
De boer op! 
Nevenactiviteiten op de boerderij 
10e Nationale Symposium Zoönosen
1 december 2016 | RIVM | Bilthoven



Programma
9:00 - 9:30 Ontvangst en registratie

9:30 - 9:40 Welkom en introductie

9:40 - 11:00 Plenaire sessie 1

Positieve invloeden van dieren & nevenactiviteiten
Nienke Endenburg (Faculteit Diergeneeskunde)

Diverse facetten van nevenactiviteiten op de boerderij
Annette van Velde (LTO)

Zoönotische risico’s
Maarten Weber (GD Deventer)

11:00 - 11:15  Koffie en thee

11:15 - 12:15 Workshops ronde 1 (Parallelle sessie) 

Kip of kind? Als kemphanen tegenover elkaar
Een boer wil een medisch kinderdagverblijf (MKDV) starten.  
Zijn buurman, een pluimveehouder, vreest voor zijn  
uitbreidingsmogelijkheden als het MKDV er komt.
Oefen wat de Handreiking Beoordelingskader Gezondheid en 
Milieu Veehouderij bijdraagt aan oplossingen voor dit conflict.

Microbenvrij melken: feit of fictie?
Op melkveebedrijven worden grote inspanningen geleverd om 
melk van goede kwaliteit af te leveren. Wat wordt er op de 
boerderij eigenlijk gedaan om melk ‘microbiologisch schoon’ 
 te verkrijgen en te houden? Wie zijn daar bij betrokken?  
In deze workshop wordt op interactieve wijze op dit soort 
vragen ingegaan en gaat u bovendien zelf aan de slag met  
melk. Durft u uw (schone!) handen uit de mouwen te steken?



Pub Quiz van Antrax tot Zorgboerderij
Test je kennis op ludieke en interactieve wijze! Wie weet het 
meeste over zoönosen, nevenactiviteiten op de boerderij, 
veehouderij, actuele gebeurtenissen, algemene kennis en nog 
veel meer.

12:15 - 13:15 Lunch

13:15 - 14:30 Plenaire sessie 2 

Het hoe en waarom van Keurmerken
Boyd Berends (Faculteit Diergeneeskunde) 

Keurmerk Zoönosen vergroot bewustwording dierhouder
Carlijn Kappert (GD Deventer)

Wij werken samen aan preventie en kijken dagelijks vooruit
Jim Ketelaars (Verenigde Agrarische Kinderopvang)

14:30 - 14:45 Koffie en thee

14:45 - 15:45 Workshops II (Parallelle sessie)

15:45 - 16:30 Plenaire sessie 3 

Casus: Campylobacter fetus rauwmelkse schapenkaas
Birgitta Duim (Faculteit Diergeneeskunde)

Hoe om te aan met de tegenstellingen rondom rauwe melk? 
Zegen of gevaar voor de volksgezondheid? 
Ton Baars (Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)

16:30 Uitreiking Staat van Zoönosen 2015 en borrel

Het symposium is voor bedrijfsartsen, GGD-artsen, arbeidshygiënisten, dierenartsen, 
infectieziektedeskundigen, verpleegkundigen, onderzoekers/epidemiologen.
Accreditatie is aangevraagd bij AbSG, Hobeon, NVMM, PE-Veterinair en V&V.



Registratie: www.rivm.nl/zoonosensymposium2016

Kosten: € 80,-  
Bij inschrijving heeft u online betaald of is de factuur verstuurd naar het door u 
opgegeven adres. 

Meer informatie
OneHealth.nl

Dit is een uitgave van:
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De zorg voor morgen begint vandaag
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