
 

 
 

 

 

 

De projectpartners van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-

gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’:  

de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen associatie Katholieke Universiteit Leuven, het 

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Universiteit Gent, het Instituut voor 

Landbouw- en Visserijonderzoek; en het Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Duurzame 

Landbouwontwikkeling nodigen u uit op de studiedag op  

 

dinsdag 4 december 2012 te Roeselare: 

MRSA in de varkenshouderij 
 

 

 

 

Wist je dat…. 

 

… meer dan de helft van de varkensbedrijven en de varkens drager zijn van MRSA? 

… MRSA slechts een klein risico vormt voor de diergezondheid? 

… door het binnenbrengen van één MRSA positief varken in de varkensstal het hele bedrijf besmet kan 

worden? 

… MRSA tussen varkens vooral verspreid wordt door neus- en huidcontact? 

… ongedierte en huisdieren ook drager kunnen zijn van MRSA? 

… veehouders, hun gezin en de bedrijfsdierenarts ook vaak drager zijn van MRSA? 

… MRSA bij mensen met een lage weerstand ernstige gevolgen kan hebben? 

… MRSA moeilijk te bestrijden is doordat het resistent is tegen meerdere antibiotica?  

… MRSA ook teruggevonden wordt op varkenskarkassen en via contact kan worden overgedragen op 

consumenten? 

… het bepalen van de MRSA–status van een varkensbedrijf vlug en eenvoudig kan gebeuren? 

… voorkomen beter is dan remediëren? 



 

 
 

PROGRAMMA  

10.00 Korte verwelkoming Isabel Vanslembrouck KATHO 
10.05-10.35  MRSA, een inleiding Patrick Butaye CODA-UGent 
10.35-10.50  Nood van het MRSA-IWT project Geertrui Rasschaert ILVO   
10.50-11.10 Koffiepauze  
11.10-11.35 Opvolgen van diergebonden 
 MRSA bij zeugen en hun biggen 
 van geboorte tot slachtleeftijd  Marijke Verhegghe ILVO-UGent 
11.35-12.00  Diergebonden MRSA in 
 verschillende diersoorten op 
 Belgische boerderijen en het 
 effect van een desinfectie strategie 
 bij zeugen Larissa Pletinckx  KATHO-KUL 
12.00-12.25 Spreiding van diergebonden MRSA 
 tussen varkens  Florence Crombé CODA-UGent 
12.30-13.45  Broodjeslunch 
13.45-14.15 MRSA in de Nederlandse  
 veehouderij, aanleiding voor een 
 nieuw veterinair antibioticum- 
 beleid Els Broens  Universiteit Utrecht 
14.15-14.45 Antibioticum gebruik  in de varkens- 
 houderij in België Jeroen De wulf  UGent 
14.45-15.00 Koffiepauze  
15.00-15.30 De relatie tussen bioveiligheid en 
 productie, gezondheid en antibioticum- 
 gebruik op varkensbedrijven Maria Laanen UGent  
15.30-16.00 Beschermende maatregelen voor 
 de veehouder en zijn naasten  Stien Vandendriessche ULB-UGent 
16.00-16.15 Algemeen besluit van de MRSA Ingrid De Man KATHO 
 Studiedag 
16.15 Receptie 

INSCHRIJVEN 

De studiedag is GRATIS, maar inschrijven is verplicht, bij voorkeur voor 30 november. 

Gelieve zich in te schrijven via studiedagendier@lv.vlaanderen.be, met vermelding “Studiedag 

MRSA” en het aantal personen. Voor ‘s middags kan er een broodje besteld worden (te betalen ter 

plaatse).  

WEGBESCHRIJVING 

naar KATHO (Wilgenstraat 32) 

Roeselare: de KATHO- campus bevindt zich in het centrum van Roeselare naast het 
H.Hartziekenhuis. Vanaf de N32 (Meensesteenweg) kiest men aan de rotonde ter hoogte van de 
kleine ring richting centrum, de 2de straat links is de Wilgenstraat, de campus bevindt zich op 150 
m rechts. Wegens de beperkte parkeermogelijkheden op de campus kan het interessant zijn te 
parkeren aan het Cultureel Centrum de Spil in de Spilleboutdreef op 300 m (5 min stappen) van de 
campus (blauwe zone, max 4u). 

VOOR VERDERE INFORMATIE OVER DE STUDIEDAG 

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) 09 272 23 07 of 09 272 22 84 

 


