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THEMA: 30 JAAR PRRS BESPROKEN

Het PRRS-symposium: een
prachtige middag

Het verleden, heden én de toekomst van het PRRS-virus
stonden centraal tijdens een symposium dat we donderdag
24 juni hielden. Thema van die middag was: ’30 jaar PRRS:
de zorgen van toen en de kennis van nu’. We spraken samen
over PRRS en vierden ook het werk van onze PRRS-specialist
Tom Duinhof. Hij kreeg in 2020 de diagnose ALS en nam
tijdens die middag afscheid van zijn werkzame leven in de
wetenschap.
Wat was het mooi om met vijftig mensen bij elkaar te zijn en
kennis te delen. Met Tom Duinhof en zijn vrouw Joke,
familieleden, collega’s, oud-collega’s en varkensdierenartsen.
We hebben gelachen, een traantje gelaten en vooral genoten.
Vanwege de coronamaatregelen kon maar een beperkte groep
mensen fysiek aanwezig zijn, gelukkig namen ook nog eens 120
deelnemers online aan het symposium deel.

Prof. Tomasz Stadejek besprak, middels een live-verbinding
vanuit Polen, verschillende typeringen en mutaties van PRRS
vanuit veldvirussen, maar ook van verzwakte levende vaccins.
Hij deed een oproep om sequentie-analyses te delen om zo de
kennis over de verspreiding van de verschillende PRRS-stammen
te vergroten. Voor de Amerikaanse varkenshouderij blijft PRRS
de belangrijkste frustratiebron, zo vertelde onze derde spreker
Dr. Cesar Corzo. De aanpak moet volgens hem vooral op het
gebied van externe en interne biosecurity liggen, aangezien het
PRRS-virus continu evolueert.

Dertig jaar PRRS in vogelvlucht
Dr. Gert Wensvoort was de eerste bevlogen spreker. Op 23
januari 1991 meldde het Nederlandse tv-journaal het eerste
geval van deze mysterieuze varkensziekte in Nederland. Wat
daarna volgde was voor Gert en de rest van het Nederlandse
veterinaire veld een grote primeur.
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Samen werken om PRRS-vrij te worden
Tom Duinhof nam ons mee op reis. Een reis van 29 jaar langs
PRRS en GD. Een tijdlijn om trots op te zijn. Het symposium
eindigde met een mooie kijk in de toekomst: ‘The road to
succes: Nederland in 2050 PRRS-vrij.’ POV-voorzitter Linda
Janssen sprak de ambitie uit voor een sectorbrede aanpak. Een
combinatie van bewustwording, monitoring en de
daadwerkelijke individuele aanpak.
Tom Duinhof sloot de middag af: “Ik heb altijd genoten om met
collega’s samen te werken, zowel aan de telefoon als op
bedrijven en intern bij GD. Dat deed ik altijd met plezier. Nu
word ik daar op een vroegtijdig moment tussenuit getrokken,
om het maar even zo te zeggen. Ik wil jullie er graag op wijzen
dat onze zoon Maarten, samen met zijn studievriend Harm, een
marathon gaat lopen op 7 november 2021. Hij doet dit samen
met een groep ALS-runners. Het is inderdaad zo dat er op dit
moment geen goede therapieën zijn,
maar die kunnen nog wel komen. Als er
maar onderzoek wordt gedaan. Dat
hopen we hiermee te stimuleren.”
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STEUN TOM IN DE STRIJD TEGEN ALS!
Tom Duinhof: “Ik heb sinds oktober 2020 ALS en wil u vragen het onderzoek naar deze genadeloze ziekte te steunen.”
Maarten: “Bij mijn vader is in 2020 de ongeneeslijke ziekte
ALS geconstateerd. Ik maak daardoor van dichtbij mee wat
deze verschrikkelijke ziekte doet met zowel de patiënt als
zijn naaste omgeving. Het gevoel van onmacht is daarbij
groot, omdat er geen geneesmiddel is en het constant aanpassen blijft aan de verslechterende omstandigheden. Mijn
persoonlijke motivatie om mee te doen met de marathon
van Barcelona is daarom om op deze wijze iets terug te doen
voor mijn vader, die zich mentaal heel sterk houdt en positief blijft. Daarnaast wil ik op deze wijze een bijdrage leveren aan alle huidige en toekomstige ALS-patiënten door
meer onderzoek mogelijk te maken, zodat deze ziekte in de
toekomst wel geneesbaar wordt!”
Maarten heeft inmiddels de marathon met succes afgerond,
Maarten en Tom steunen kan nog steeds door te doneren via
www.als.nl.
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