gddeventer.com 

URL4 Zembla 

http://www.zembla.vara.nl 

>ga naar “dossiers” en kies “gezondheidszorg”. 

>bekijk de aflevering “Dodelijke griep” (9 februari 2006). 

URL5 Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) 

http://www.minlnv.nl 

URL6 Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) 

http://www.minvws.nl/ 

URL7 Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) 

http://www.rivm.nl/ 

URL8 Voedsel en waren autoriteit (VWA) 

http://www.vwa.nl 

URL9 Productschappen voor vee, vlees en eieren (PVE) 

http://www.pve.nl/ 

URL10 Site over het houden van varkens 

http://www.devarkenshouder.nl/ 

URL11 Site over vlees en dierenwelzijn 

http://www.lekkerdier.nl/ 

URL12 Kennislink 

http://www.kennislink.nl 
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