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H
et is de zussen De Louw 
ernst met hun werk bin-
nen de Limburgse afdeling 
van het landelijke netwerk 
SaMeDi. Het omvat veertien 

afdelingen in Nederland. SaMeDi 
staat voor Samenwerking Medici en 
Dierenartsen. Het zijn lokale of regi-
onale netwerken van huisartsen, 
dierenartsen en veehouders die met 
elkaar samenwerken en van elkaar 
leren. 

Sinds twee jaar is er ook een 
afdeling voor Noord- en Midden-
Limburg, waar ook de LLTB en ZLTO 
bij betrokken zijn. SaMeDi wil een 
brug slaan tussen veehouders, die-
renartsen en huisartsen. Tussen de 
zussen Marieke en Willeke de Louw 
was die door de familieband al heel 
snel geslagen.

‘Als je elkaar kent, kun je elkaar 
ook beter informeren en samen-
werken. Zoals met de uitbraak van 
Q-koorts. Daar had veel sneller en 
beter op kunnen worden geanti-
cipeerd als iedereen meteen over 
dezelfde informatie had beschikt’, 
aldus de zussen. 

Het gaat SaMeDi er vooral om 
dat huis- en dierenartsen kennis 
aan elkaar overdragen. Hiervoor 
bezoeken ze bijvoorbeeld samen 
veehouders, om te zien en te leren 
hoe zij hun bedrijven runnen. 
Belangrijk zijn ook de gezamenlijke 
bijeenkomsten. Daarvoor worden 
huis- en dierenartsen in de regio uit-
genodigd en deskundigen geven er 
tekst en uitleg over de samenhang 
tussen mens en dier in relatie tot 
ziektes. 

VOOROORDEEL
‘Onder huisartsen leeft bijvoor-

beeld het grote vooroordeel dat die-
renartsen veel antibiotica gebruiken 
om dieren gezond te maken, of dat 
veehouders hun dieren antibiotica 
geven om ze harder te laten groei-
en’, aldus Willeke de Louw. Via haar 
zus weet ze inmiddels wel beter. 

‘Het gaat er niet om om op 

elkaars stoel te gaan zitten, maar 
om samen te werken door middel 
van kennisoverdracht’, vult Marieke 
de Louw aan. ‘Je moet van elkaar 
leren en zien hoe je het beste een 
bepaalde ziekte kunt bestrijden. Dit 
is in deze tijd, waarin we als mens 
en dier zo dicht op elkaar leven, 
heel belangrijk.’

Zie de Q-koortsuitbraak van 
2007-2010, een infectieziekte die op 
mensen wordt overgedragen door 
geiten en schapen. Het was de groot-
ste geregistreerde Q-koortsuitbraak 
ter wereld, met tienduizenden ziek-
tegevallen. Er overleden ook men-

sen. Ruim twaalf jaar later zijn er 
nog steeds mensen ziek en op zoek 
naar erkenning van deze ziekte. 

‘De kennis van nu was er bij ons 
toen niet. Er was ineens een grote 
toename van griepverschijnselen 
en veel longontstekingen. Maar we 
hadden geen idee waar die vandaan 
kwamen. Tot we erachter kwamen 
dat geitenbedrijven de oorzaak 
waren’, zegt Willeke de Louw die als 
huisarts verbonden is aan de prak-
tijk van Paul Habets in Meijel.

‘Als huisarts denk je niet met-
een aan zoönose, de overdracht van 
een ziekte van een dier op de mens, 
want wij krijgen steeds individuele 
patiënten op ons spreekuur. Dieren-
artsen weten daar meer van en ook 
welke ziektes overdraagbaar zijn. 
Die kennis hebben wij als huisart-
sen minder.’

Als zelfstandig dierenarts heeft 
Marieke de Louw die kennis wel. ‘Ik 

ben landbouwdierenarts, opgeleid 
om te ontdekken of in een groep die-
ren een ziekte heerst. Dat constateer 
je namelijk eerder in een groep dan 
bij een individueel dier’, zegt ze. 

‘Wij kunnen als dierenartsen 
ook eerder een link leggen naar zoö-
nose. Het is eigenlijk best logisch dat 
dieren mensen kunnen besmetten, 
omdat we tegenwoordig zo dicht op 
elkaar zitten. Dankzij SaMeDi kun-
nen we elkaar sneller waarschuwen 
als we zoönose vermoeden en con-
tact zoeken met de GGD en huisart-
sen’, vervolgt De Louw.

‘We moeten waakzaam zijn. 
Bacteriën waaien gewoon rond. We 
kunnen besmetting en versprei-
ding niet direct voorkomen, maar 
de bestrijding van een ziekte wel 
sneller in gang zetten. Inmiddels is 
iedereen, huis- en dierenarts, wel 
doordrongen van het gevaar van 
Q-koorts.’

SaMeDi verbindt artsen en veehouders
‘Voorkomen dat we mensen niet meer kunnen behandelen omdat ze resistent worden voor antibiotica’

Limburg - Zoveel verschillen 

mensen niet van dieren als 

het gaat over de behandeling 

van ziektes met antibiotica, 

zeggen Marieke en Willeke 

de Louw, respectievelijk die-

renarts en huisarts. ‘Laten 

we zoveel mogelijk andere 

middelen inzetten en antibi-

otica alleen als ze het echt 

nodig hebben, om resistentie 

te voorkomen.’

Dierenarts Marieke (links) en huisarts Willeke de Louw, verbonden door SaMeDi. Foto’s: Maartje van Berkel

‘Je moet van elkaar 
leren hoe het beste 
ziektes te bestrijden’

RENÉ VAN ZANDVOORT

Marieke de Louw: ‘We leven zo dicht op elkaar dat besmetting logisch is.’ Willeke de Louw: ‘Als huisarts denk je niet meteen aan zoönose.’

ACHTERGROND

Er zijn in Nederland zelden massale 
ziekte-uitbraken geweest door de 
overdracht van een bacterie van dier op 
mens, de Q-koorts uitgezonderd. Veel 
minder dan in de rest van de wereld. 
‘Dierenartsen zijn in Nederland gebon-
den aan regelgeving bij de inzet van 
antibiotica om resistentie bij mensen te 
voorkomen’, zegt dierenarts Marieke de 
Louw. ‘Maar op Europees niveau zien 
we grote verschillen.’ Wat dierenart-
sen ook regelmatig zien, is ringworm. 
Een schimmel die voorkomt bij koeien, 
honden, katten en konijnen en kan 
worden overgedragen op mensen. 
‘Mensen kunnen het spontaan krijgen, 
maar die ronde rode vlekken zijn goed 
te behandelen’, aldus huisarts Willeke 
de Louw.

Zelden ziekte-uitbraak


