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Onderzoek voor  
dier- & volksgezondheid (1Health) 

 



 

∗Wat is 1H4F?  
∗Waar gaan we naar toe?  
∗Wat is er belangrijk voor 2017? 
∗Wie zoeken we?   

Waar gaan we heen met 
1H4F?  



Time for something new 
(with less money) 





∗Wat is 1H4F?  
 

∗Netwerkorganisatie 
∗Topsector Agri&Food 
∗Verbindt kennisinstellingen, bedrijven en 

 overheid 
∗Bedrijfsleven aan het stuur: vraagsturing 

 
 

Waar gaan we heen met 
1H4F?  



∗ Open netwerkorganisatie 
∗ Open voor nieuwe partners 
∗ Binnen de Topsectoren 
∗ Verbindt bedrijfsleven aan onderzoekssturing 
∗ Verbindt onderzoek bij bedrijfsleven 
∗ Verbindt kennisinstellingen 

∗ Centraal Veterinair Instituut; LR; LEI 
∗ Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, Institute for 

Risk Assessment Sciences; Faculteit Diergeneeskunde, 
Departement Infectieziekten en Immunologie; Bètafaculteit, 
Departement Informatica; Universitair Medisch Centrum Utrecht 

∗ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum 
Infectieziektebestrijding 

∗ Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer 
 
 

Karakteristieken  



∗ ESBL-attribution  
∗ Diagnostics for respiratory diseases 
∗ Diagnostics for mastitis   
∗ Control of Toxoplasma in pig husbandry   
∗ Significance of Chlamydia spp. in poultry            Each  with its own financial   
∗ Evaluation of ESBL intervention measures             structure and research partners 
∗ Early warning in poultry production  
∗ Modeling IBR-BVD eradication 

 
 
 
 

Research portfolio 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPmHhoWoyccCFQO4GgodHB4OWA&url=http%3A%2F%2Fmont-des-cats.pagesperso-orange.fr%2Fhesse.html&ei=GgnfVfmSAoPwapy8uMAF&psig=AFQjCNG-dEZVuX3mw1wK-qnTh155Au0pLQ&ust=1440766564961699


What‘s in it for me?  
 



What‘s in it for me?  
 



 
 

What‘s in it for me?  



 
 

What‘s in it for me?  



∗Waar gaan we naar toe? 
 

 
Versteviging van het netwerk 
Vernieuwing van het onderzoek   

Waar gaan we heen met 
1H4F?  



De NL veehouderij is al zeer veilig en 
gezond:  We hebben veel ziekten beheerst 
en onder controle 
 
mkz, varkenspest, Q-koorts, miltvuur,TSEs, TBC, 
Aujeszky, Brucellose, Listeriose, Leptospirose, 
Trichinellose, Echinococcose, etc., etc. 

Waar gaan we heen met 
1H4F?  



Maar er blijft nog veel te bereiken en 
continu onderhoud is nodig 
 
 
Campylobacter, Salmonella, AI, PRRSV, S. suis, IBR, BVD, Chlamydia 
spp, Bovine Respiratory Disease, SRD, E. coli problematiek, 
Clostridium, coccidiose, Brachyspira, leverbot, ASFV, paratbc, 
Mycoplasmata, hepatitis E, mastitis, normen en best practices voor 
verantwoord antibioticumgebruik, integraal duurzaam en gezond 
systeem 

Waar gaan we heen met 
1H4F?  



        Boer 
 
 
         
                         Kennis- 
       instellingen 
   Bedrijven       
           Maatschappij 

Waar gaan we heen met 1H4F?  



Boer: Geen handelsbeperkingen, geen verliezen, levensduur, geen 
zorgen over zoonosen en resistenties, licence-to-produce, positief 
gezondheidsimago 

 
         
                         Kennis- 
       instellingen 
   Bedrijven       
           Maatschappij 

Waar gaan we heen met 1H4F?  
 



        Boer 
       Kennis- 
       instellingen 
 
       Maatschappij 
Bedrijven: Gezond product, keuringskosten, 
“gezondheidsproducten”, diagnostica, vaccins,  
genetica, voeding, bijdrage verdienmodel,  
licence-to-produce 

         
            

Waar gaan we heen met 1H4F?  
 



        Boer 
 
         
                        Kennis- 
      instellingen 
   Bedrijven       
   Maatschappij: Inschatting en vermijding van 
   volksgezondheidsrisico’s, inpassing  
   veehouderij, ab. res., zoönosen,   
   voedselzekerheid, economie, werkgelegenheid 

Waar gaan we heen met 1H4F?  



        Boer 
          
                              Kennisinstellingen: Samen- 

                werking, innovaties op gebieden 
                als microbiota, data, diagn.,       
                vaccins, genetica, systeemkunde, 
                publicaties 

   Bedrijven        
          Maatschappij 

Waar gaan we heen met 1H4F?  
 



        Boer 
 
 
         
                         Kennis- 
       instellingen 
   Bedrijven       
           Maatschappij 

Waar gaan we heen met 1H4F?  



  

Waar gaan we heen met 1H4F?  
Zoőnosen Campylobacter, Salmonella, hepatitis E, 

Chlamydia, Toxoplasma, E. Coli STEC 

Antibioticumgebruik en 
resistentie 

Normstelling, VVV, rationeel gebruik, preventie, 
diagnostiek, transmissiebeperking, 
alternatieven, parasieten 

Gezonde veehouderij Ab-vrije veehouderij, systeembenadering 
integraal ketenoverschrijdend, vroege 
herkenning, herd performance, epidem. 
dataverwerking, microbiota, aantoonbaarheid 

Verliezen beperken t.g.v. 
bedrijfsgebonden ziekten 

PRRSV, S. suis, mastitis, Paratbc, BRD, SRD, 
peritonitis (kalf, kip), Mycoplasma, 
darmaandoeningen, leverbot, mycotoxinen 

Voorkomen handelsbeperkingen AI, IBR, BVD, risico- en systeemgerichte 
benadering veewetziekten 

Onderscheidende  
“gezondheidsproducten” 

Vaccins, genetische resistentie, voeding, 
sensortechnologie 



 
∗Wat is er belangrijk voor 2017?  

Waar gaan we heen met 
1H4F?  



∗GOEDE WETENSCHAP HEEFT TIJD NODIG OM TE 
RIJPEN........NEEM DIE TIJD 
 

∗VOORDAT HET ONDERZOEK KAN BEGINNEN 
MOET ER AL HEEL VEEL GEBEUREN 

Waar gaan we heen met 
1H4F?  



Waar gaan we heen met 1H4F?  
 

∗ Toekomstbeeld ontwikkelen: Vlag op de horizon 
∗ Probleemdefinitie  
∗ Vraagstellingen formuleren 
∗ Literatuuronderzoek !!! 
∗ Ideeēn ontwikkelen, plannen ontwikkelen, design, haalbaarheid 
∗ Coalities smeden, vertrouwen opbouwen, elkaar infomeren 
∗ Commitment verzekeren 
∗ Solide financiering regelen 
∗ Plannen opschrijven 
∗ Steun  en advies krijgen van Advies- en Stuurgroep 1H4F  
∗ Bijstellen tot excellent voorstel 
∗ Voorronde TKI Agrifood (competitie!!)  
∗ Bijstellen 
∗ Definitieve indiening TKI Agrifood 
∗ Onderzoeksplan uitwerken en Consortium  
  Agreement opstellen 
∗ Kick off meeting 

 
 



 
 



∗Actieve meedenkers en meewerkers 
∗ Creatief op inhoud, samenwerking, proces, geld 
∗Doeners 

 
 
 

Wie zoeken we?  



What‘s in it for me?  
 



∗ 2017: Extra vrijvalmiddelen voor programmafinanciering 
∗ 1H4F kan helpen met initiëren, informeren, steunen, meedenken, 

 verbinden en de weg wijzen 
∗ Februari: Match Making  
∗ Voorzorg en Nazorg 
∗ Gerichte uitnodigingen, commitment regelen voor kandidaatprojecten 
∗ Advies bij instemming van Advies- en Stuurgroep (gericht op kwaliteit en  

 financiering) 
∗ Resultatendag 



∗ 1H4F kan helpen met initiëren, informeren, steunen, meedenken, verbinden en de weg wijzen 
∗ 2017: Extra vrijvalmiddelen voor programmafinanciering 
∗ Februari: Match Making  
∗ Voorzorg en Nazorg 
∗ Gerichte uitnodigingen 
∗ Advies bij instemming van Advies- en Stuurgroep (gericht op kwaliteit en financiering) 
∗ Resultatendag 



∗ Minimizing animal-human and animal-animal transmission of  

 pathogens and resistance factors 
∗ Reduction, refinement and replacement of  antibiotic use 
∗ Demonstrable healthy and safe livestock production  

Long term goals 



∗Website: http://www.1health4food.nl 

PPS 1Health4Food 
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