Bijeenkomsten

Vierde KAD-Kenniskring Dierplagen
Duurzaam plaagdierbeheer in de praktijk

De vierde KAD-Kenniskring Dierplagen werd dit jaar weer georganiseerd in samenwerking met Ouwehands Dierenpark. De deelnemers
kregen de kans om voorafgaand aan de bijeenkomst de reuzenpanda’s
Wu Wen en Xing Ya met een bezoek te vereren. Een groter contrast be-

enthousiaste presentatie nam hij de aanwezigen mee op zijn rondgang langs de
Nederlandse keukens. Het werd een leerzame, maar wel lichtvoetig gebrachte presentatie van een televisieman die menige
ogen met een knipoog opende.

staat er niet. De Chinese panda’s zijn kieskeurige bamboe-eters die met

Loek Kloosterman

uitsterven worden bedreigd. Aan Nederlandse plaagdieren moet juist

de voedingsmiddelenindustrie kan alleen
een succes gaan worden wanneer de gehele keten van oorzaak tot gevolg binnen
een planmatige strategie wordt aangepakt.
Want IPM is méér dan preventie. Om te
beginnen: Nog steeds is het een groot
probleem dat klanten, als gevolg van ondeskundigheid, vooroordelen en gemakzucht, vragen om de toepassing van biociden. Vandaar dat communicatie met de
juiste managers de basis moet zijn van de
plannen van aanpak. Zaken als ingangscontrole, opruimdiscipline, verlichting
van magazijnen en instructie van personeel zijn cruciaal.

paal en perk worden gesteld. Op een duurzame manier, volgens de
principes van IPM.
Opening

Rob Buiter

Zoals bij de derde Kenniskring, opende Lutz Jacobi de
bijeenkomst, maar nu in de functie van interim-directeur
van het KAD. In haar openingswoord stond zij stil bij het
belang van praktijkkennis als basis van voedselveiligheid,
zorg en volksgezondheid. Jarenlang al is Lutz betrokken
bij deze onderwerpen. Als directeur van GGD Fryslân,
als lid van de Tweede Kamer en als interim-directeur van
het KAD.
Het middagvoorzitterschap was in handen van de positief-kritische journalist Rob Buiter, bekend van het radioprogramma VARA’s Vroege Vogels.

Rob Geus van De Smaakpolitie
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De aftrap van de Kenniskring werd verricht door Rob
Geus die bekend werd door het spraakmakende SBS6
programma De Smaakpolitie. Rob is kok en heeft zich
steeds verder ontwikkeld tot een geliefde en gevreesde
kwaliteitscontroleur en hygiënespecialist. Tijdens zijn
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Loek Kloosterman van OptaScan
Waar Rob Geus zijn pijlen richtte op misstanden en op de noodzaak van verbeteringen in voedselkeukens, focuste Loek
Kloosterman, directeur van OptaScan,
zich op de planmatige kant van de medaille. Duurzaam plaagdierbeheer binnen

De Wet publieke gezondheid draagt gemeenten op om
een onderzoek in te stellen wanneer de publieke gezondheid wordt bedreigd. De Omgevingswet is in voorbereiding. Elke Nederlandse gemeente wordt bijgestaan door
de GGD. Binnen de wereld van zorginstellingen is voedselveiligheid en infectiepreventie de kern van de kwaliteit
van de zorg. Primair ligt de aandacht daar op microben
en dus op infectiepreventie. Op de preventie van zoönosen. Te weinig worden plaagdieren echter erkend als een
integraal onderdeel van gezondheid en ziektepreventie.
Te vaak wordt ervan uitgegaan dat de omgeving ‘schoon’
moet zijn, maar het is een teken aan de wand dat operatiekamers regelmatig moeten worden gesloten vanwege
plaagdieren. Jelle formuleerde niet voor niets een groot
aantal vragen die wachten op antwoorden. Die antwoorden zullen moeten gaan leiden tot samenhangend beleid.
Beleid op samenwerking en op richtlijnen die recht doen
aan het belang van geïntegreerd, duurzaam plaagdierbeheer binnen het brede terrein van de gezondheidszorg.

Discussie en afsluiting
Het is niet verwonderlijk dat de Kenniskring werd besloten met een discussie tussen de voor- en tegenstanders
van biociden. Antibiotica bestrijden microben. Biociden
plaagdieren. Preventie is het ultieme biocide, maar toch
kunnen antibiotica en biociden node worden gemist.
Maar dan wel alleen wanneer preventie en alternatieve
middelen falen.

Na de pauze stond de zorgsector centraal
bij monde van Jelle Doosje van GGD
Nederland. Zijn uitgangspunt is de One
Health filosofie. Die benadering gaat uit
van een interdisciplinaire aanpak en samenwerking. In Nederland wordt nauwelijks samengewerkt met plaagdierexperts.

De middag werd afgesloten door KAD-directeur Lutz
Jacobi. Met een oproep aan de politiek om duurzaam
plaagdierbeheer nu eindelijk eens serieus te gaan nemen.
Om de vakopleiding voor plaagdierbeheerders te helpen
verbeteren. En om de voorlichting bij het grote publiek
op niveau te brengen. We hebben het niet voor niets over
een zeer succesvolle, maar zeer onderschatte groep van
dieren. Het wordt tijd dat mensen slimmer worden dan
plaagdieren al zijn. De panda’s van Ouwehands Dierenpark kunnen er een voorbeeld aan nemen. Die hebben
bescherming nodig. Plaagdieren niet.

Jelle Doosje

Lutz Jacobi (vooraan, derde van links)

Jelle Doosje van GGD Nederland
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