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Donderdag 9 maart in Deurne 

Professor doctor Hans Zaaijer spreekt op Nationaal Debat 
‘Volksgezondheid en veehouderij’ 

 

Professor Hans Zaaijer, hoogleraar Bloedoverdraagbare Infecties aan de 
Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam is op 
donderdag 9 maart te gast bij het Nationaal Debat ‘Volksgezondheid en 
Veehouderij’ in Deurne. Hij zal een korte inleiding houden over infecties die 
van dieren op mensen overgaan. Hans Zaaijer is hoofd ‘Bloedoverdraagbare 
Infecties' bij bloedbank Sanquin. Hij werkt als arts-microbioloog bij het 
Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. 
 

Er staan ook inleidingen op het programma van de artsen Mariken Ruiter en 
Ignas van Bebber. Staatssecretaris Martijn van Dam licht een wetsvoorstel toe, 
dat de regering binnenkort naar de 2e Kamer stuurt. Er is gelegenheid om 
vragen te stellen. 

 
Na de pauze debatteren 7 aspirant Kamerleden met het publiek over volksgezondheid en veehouderij 
aan de hand van vier stellingen. Debatleider is Ron Lodewijks. Het debat wordt georganiseerd door het 
Nationaal Burgerplatform (betere gezondheid door minder vee). 
 
Iedereen is welkom op Donderdag 9 maart 2017 in Zalen v. Bussel St. Jozefstraat 77 Deurne. 
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur (Zaal open vanaf 19.00 uur). Aanmelden niet nodig. Entree gratis 

 

 

Veel belangstelling voor Nationaal Debat 
 

De belangstelling voor het Nationaal Debat is groot. Artsen, natuur- en 
milieu-organisaties, lokale  en provinciale politici, vereniging van Q-
koortspatienten, ambtenaren, journalisten en heel veel inwoners uit 
Brabant, Limburg en Gelderland lieten weten dat ze komen. 
 

B&W van Deurne niet aanwezig 
Burgemeester en wethouders van Deurne zijn niet aanwezig. Ze ontvingen de uitnodiging te laat en 
zijn niet op de hoogte gesteld van hun rol, aldus het college. Het Nationaal Platform  begon al in 
december 2016 met het informeren van inwoners en politici, daarbij ondersteund door de Brabantse 
Milieufederatie. Via ledenbrieven, persberichten, twitter- en facebook  werden burgers en politici op 
de hoogte gebracht. Ook B&W van Deurne. Zij hebben alle  informatie kennelijk gemist. We betreuren 
dat. 

 



NATIONAAL DEBAT  

VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID 
 

In het kader van de 2e Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 
organiseert het Nationaal Burgernetwerk (betere gezondheid door 
minder vee) een Nationaal Debat. Met medewerking van bezorgde 
artsen en staatssecretaris van landbouw Martijn v. Dam. 

 

 

Programma 
Voor de pauze 
- Arts Mariken Ruiter, auteur van het rapport “Volksgezondheid en Veehouderij”, professor Hans 

Zaaijer, hoogleraar Bloedoverdraagbare Infecties aan de Universiteit van Amsterdam en arts 
Ignas van Bebber, namens het “Netwerk Gezondheid Natuur en Milieu” houden een korte 
presentatie over de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid. 

- Staatssecretaris Martijn van Dam geeft uitleg over een belangrijk wetsontwerp dat de regering 
binnenkort naar de 2e Kamer stuurt. 

- Gelegenheid tot vragen stellen 
 

Na de pauze 
Debat tussen publiek en politici aan de hand van stellingen 
 

Na afloop 
Gelegenheid om na te praten met artsen, politici en met elkaar 
  

Het debat staat onder leiding van Ron Lodewijks, oud onderzoeksjournalist. 
 

 

Aan het debat nemen acht (aspirant) 2e Kamerleden deel 
 

Erik Ronnes (CDA) 
Paul Smeulders (GroenLinks) 
Tjeerd de Groot (D66) 
Martijn de Kort (PvdA) 
Henk v. Gerwen (SP) 
Marco van der Wel (Partij voor de Dieren) 
Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie) 
(VVD en 50+ hebben laten weten dat ze niet meedoen. De PVV 
reageerde niet op herhaaldelijke verzoeken.) 

 

In de pauze en na afloop kunt u de informatiestands van politieke partijen bezoeken. Voor 5 euro 
test Milieuvereniging Land van Cuijk door u meegebracht grondwater op nitraatgehalte en op 
zuurgraad.  Leo Lamers presenteert zijn boek ‘De kool, de geit en het Nederlandse mestbeleid’. 

 

 

Iedereen is van harte welkom op 
Donderdag 9 maart 2017 

Zalen v. Bussel St. Jozefstraat 77 Deurne 
19.30 uur tot 22.00 uur 

(Zaal open vanaf 19.00 uur) 
ENTREE GRATIS 

(Aanmelden niet nodig. Consumpties voor eigen rekening) 
 

  



 
 

Omwonenden van pluimveebedrijf 
lopen 11 % meer kans op longontsteking 

 

De eerste resultaten van een grootschalig gezondheidsonderzoek toonden al aan dat er bij mensen 
die in de buurt van een groot pluimveebedrijf wonen, sprake is van gezondheidsschade. Verdere 
analyse van de meetgegevens geven een nauwkeuriger inzicht: mensen die binnen een straal van 1 
kilometer van een pluimveebedrijf wonen, hebben maar liefst 11 procent meer kans op 
longontsteking. Onderzoekers van de universiteit van Utrecht trekken die conclusie na bestudering 
van 94.500 Brabantse huisartsendossiers. 
 

Maatregelen 
De overheid kondigt maatregelen aan. De agrarische sector zoekt zoals altijd haar heil in technieken. 
LTO-Nederland wil samen met de overheid naar oplossingen zoeken. ‘Wij stellen een euro beschikbaar, 
maar daar moet een euro van de overheid tegenoverstaan’, aldus een bestuurder van LTO-Nederland. 
Subsidie dus. En er komen ongetwijfeld weer nieuwe regels. Nog meer regels…  iets waar de agrariërs 
niet op zitten te wachten. En wij ook niet. Wij willen een grondgebonden veehouderij. Dan heb je geen 
batterij aan regels nodig. Grondgebonden veehouderijen veroorzaken geen schade aan gezondheid en 
milieu. Wij willen een einde aan de bio-industrie.  

Stop de waanzin; teken de petitie http://bit.ly/29kJHXh 
 

 

Stopdestank in landelijke media   
Veel aandacht voor veehouderij in landelijke pers 

 

In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart as. wordt Stopdestank benaderd 
door kranten, radio en TV. In de Volkskrant van 21 februari jl. stond een groot 
artikel onder de kop: ‘Stank splijt het platteland: Het vergalt je leven’.  
 

Op woensdag 22 februari jl. kwam Radio 1 naar de Peel voor een uitzending over de 
gevolgen van ammoniakuitstoot in concentratiegebieden van intensieve veehouderij. 
Ze spraken met een inwoner van het buitengebied (Anton v. Lijssel), een agrariër (Lins  
Keijzers), een arts (Jos van de Sande) en een bestuurslid van Stopdestank (Maria 
Berkers). http://bit.ly/2mhBu0R (na afloop van de verkeersberichten) 
 

Nieuwsuur zendt op 7 maart as. een gesprek uit met Gert-Jan Segers, 
lijsttrekker van de ChristenUnie. Eén van de gespreksonderwerpen is 
‘landbouw’. De voorzitter van Stopdestank is daarbij aanwezig en mag de 
heer Zegers een vraag stellen. Het gesprek wordt rechtstreeks uitgezonden 
op NPO 2 van 22.00 uur tot 23.00 uur. 

 

 

Scharrelvarken 
 

De toegang tot het debat is gratis maar ons spaarvarken scharrelt door de zaal. Het 
Nationaal Platform krijgt geen subsidie en heeft geen budget.  We hopen dat ons 
varken voldoende geld bij elkaar scharrelt om de onkosten te dekken.   

http://bit.ly/29kJHXh
http://bit.ly/2mhBu0R

