Gefe/iciteerd !
Op 24 mei 2006 was het KAD aanwezig in de aula van de Amsterdamse Universiteit waar de 27-jarige promovendus Bastiaan Meerburg
(ir. B.G.) zijn academische proefschrift verdedigde. Twee van zijn stellingen verdienen onze bijzondere aandacht: 'Effectief beheer van
plaagdieren vereist een grondige kennis van de ecologie van de betreffende soort' en 'Vee/ onverklaarbare branden in veehouderijbedrijven kunnen worden teruggevoerd op een slechte p/aagdierbestrijding'. Met vee/ verve stond hij de 5-koppige promotiecommissie te
woord. 'Bastiaan, namens de medewerkers van het KAD van harte gefeliciteerd met het behalen van je doctorsgraad. We verwachten in de
toekomst nog veel meer van je te lezen en -waar mogelijk- samen te werken.' Meerburg is in dienst getreden als adviseur Infectieziektebestrijding bij het RIVM in Bilthoven.

STELLINGEN
Alle 10 de stellingen die horen bij het proefschrift 'Zoonotic
Risks of Rodents in Livestock Production' van dr. ir. B.G.
Meerburg. (24 mei 2006)

1.

<L>

0
0
N

<U

;;;
E

0

C:

z
l!)

...,<(
0..

0::

0

Effectief beheer van plaagdieren vereist een grondige
kennis van de ecologie van de betreffende soort.
2. Agrariërs moeten zich bewust zijn dat het gebruik van
katten voor plaagdierbestrijding een risico kan vormen
voor de diergezondheid en de voedselveiligheid.
3. Mus muscu/us en Rattus norvegicus kunnen drager zijn van
Salmonella en Campylobacter.
4. De uitkomsten van serologische en moleculaire detectiemethoden voor het opsporen van Toxoplasma gondii
laten aanmerkelijke verschillen zien.
5. Het diervriendelijk houden van varkens, waarvan vrije
uitloop een belangrijk aspect is, leidt waarschijnlijk tot
een hoger risico op Toxoplasma gondii.
6. Consumenten moeten zich realiseren dat er continu
spanningen bestaan tussen voedselveiligheid enerzijds en
diervriendelijke productiemethoden anderzijds.
7. Het beter koppelen van humane en veterinaire kennis is
nodig om in de toekomst infecties m et zoönotische
pathogenen het hoofd te kunnen bieden .
8. Veel onverklaarbare branden in veehouderijbedrijven
kunnen worden teruggevoerd op een slechte plaagdierbestrijding.
9. Ook als de kat van huis is, is te voorkomen dat de
muizen op tafel dansen .
10. Hoe meer je hebt, hoe meer er stuk kan gaan.

.. . The trouble with
the rat race is that even if you win,
you're still a rat. ..

