Verslag 25ste Veterinaire Informatiedag voor Seniordierenartsen
27 maart 2019, Boerderij Mereveld te Utrecht
Na 12 jaar is het vandaag de 25ste keer dat de bijeenkomst voor seniordierenartsen in het vertrouwde
Restaurant Boerderij Mereveld wordt gehouden. De formule is na al die jaren dezelfde: ontvangst
met koffie en krentenwegge, opening door iemand gerelateerd aan Bestuur of Platform van de
KNMvD, twee lezingen van geleerde, dan wel zeer geleerde dame of heer over een algemeen
veterinair / medisch onderwerp, een lunch met saucijzen- of worstenbroodjes, een eindborrel en bij
dit alles: voldoende tijd voor onderling contact. En al die jaren onder leiding van
“opperspreekstalmeester”, Jan Peelen!

Dat deze formule ook deze keer is aangeslagen blijkt uit de aanwezigheid van 123 betalende
deelnemers. Wel is de inschrijfprijs intussen verhoogd, van 35 naar 37,50 euro.

Een volle zaal met aandachtige toehoorders.

Aan het begin van de ochtend herdenkt Jan Peelen één van de leden van de Projectgroep Veterinaire
Informatie van het eerste uur, dr. Ingrid van der Gaag. Vanuit haar wetenschappelijke achtergrond
kende zij veel wetenschappers, die dan als spreker konden worden gevraagd. Haar inbreng zal zeker
gemist worden. Op 26 februari jl. is afscheid van haar genomen.
Daarna volgt een ‘lang-zal-ze-leven’ voor de jarige Kim Koman, dierenarts-medewerkster van de
KNMvD, die deze dag mede heeft georganiseerd.

De jarige Kim Koman door Jan Peelen in het zonnetje gezet.

De opening wordt verricht door de voorzitter van de KNMvD, mevrouw dr. Merel Langelaar. Zij vindt
het erg plezierig het collectieve veterinair geheugen en de saamhorigheid bij de seniordierenartsen
hier te ervaren.

Voorzitter KNMvD, Merel Langelaar, opent de bijeenkomst.

Ze vertelt hoe de reorganisatie bij de KNMvD bestuurlijk en op het bureau is verlopen. In de
toekomst ligt nog een groot aantal uitdagingen, intern, maar ook extern: contributiestructuur, meerjaren plan KNMvD, inpassen van ketens van dierenartsen, te verwachten tekort aan dierenartsen.
Tenslotte doet zij een oproep voor een microbioloog, die advies zou willen uitbrengen in het kader
van een gezamenlijk project van Radboud UMC en PUM met betrekking tot het bestrijden van
antibioticaresistentie in 'Low and Middle Income Countries' (project PUM-AntiMicrobial Resistance).
Contact kan worden opgenomen met Edmee.Bowles@radboudumc.nl.
De eerste lezing wordt gehouden door mevrouw prof. dr. Wiesje van der Flier – dochter van de
seniordierenarts Rijckert van der Flier – hoofd van het klinisch onderzoek Alzheimercentrum in
Amsterdam over “Het Alzheimermysterie”. In een boeiend betoog worden we op de hoogte
gebracht van de huidige stand van zaken van deze veel voorkomende ziekte, vooral bij senioren.

Prof. dr. Wiesje van der Flier aan het woord.

Voor het verslag van deze lezing wordt hier de samenvatting geciteerd van het artikel “Diagnostiek
van de ziekte van Alzheimer” in het tijdschrift Neuropraxis in 2018.
“De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Problemen in het
episodische geheugen vormen het opvallendste kenmerk van Alzheimer. In de loop van het
ziekteproces is sprake van globale cognitieve achteruitgang, problemen in het dagelijks leven en
verlies van zelfstandigheid. Dit artikel (en de lezing) gaat over de stand van zaken op het gebied van
diagnostiek van Alzheimer, waaronder de resultaten van het ABIDE (Alzheimer Biomarkers in Daily
Practice) project, dat subsidie kreeg in het kader van het Deltaplan Dementie en nieuwe
ontwikkelingen, waaronder (nieuwe) diagnostische tests om het ziekteproces al tijdens het leven aan
te tonen. Verder gaat het artikel (en de lezing) in op neuropsychologisch onderzoek, MRI, eiwitten in
het hersenvocht en amyloïd PET.
Ook worden de nieuwste criteria en het onderzoeksframework voor Alzheimer besproken.
Alzheimerhersenschade ontwikkelt zich decennia eerder dan het syndroom alzheimerdementie. Het
wordt dan ook steeds duidelijker dat diagnostiek van dementie plaats moet vinden langs twee
assen, die niet exact gelijk lopen: de as van etiologie ofwel hersenschade, en de as van syndroom
ofwel cognitieve achteruitgang en beperkingen in het dagelijks leven. Het laatste woord is tenslotte
aan de patiënt, die aangeeft graag meer informatie te willen krijgen over wat de specifieke
uitslag van het diagnostisch onderzoek betekent voor zijn persoonlijke situatie.”
Samen met collega Philip Scheltens heeft mevrouw Wiesje van der Flier in 2015 het boek “Het
Alzheimermysterie” geschreven, dat hier te koop was.
Hieronder staan 3 afbeeldingen van de nieuwe diagnostische tests waarbij Alzheimer pathologie (in
vivo) zichtbaar c.q. aantoonbaar wordt en een accurate vroegtijdige diagnose kan worden gesteld.

MRI van de hersenen:
Cerebrale atrofie ,
Hippocampus atrofie

CSF (cerebrospinal fluid):
aantonen met biomarkers van
amyloïd beta + tau

PET scan van de hersenen:
aantonen van amyloïd

Onder leiding van Jan Peelen worden er vragen gesteld die
door professor van der Flier worden beantwoord.

Als dank krijgt professor van der Flier een cadeaubon en een fles wijn.

Voor de pauze krijgt Tjebbe Hepkema nog kort het woord. Mede namens Paul Knijff roept hij
belangstellenden op om het Pensioenfonds voor Dierenartsen mee te gaan besturen. Er zijn
binnenkort vacatures te vervullen, in het bestuur, in de deelnemersvereniging en in het
verantwoordingsorgaan. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Paul Knijff
(06 22219317 of knijff44@gmail.com ) en/of kijken op de website.
.

Een eenvoudige, smakelijke lunch om bij te praten

Na de lunch kondigt Tine Beulink, voorzitter van de Projectgroep Reizen, aan dat de projectgroep naast de reis naar de Baltische Staten die 2 maal is volgeboekt - ook nog een binnenlandse reis
organiseert van 30 augustus tot 1 september. De locatie is Drenthe. Er komt nog een e-mail naar alle
seniordierenartsen met nadere bijzonderheden.
Het middagprogramma wordt verder verzorgd door mevr. drs. Monique Verkerk, dierenarts en
forensisch dierenarts en dr. Frank van de Goot, arts en forensisch en klinisch patholoog. De
voordracht is getiteld “Humaan forensische benadering van dierenmishandeling”.

Gezamenlijk optreden van Frank van de Goot en Monique Verkerk.

Monique Verkerk legt allereerst uit hoe zij samen het forensisch dierenonderzoek hebben aangepakt.
Zij hebben “de Stichting Forensisch Dierenonderzoek” opgezet, die als doel heeft te helpen bij het
verzamelen van bewijs bij het vermoeden van dierenmishandeling. Er is een laagdrempelig loket
waarop zowel de dierenpolitie als particulieren zich kunnen melden. Op de website www.fdoz.nl
wordt uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat.
Frank van de Goot heeft onder meer gewerkt bij het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Hij
vindt het belangrijk dat het vermoeden van dierenmishandeling goed wordt onderbouwd, zodat de
daders aangeklaagd en berecht kunnen worden.

Maar niet alles wat lijkt op dierenmishandeling is dat ook. Op een pakkende manier bespreekt hij een
aantal gevallen uit zijn praktijk als forensisch specialist en laat zien waar wel en waar geen sprake is
van dierenmishandeling. Zijn stelling: voor een forensisch patholoog is emotie een slechte raadgever;
goed kijken wat je kunt zien, is belangrijk.

De lijfspreuk van Frank van de Goot: De kunst van terughoudend zijn.

Via onderwijs aan de Faculteit Diergeneeskunde en via lezingen geven hij en Monique Verkerk
bekendheid aan deze nieuwe tak van sport, het forensisch onderzoek bij dieren.
Met applaus en de traditionele envelop met inhoud met elk een fles wijn worden de beide sprekers
bedankt.
Deze dag samenvattend: een zeer geslaagde bijeenkomst voor de seniordierenartsen van de KNMvD,
waarop de Projectgroep Veterinaire Informatie, bestaande uit Vera Baumans, Ed ter laak, Theo van
Noort, Jan Peelen en Koos Verhoeff tevreden en met plezier kan terugzien!
De volgende bijeenkomst staat gepland op 27 november 2019.
Frans X. Cremers
Foto’s: Wout van den Heuvel

