Samen werken aan diergezondheid

Uitnodiging workshop:

Van tegenstander naar medestander

Als pluimveedierenarts weet u dat bacteriën een belangrijke tegenstander zijn van
pluimveegezondheid. Het huidige antibioticabeleid, ‘prudent use’ en ‘good veterinary practice’
doen het werkveld van een pluimveedierenarts op een mijnenveld lijken. Want hoe gaat u om
met antibioticagebruik, hoe gaat u om met resistentie van pathogenen en hoe houdt u zich
staande in de wirwar van papierwerk, regels en handhaving? Daar willen we, samen met u,
graag bij stilstaan tijdens de workshop ‘Van tegenstander tot medestander’. GD organiseert
deze workshop, met lezingen van onder andere Wageningen University & Research (WUR),
DiergezondheidsZorg Vlaanderen (DGZ) en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), op
18 mei van het Pluimvee Symposium op de Venco Campus te Eersel. Als u deelneemt aan de
workshop, heeft u automatisch toegang tot het Symposium voor de vleessector dat ‘s middags
plaatsvindt.
Programma
9.00 uur
9.15 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.45 uur
11.15 uur
12.00 uur
12.15 uur
12.30 uur
14.00 uur

Ontvangst
Opening door Teun Fabri, GD
Wat is de rol van de dierenarts bij het verantwoord voorschrijven van 		
antibiotica? (Dik Mevius, WBVR)
Antibioticabeleid en -resistentie in België (Philippe Gelaude, DGZ)
Invullen van de quickscan (Marion Kluivers-Poodt, WUR)
Monitoring van antibioticaresistentie bij pathogenen (Jeanine Wiegel, GD)
Resultaten van de quickscan (Marion Kluivers-Poodt, WUR)
Discussie
Lunch
Aanvang Pluimvee Symposium ‘Ken uw tegenstanders’

Om 13.00 uur nodigt Merial u uit voor de gesponsorde lezing van Francesco Prandini, Avian
Global Technical Services Director van Boehringer Ingelheim. De lezing gaat over ‘Marek’s
Disease: observations on a possible challenge for slow growing broilers’.
De deelnamekosten voor de GD workshop en het Pluimvee Symposium op 18 mei bedragen
199 euro (exclusief btw). De aanvraag voor accreditatiepunten bij het Kwaliteitsregister
Dierenartsen is in behandeling. Kijk voor meer informatie en aanmelden op
www.pluimveesymposium.nl
Wij kijken ernaar uit om u op 18 mei tijdens de workshop te begroeten.
Met vriendelijke groet,
Teun Fabri
Hoofd dierenartsen pluimvee, GD

Dik Mevius, WBVR
Prof. dr. Dik Mevius is in 1980 afgestudeerd aan de Faculteit
Diergeneeskunde te Utrecht. Hij is een expert op het gebied van
moleculaire epidemiologie van antimicrobiële resistentie. Als
onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research te Lelystad is
hij verantwoordelijk voor het Nationaal Referentie Laboratorium
voor antimicrobiële resistentie onder dieren. Sinds 2007 bekleedt hij
de leerstoel Antimicrobiële resistentie aan de Universiteit Utrecht.
Het huidige onderzoek van zijn groep richt zich op ESBL, mcr-1,
plasmiden en andere beweeglijke genetische elementen, die een rol
spelen in de epidemiologie van resistentie genen en isolaten en de associatie tussen resistentie
veterinair een humaan. Dik is onderdeel van verschillende expertpanels, werkgroepen en
commissies op het gebied van antibiotica en resistentie nationaal en internationaal.
Dik zal ingaan op de verantwoordelijkheid van de practicus bij het gebruik van antibiotica,
maar ook voor de kwaliteit van de diagnose (kweek) en de kwaliteit van het vervolg onderzoek
(antibiogram). Daarnaast de verantwoordelijkheid van practici binnen de monitoring van
resistentie ontwikkeling gekoppeld aan de waarde van deze monitoring (commensalen en
pathogenen) en de positie van Nederland met betrekking tot antibioticagebruik
en -resistentie ontwikkeling.
Philippe Gelaude, DGZ Vlaanderen
Drs. Philippe Gelaude werkt sinds 2015 als pluimveedierenarts
bij DierGezondheidsZorg Vlaanderen. Eén van zijn belangrijkste
aandachtsvelden is biosecurity. Philippe studeerde in 2011 af als
dierenarts aan de Universiteit Gent (België), waarna hij direct aan de
slag ging als onderzoeker aan de Faculteit Diergeneeskunde. Hij deed
onderzoek naar bioveiligheid in de braadkippensector en de link met
productietechnische resultaten en antimicrobieel gebruik. Ook werkte
hij enkele jaren als pluimveedierenarts bij een praktijk die actief was
in verscheidene lagen van de pluimveesector.
Ook in België ligt de focus op verantwoord antibioticagebruik in de dierlijke productiesector.
Dierenarts Philippe Gelaude gaat verder in op het antibioticabeleid en antimicrobiële
resistentie in België. Tevens wordt er aandacht besteed aan de 2020 doelstelling van het
AMCRA, SANITEL-MED en de uitdagingen die de dierenartsen te wachten staan.
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Marion Kluivers-Poodt, WUR
Drs. Marion Kluivers-Poodt is werkzaam als onderzoeker bij
Wageningen University and Research. Ze werkt hier op de afdeling
Animal Behaviour and Welfare. In 1999 is ze aan de Universiteit
Utrecht afgestudeerd als dierenarts, waarna ze aan de slag is
gegaan bij de afdeling varkensgezondheidzorg van de Faculteit
Diergeneeskunde. Naast het geven van onderwijs deed ze hier
onderzoek naar het welzijn van zeugen. Bij Wageningen UR is ze
momenteel betrokken bij diverse projecten en werkt ze aan haar PhDonderzoek, dat gericht is op nieuwe methoden om pijn te meten.
Marion is betrokken bij het onderzoek Kritische Succes- en Faalfactoren voor antibioticagebruik
bij pluimvee. Ze zal samen met de groep aanwezige dierenartsen een quickscan invullen,
waarbij uw mening gevraagd wordt over diverse stellingen gerelateerd aan antibioticagebruik.
Vervolgens zullen de resultaten hiervan besproken worden.
Jeanine Wiegel, GD
Drs. Jeanine Wiegel is in 2014 afgestudeerd als dierenarts aan de
Universiteit Utrecht. Sindsdien is zij werkzaam bij GD te Deventer.
Als pluimveedierenarts is ze betrokken bij de monitoring van
de pluimveegezondheid en diverse projecten op het gebied van
antibioticagebruik en resistentiemonitoring.
Jeanine zal ingaan op de resultaten van het project Landelijk
antibiogram, waarbij de gevoeligheden van een groot aantal
pluimveepathogenen zijn bepaald. Want wat is de waarde van
deze overzichten voor de veehouder en de dierenarts? Ze zal ingaan op de interpretatie van
monitoringsresultaten, trendanalyses en de mogelijkheden die deze overzichten bieden.
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