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De Campylobacter-bacterie is in de Europese Unie en ook in Nederland de belangrijkste 
bacteriële veroorzaker van diarree bij de mens. De meeste infecties hebben hun bron in 
pluimvee. Besmetting van de mens verloopt via besmet pluimveevlees en via andere, 
deels nog onbekende, routes. Het is van groot belang om tot een effectieve aanpak te 
komen met als doel de ziektelast door Campylobacter te verlagen. In 2009 sloten het 
ministerie van VWS en de pluimveevleesverwerkende industrie (NEPLUVI) een 
Convenant. De gezamenlijke aanpak door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen 
heeft geleid tot een blauwdruk voor de aanpak van Campylobacter op kippenvlees, één 
van de belangrijkste bronnen. Vanuit de Europese Commissie wordt er een plan 
opgesteld om Campylobacter-besmettingen bij de mens te verminderen. De Nederlandse 
gegevens en aanpak kunnen worden gebruikt voor dit Europese beleid. Vier jaar na de 
start van het Convenant is het tijd om de balans op te maken. Aanvullend onderzoek 
wordt nu ondergebracht bij de Topsectoren; een gezamenlijke inspanning van overheid, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Het programma van dit symposium geeft een overzicht van de stand van zaken en gaat 
in op risicomanagement, de toekomstvisie van de overheid en EU-beleid over de 
aanpak van Campylobacter in pluimvee.

Afscheid 
Op deze dag neemt Ria van der Hulst-van Arkel afscheid van het NRL Campylobacter. Na 
42 jaar werkzaam te zijn geweest bij het COVP Spelderholt en, na de fusie in 1996, bij (de 
voorlopers van) het CVI in Lelystad, heeft zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 
Aansluitend op het programma is er een receptie ter gelegenheid van haar afscheid.

Locatie
Auditorium van het Central Veterinary Institute (CVI)
Edelhertweg 15, 8219 PH Lelystad

Doelgroep
Medewerkers van overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven, consumentenorganisaties, 
dierenartspraktijken en laboratoria die werkzaam zijn in de pluimveehouderij, pluimvee 
verwerkende industrie en op het gebied van voedselveiligheid en infectieziekten. 

Deelnamekosten 
Dit symposium is kosteloos.

Aanmelding 
U kunt zich aanmelden tot woensdag 5 juni 2013 via  
www.wageningenur.nl/aanmeldencampylobacter2013
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12.00 - 12.45 Ontvangst met broodjes

12.45 - 13.00 Opening door de voorzitter – Arjen van de Giessen, RIVM

13.00 - 13.25 Wat is de bron van campylobacteriosis bij de mens – Wilfrid van Pelt, RIVM

13.25 - 13.50 Ervaringen met beheersing van Campylobacter op pluimveeslachterijen 
 – Peter Vesseur, NEPLUVI

13.50 - 14.15 Risk assessment: van theorie naar beleid – Arie Havelaar, RIVM/FD en  
 Arno Swart, RIVM

14.15 - 15.00 Koffiepauze

15.00 - 15.25 Interventies in de primaire sector; mogelijkheden en te verwachten effecten  
 – Jaap Wagenaar, FD/CVI

15.25 - 15.50 Reductie besmetting Campylobacter op kippenvlees, doel en inzet van VWS en EZ  
 – Gijs Theunissen, ministerie VWS en Eric Pierey, ministerie EZ

16.00 - 16.25  EU-beleid op het gebied van Campylobacter 
 – Kris De Smet, Europese Commissie

16.25 - 17.00 Discussie onder leiding van Martijn Weijtens, ministerie EZ

17.00 -  Aansluitend de receptie ter gelegenheid van het afscheid van  
 Ria van der Hulst-van Arkel

http://www.wageningenur.nl/aanmeldencampylobacter2013
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Organisatie en informatie
Dit symposium is voorbereid door de 
Convenant-begeleidingsgroep waarin zijn 
vertegenwoordigd: VWS, EZ, NEPLUVI, 
RIVM, CVI, FD en NVWA.
De organisatie van het symposium is in 
handen van het Central Veterinary 
Institute (NRL Campylobacter) in samen-
werking met het RIVM.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:
Annet Blanken, CVI, 
T 0320 - 23 86 78 

Hella Smit, RIVM, 
T 030 - 274 42 66

Dit symposium is een samenwerking 
tussen:


