
Leverbot, doorbreek de cirkel 
Kennis- en onderzoeksagenda Leverbot 

Voorstellen naar aanleiding van expertmeeting leverbot 

 
Op vrijdag 12 december 2014 is op initiatief van het praktijknetwerk ‘Leverbot, doorbreek de cirkel’ een 

expertmeeting  te Zegveld georganiseerd (zie bijlage 1). Voor deze bijeenkomst zijn alle betrokkenen  bij de 

leverbotproblematiek uitgenodigd (zie bijlage 2). Gezien de grote, vaak onbekende schade op menig bedrijf 

(zie bijlage 3), de beperkte therapeutische mogelijkheden voor veehouders (beschikbaarheid middelen, 

middelresistentie, moment van behandelen) en de nadrukkelijke wens tot behoud van weidegang, stond de 

vraag centraal, kunnen wij de leverbotcyclus doorbreken ? Vanuit verschillende perspectieven (parasiet, koe 

en melkveehouder) presenteerden direct betrokkenen (respectievelijk Lammert 

Moll (werkgroep “Leverbot prognose), Ruurd Jorritsma (Faculteit. Diergeneeskunde) 

en Jan Stuij (veehouder)) hun zienswijze op de leverbotproblematiek. Van hieruit is 

verder gediscussieerd om uiteindelijk fundamentele- en meer praktijk gerelateerde 

kennisvragen te identificeren. Om namens de gehele expertmeeting tot een kennis- 

en onderzoekagenda en een plan van aanpak te komen, die aansluit bij de behoefte 

van de sector. Onder leiding van een vertegenwoordiger van de Werkgroep 

“Leverbotprognose” (WGL), is een schrijfgroep geformeerd  met   

vertegenwoordigers van de GD Deventer (GD), Wageningen Universiteit (WUR), 

Louis Bolk Instituut (LBI) en Faculteit Diergeneeskunde Utrecht (FD), en gevraagd met een voorzet te komen.  

 

In de schrijfgroep hebben plaats genomen Lammert Moll (namens WGL tevens trekker van de werkgroep), 

Menno Holzhauer (namens GD), Deborah van Doorn (namens FD), Jan-Paul Wagenaar en Cynthia Verwer 

(namens LBI), Adriaan Antonis (namens CVI en WUR) en Bert Philipsen (namens WLR en netwerkpartners, 

tevens coördinator binnen de schrijfgroep). Deze schrijfgroep heeft zich als doel gesteld om tot een breed 

gedragen voorstel voor een kennis- en onderzoeksagenda te komen.  

 

De schrijfgroep leden hebben in eerste instantie individueel de verschillende ideeën beoordeeld op basis van 

relevantie, beschikbaarheid, kwaliteit, kosten en prioriteit (zie bijlage 4). In tabel 1 staat aangegeven op 

welke manier deze beoordeling heeft plaatsgevonden. 

 

Tabel 1, Mogelijkheden beoordeling verschillende aspecten 

Relevantie Beschikbaar? Kwaliteit Kosten Prioriteit 

zeer relevant ja Goed (centraal en uniform) Hoog Hoog 

relevant  deels Redelijk (niet centraal of niet uniform) Matig Matig 

minder relevant nee Slecht (niet centraal én niet uniform) Medium Medium 

niet relevant Laag Laag 

Geen Geen 

Tijdens de bijeenkomst op 23 januari 2015 zijn de resultaten binnen de schrijfgroep, besproken waarbij is 

vastgesteld waar, volgens de schrijfgroep,  de prioriteit zou moet liggen voor verder onderzoek en 

voorlichting. Hierbij zijn de volgende voorstellen naar voren gekomen. 

 

1. Signaleringssysteem op bedrijfsniveau gericht op preventie  
Tijdens de bijeenkomst in Zegveld werd door een meerderheid van belanghebbenden de wens om te komen 

tot bruikbaar signaleringssysteem op bedrijfsniveau. De schrijfgroep is van mening dat het goed zou zijn om 

dit verder op te pakken en uit te werken. Vanuit de GD is in 2014 een prognosemodel ontwikkeld wat op 

basis van de slakkentellingen uit het verleden, bodemvochtgegevens, grondsoort, neerslag en temperatuur 

per 4 cijferige postcode een indicatie kan geven hoe groot de kans is op een leverbotbesmetting. Dit 

prognosemodel is vooral bedoeld om de veehouder en dierenarts via alerts te attenderen op de actuele 

leverbotsituatie en mogelijke risico’s op leverbotproblemen.  Het model moet nog verder worden 

doorontwikkeld en worden gevalideerd door gegevens uit de praktijk.  In een samenwerkingsverband 

onderzoeken Wageningen Livestock Research, Louis Bolk Instituut en orgANIMprove de 

beheersingsmogelijkheden op bedrijfsniveau met als uiteindelijk doel om tot een management tool  te 



komen, waarin systematisch bedrijfsgegevens kunnen worden verzameld en waarmee meer inzicht kan 

worden verkregen in mogelijke oplossingsrichtingen voor het eigen bedrijf. Verder onderzoek zal vooral 

gericht zijn op het toepassen van een  management tool op grotere schaal om met behulp van een 

scoresysteem de aandachtspunten op individuele bedrijven verder te kwantificeren. De schrijfgroep heeft 

voor ogen de verschillende kennisinstellingen in gezamenlijkheid op te laten trekken en elkaars kennis en 

kunde te gebruiken  om de verschillende monitoringsystemen te optimaliseren, te valideren en praktijkrijp te 

maken.   

 

2. De leverbotslak verwijderen uit zijn biotoop. 
Er zijn innovatieve oplossingen aangedragen die zouden moeten bijdragen aan het verwijderen van de 

leverbotslak (Galba truncatula) uit zijn biotoop. Een goede (wetenschappelijke) onderbouwing voor de 

haalbaarheid van deze verschillende ideeën is er nog niet. De schrijfgroep acht het zinvol om enkele ideeën 

verder uit te werken en in een project te evalueren onder praktijkomstandigheden. Dit moet worden 

voorafgegaan met een goede inventarisatie van lopende praktijkinitiatieven, zoals greppelfrezen en het 

gebruik van loopeenden en de aangeboden voorstellen (slakken branden, opzuigen, natuurlijke vijanden, 

effect onderwaterdrainage, etc.), uitgebreid met een literatuuronderzoek om in kaart te brengen wat 

inmiddels (wetenschappelijk) onderzocht en bekend is, hetgeen zou moeten leiden tot de verdere 

identificatie van de meest kansrijke innovatieve oplossingsrichtingen.  

 

3. Het effect van maaien op besmetting 
Met name vanuit de sector komt de vraag of er een effect van maaien verwacht mag worden op de 

besmettingsdruk in het weiland. Voor maagdarmwormen is bekend dat het maaien van percelen een gunstig 

effect kan hebben op het vóórkomen van een (klinische of ernstige) infectie. Omdat voor de leverbotcyclus , 

de leverbotslak als tussengastheer nodig is lijkt het effect van maaien op het doorbreken van de 

leverbotcirkel van minder van belang. Volgens de schrijfgroepleden is er nooit goed onderzoek naar het 

effect van maaien en het voorkomen van leverbot(slak) gedaan. Dit onderzoek zou met relatief weinig 

middelen makkelijk kunnen worden uitgevoerd en een direct antwoord op de vraag vanuit het veld kunnen 

geven.  

 

4. Weerstandsontwikkeling rund 
Bij de aanpak van leverbotproblemen is de afgelopen decennia veel aandacht geweest voor de parasiet en de 

parasiet in haar omgeving. Op de bijeenkomst in Zegveld werd duidelijk dat er kennishiaten aan de kant van 

de gastheer (rund / schaap) zijn. Nagedacht werd over mogelijkheden om de weerbaarheid en het 

herstellend vermogen van het rund te verhogen. Hierbij werd geopperd te denken aan mogelijkheden om te 

selecteren op genetische ongevoeligheid, maar ook aan immunisatie (waaronder vaccinatie), voeding en 

managementfactoren om de weerstand te verhogen. De schrijfgroep is van mening dat het ontwikkelen van 

een vaccin te ambitieus is in dit stadium, maar erkent dat wanneer veterinair farmaceutische bedrijven 

geïnteresseerd zijn er wellicht mogelijkheden zijn. In eerste instantie zou via literatuuronderzoek moeten 

worden uitgezocht in welke richting het zinvol is om verder onderzoek te ontwikkelen. 

 

5. Kennisbundeling en ontsluiting 
Tijdens de bijeenkomst op 12 december bleek veel belangstelling te bestaan voor een gerichte 

(landbouwkundige) leverbotvoorlichting voor melkveehouders en hun (landbouwkundige) adviseurs, waarbij 

kennisinstellingen in gezamenlijkheid optrekken. Naast voorlichting via regiobijeenkomsten werd gesproken 

over de mogelijkheid om workshops “slakkenzoeken” waarbij de veehouders zelf kunnen leren om de 

leverbotslak te herkennen en te zoeken, breder uit te zetten.  

 

De agendering en eventuele uitvoering van de verschillende projecten, gericht op onderzoek en voorlichting,  

is afhankelijk van de benodigde kennis en financiering. Verschillende kennisinstellingen hebben eigen 

onderzoeksprojecten. Het is volgens de schrijfgroep goed om kennis zoveel mogelijk te delen en  te 

bundelen. De (zuivel)sector zou hierin het voortouw kunnen nemen door een kennis- en onderzoeksagenda 

op te stellen en te faciliteren.  

Maart ’15, de schrijfgroep “Leverbot, doorbreek de cirkel’ , namens 12 december expertmeeting. 



Bijlage 1: 

Uitnodiging expertmeeting leverbot 

 



Bijlage 2: 

 

Lijst betrokkenen na 12 december 2014 
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Ruurd Jorritsma 
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Bijlage 3: Aangetoonde leverbotinfecties in verschillende regio’s van Nederland 

 

 
  

 Bron, GD Monitoring diergezondheid Rundvee, Rapportage vierde kwartaal 2014



Bijlage 4: Voorstellen Zegveld gesorteerd op basis van prioriteit 

Onderwerp Uitvoering 

prioriteit o.b.v. 

relevantie, 

haalbaarheid 

en kosten 

signaleringssysteem per bedrijf gericht op preventie 

dmv, bloed, mest, weiland etc. praktisch onderzoek 

hoog 

slak uit biotoop, opzuigen, branden, opblazen, ghost-

host, greppelfrezen praktisch onderzoek 

hoog 

weerstandsontwikkeling rund case control praktijk hoog 

kennisbundeling en ontsluiten overheid, bedrijfsleven hoog 

workshops voor veehouders voorlichting, da, kennisinstellingen hoog 

verhogen kennisnivo veehouders via workshops en 

intervisie stimulering vanuit de zuivel 

hoog 

kennisbundeling en ontsluiten op bedrijfsniveau 

veehouders, studieclubs, zuivel, 

da 

hoog 

invloed klimaat verandering   hoog 

waarom verschil leverbotprobleem per veehouder in 

zelfde gebied analyse, praktijkonderzoek 

hoog 

risicoanalyse op bedrijfsnivo, slakken inventarisatie, 

houden van schapen, percelen etc. analyse, praktijkonderzoek 

hoog 

effect natuurlijke vijanden slak veldstudie matig/hoog 

effect maaien op besmetting praktijkgericht onderzoek matig/hoog 

effect greppelonderhoud praktijkgericht onderzoek matig/hoog 

wanneer koe ziek, weerstand, leeftijd, voeding mate 

infectie infectieproeven 

matig/hoog 

info in jip en janneke taal, input vanuit onderzoek, 

advies etc. 1 loket, GD 

matig/hoog 

interactieve leverbotbijeenkomsten LTO afd. matig/hoog 

vroegsignalering lvb in melk specifieke stoffen na infectie matig 

greppelfrezen  praktijkgericht onderzoek matig 

ontwikkeling tussengastheer   matig 

roofslakken, roofaaltjes biol. Onderzoek matig/medium 

weerstandsvehoging rund via voeding, kruiden, 

genetisch, management praktijkgericht onderzoek matig/medium 

uv behandeling greppels   matig/laag 

waar heeft slak hekel aan   medium/hoog 

invloed onderwaterdrainage   medium/matig 

fokken resistentie, inkruisen, genetisch onderzoek onderzoek medium/matig 

meer publikaties in vakbladen N medium/matig 

graslandkalender, lvb sjabloon, kennis voor veehouder en adviseur medium/matig 

Vaccinatie   medium 

trilhaarlarve val 

fundamenteel onderzoek naar 

factoren/stoffen attractie larve en 

slak 

medium 

staartlarve landingstrip   medium/laag 

slak afdoden, chemische middelen, plantaardige 

middelen praktisch onderzoek 

laag/matig 

slak steriliseren praktisch onderzoek laag 

 


