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In 2013 werd het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland officieel opgericht. Dat
gebeurde tijdens het startseminar ‘Zoönose, berg je maar’ op 12 juni. In deze nieuwsbrief
vertellen we waarom het Kennisnetwerk is opgericht en doen we verslag van wat we in 2013
hebben gedaan.
Aanleiding
Tijdens de uitbraak van de Q-koorts in 2009 werd duidelijk dat de humane en veterinaire
gezondheidszorg grotendeels separaat zijn georganiseerd. Dat bleek ook uit het
visiedocument ‘Aanpakken door Verbinden’ waarin een regionale visie op de Qkoortsproblematiek in Utrecht werd beschreven. In het visiedocument werden enkele
aanbevelingen gedaan. Eén daarvan was het opzetten van een landelijke Q-koorts database.
Een andere het opzetten van een regionaal kennisnetwerk zoönosen.
Na enige aftastende bewegingen ging in 2012 een aantal organisaties met elkaar in gesprek:
het RIVM Centrum Epidemiologie en Surveillance, het UMC Utrecht, de VRU/GHOR en de
beide GGD'en in de provincie Utrecht. Al snel was duidelijk dat de behoefte om kennis en
ervaring uit te wisselen en netwerken te vormen breed werd gedeeld en sloten andere
organisaties zich bij de initiatiefnemers aan, zoals de faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit Utrecht en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Het Kennisnetwerk stelde zich twee doelen:
1. een onafhankelijke netwerkorganisatie zijn waar kennis op het gebied van zoönosen
en antibioticaresistentie gebundeld is en gedeeld wordt met professionals in het
werkveld
2. een constructieve samenwerking realiseren tussen professionals uit de humane en
veterinaire gezondheidszorg in de regio Midden-Nederland buiten crisissituaties om,
zodat bij uitbraken snel en doordacht gehandeld kan worden.
Het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland wil vooral van waarde zijn voor de
professionals in de humane en veterinaire gezondheidszorg in de regio Midden-Nederland.
Maar uiteraard zijn professionals uit andere regio's van harte welkom.
Startseminar
Het seminar ‘Zoönose, berg je maar’ op woensdag 12 juni markeerde de officiële start van
het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland. Ruim honderd professionals woonden het
startseminar bij. Zij kijken terug op een geslaagde dag. Bekijk hier een compleet verslag
inclusief fotoreportage van het seminar.
Website www.vandieropmens.nl
Tijdens seminar werd ook de website www.vandieropmens.nl gelanceerd. Op de website
staat zowel actuele als achtergrondinformatie over zoönosen en antibioticaresistentie. En
natuurlijk informatie over het Kennisnetwerk zelf.

Sociale media
Het Kennisnetwerk is ook actief op sociale media. Via het twitteraccount @vandieropmens
versturen we tweets over zoönosen en aanverwante onderwerpen.
Iedereen die in de regio Midden-Nederland op een of andere manier betrokken is bij
zoönosen en antibioticaresistentie kan zich aanmelden op de LinkedIngroep
‘vandieropmens’.
Het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland in het nieuws
‘Impact zoönosen niet onderschatten. Veterinaire en humane artsen samen sterk in
Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland.’ Dat is de titel van een artikel in het tijdschrift
Veehouder en Veearts van september 2013. Kerngroepleden Ans van Lier en Jan Jelrik
Oosterheert werden voor dit artikel geïnterviewd.
Ook Hoegaathet?, het publieksblad van het UMC Utrecht, besteedde aandacht aan ons
Kennisnetwerk (zie pagina 6).
Plannen voor 2014
Boeien, binden en bouwen. Dat is het motto voor 2014.
We hopen u in 2014 een aantal boeiende activiteiten aan te bieden om professionals uit de
humane en veterinaire gezondheidszorg te (ver)binden. De eerste is inmiddels geweest: een
excursie naar de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer op 21 januari jl.
Onze eerste verjaardag vieren we met een seminar op 12 juni in Boerderij Mereveld in
Utrecht. Heeft u nog ideeën voor interessante onderwerpen of sprekers? Laat het ons
weten!
We blijven verbonden met het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen. In 2014 ligt het accent
van de samenwerking vooral op het gebied van het delen van kennis en expertise. Daarnaast
bouwen we aan het vergroten van onze bekendheid en aan de uitbreiding van het aantal
leden van ons Kennisnetwerk.
Contact
Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Wilt u meer informatie over het Kennisnetwerk
Zoönosen Midden-Nederland? Wilt u een bijdrage leveren aan ons Kennisnetwerk? Of wilt u
zich aanmelden als lid? Neem dan contact met op met onze projectsecretaris.
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