
Seminar AMR in de  
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Het seminar AMR in de intensieve veehouderij gaat in op de specifieke problematiek 
van AMR in deze sector. AMR vraagt dagelijks om aandacht bij het voorkomen en 
effectief bestrijden van infectieziekten.

19 april 2018



Jan Verhoef • 15:00 – 15:30 uur
Em. prof. dr. Jan Verhoef is medisch microbioloog en was van 1970 
tot 2010 hoogleraar Besmettingsleer, klinische Microbiologie en 
Infectieziekten bij de Universiteit van Utrecht en hoofd van het 
Eijkman-Winkler laboratorium UMCU. Jan is medeoprichter van de 
European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases 
(ESCMID), oprichter van het European Network for Antimicrobial 
Resistance and Epidemiology (ENARE) en erelid van de Nederlandse 
vereniging voor klinische Microbiologie. Nu is hij voorzitter van het 
World Healthcare Forum.

Jeanine Wiegel • 16:00 - 17:00 uur
Drs. Jeanine Wiegel is in 2014 afgestudeerd als dierenarts aan 
de Universiteit Utrecht. Sindsdien is zij werkzaam bij GD. Als 
pluimveedierenarts is ze betrokken bij de monitoring van de 
pluimveegezondheid en diverse projecten op het gebied van 
antibiotica gebruik en resistentie monitoring.

Maarten van Dongen • Inleider en dagvoorzitter 
Dr. Maarten van Dongen studeerde Moleculaire en Medische 
Microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde 
in de Biochemie aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte 
hij in de (bio)farmaceutische industrie binnen en buiten Nederland. 
Hij voerde verschillende landelijke projecten uit op het gebied 
van AMR voor verschillende ministeries. Maarten is oprichter van 
‘AMR Insights’ dat een centrale plaats inneemt als de professionele 
informatiebron voor AMR.

De sprekers
 
Het seminar AMR in de Intensieve Veehouderij is een 
samenwerking van AMR Insights en de Gezondheidsdienst 
voor Dieren (GD)



Frank Peters (VIRTUS) • 17:00 - 17:45 uur
Frank Peters is eigenaar van VIRTUS Communications en inmiddels 

30 jaar actief in de communicatiewereld. Hij is gespecialiseerd 
in reputatie management en crisis communicatie. Hij is werkzaam 

binnen en buiten de agribusiness. Opdrachtgevers zijn onder meer: 
FND, NVG, NZO, LTO Glaskracht, Bel Leerdammer, TNO, Achmea en 

de Nationale Politie. Hij doceert aan verschillende opleidings-
instellingen en is auteur van diverse boeken, waaronder: ‘Reputatie 

onder Druk’ en ‘Mediatraining voor Iedereen’.

Jobke van Hout • 16:00 - 17:00 uur
Dr. Jobke van Hout is sinds 2008 varkensdierenarts bij GD en 
betrokken  bij diverse onderzoeksprojecten. Daarvoor werkte 
Jobke bij de afdeling Veterinaire Farmacologie, Farmacie en 

Toxicologie van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Naast de 
algemene varkensgezondheidszorg zijn haar aandachtsgebieden: 

diergeneesmiddelen en antibiotica en in het bijzonder, 
antibioticumresistentie en bacteriën. Jobke  is betrokken bij 

verschillende nationale en internationale onderzoeken op het 
gebied van antibiotica en antibioticumresistentie.

Annet Heuvelink • 16:00 - 17:00 uur 
Dr. ir. Annet Heuvelink heeft levensmiddelentechnologie gestudeerd. 

Ze is werkzaam als bacterioloog bij GD, waar ze verantwoordelijk 
is voor o.a. de uitvoering en interpretatie van antibioticum-

gevoeligheids testen in het laboratorium. Daarnaast is ze betrokken 
bij resistentiemonitoring voor de verschillende diersoorten en 

diverse projecten op het gebied van antibioticumresistentie. Ze heeft 
ervaring in de levensmiddelen- en veterinaire microbiologie, in het 

kader van diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek.

Menno Holzhauer • 16:00 - 17:00 uur 
Dr. Menno Holzhauer is dierenarts en Europees specialist op het 

gebied van rundergezondheid. Bij GD is hij betrokken bij de
monitoring van dierziekten op melkveebedrijven in Nederland. 

Daarnaast is Menno betrokken bij diverse projecten en onderzoek 
op het gebied van klauwgezondheid, luchtweg - en andere 

aandoeningen bij jongvee en vleeskalveren. 



Programma
donderdag 19 april 2018
van 13.45 tot 20.00 uur in Deventer

13:45 Welkom door dr. Maarten van Dongen

14:00  Bouwstenen AMR: Bacteriën, antibiotica en resistentie  
door dr. Maarten van Dongen

15:00  AMR in de kliniek: AMR bedreiging van humane gezondheid,  
door em. prof. dr. Jan Verhoef

15:30 Pauze

16:00  AMR in veterinair perspectief: facts and fiction, door GD: 
- ESBL in de pluimveesector, door drs. Jeanine Wiegel 
- MRSA in de varkenssector, door dr. Jobke van Hout 
-  Verantwoord antibioticagebruik in de rundveehouderij,  

door dr. ir. Annet Heuvelink en dr. Menno Holzhauer

17:00  Regie en samenwerking als basis voor succes in  
crisis communicatie, door Frank Peters

17:45  Forumdiscussie onder leiding van Maarten van Dongen met  
Jeanine Wiegel, Frank Peters en Jan Verhoef

18:30 Gelegenheid voor netwerken en aperitief

19:00 Diner

20:00 Afsluiting

Datum & Locatie
Donderdag 19 april 2018
GD, Arnsbergstraat 7, 7418 EZ Deventer 

Aanmelden & kosten
De kosten van deelname bedragen € 495,- (ex BTW) per persoon.  
Na inschrijving ontvangt u een factuur. Restitutie is helaas niet mogelijk. 
Wel is het mogelijk dat u zich laat vervangen door een collega.

Aanmelden kan via de website van AMR Insights: 
bit.ly/SeminarAMR of telefonische via 0570 660344.
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AMR INSIGHTS, Postbus 175, 3930 ED Woudenberg, 
telefoon 033 4340404, e-mail info@amr-insights.eu, www.amr-insights.eu
GD, Postbus 9, 7400 AA Deventer, 
telefoon 0570 660344, e-mail info@gdacademy.nl www.gddiergezondheid.nl


