JAARVERSLAG
2000 - 2001

Stichting Zeehondencrèche Pieterburen

voorwoord
We zijn blij dat we U ons twee-jarig jaarverslag kunnen presenteren, want we houden U graag op
de hoogte. Daarom verschijnen er ook jaarlijks twee Robbenbulletins speciaal voor onze
donateurs. In dit jaarverslag is een aantal punten van de afgelopen twee jaar op een rij gezet. U
krijgt informatie over de vier pijlers waarop onze Zeehondencrèche is gebaseerd en ook geven wij
u inzicht in de financiële situatie.
Onze core business is de opvang van zeehonden die hulp nodig hebben. Het blijkt dat het aantal
opgevangen zeehonden in de afgelopen twee jaar is toegenomen. Het betreft vooral zeehonden
met een leeftijd tussen drie maanden en een jaar. Verder kunt u lezen hoe de organisatie van het
veldwerk van onze vrijwilligers is geregeld.
U krijgt een overzicht van de resultaten van onze tweede pijler: onze wetenschappelijke medewerkers die vanuit de Erasmus Universiteit hun werkzaamheden verrichten. Dat gebeurt onder
leiding van prof. Osterhaus, die ook voorzitter is van de VeSAC: de Veterinary and Scientific
Advisory Committee.
Onze derde pijler is voorlichting. U vindt hier informatie over de aantallen bezoekers, wat er zoal
rond het bezoekerscentrum plaats vind, bij welke landelijke acties we betrokken waren en hoe
onze website functioneert.
Onze vierde pijler wordt gevormd door de werkzaamheden als helpdesk voor andere centra in de
wereld, vooral ook als het noodzakelijk is om ter plekke hulp te verlenen. Ook vindt u informatie
over Sea Alarm, de door ons opgezette internationale hulporganisatie die zich inmiddels verder
heeft ontwikkeld.
We hebben sinds oktober 2000 het CBF keurmerk en dat betekent dat wij voldoen aan de eisen
van het CBF. Het geld dat wij krijgen van onze donateurs en sponsors wordt op verantwoorde
manier gebruikt. Dat kunt u zien aan de in dit jaarverslag gepubliceerde financiële gegevens van
de afgelopen twee jaar.
Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag was de uitbraak van het zeehondenziektevirus in de
Waddenzee een feit. Het virus stak in mei 2002 de kop op in Denemarken en breidde zich snel uit.
De crèche had zich goed voorbereid op een mogelijke uitbraak en kon derhalve adequaat optreden. Zeker is nu al dat de effecten van het virus zullen doorwerken in zowel
de reactie van de samenleving als in de organisatie van de crèche.
Tot slot wil ik alle medewerkers, alle adviseurs, alle vrijwilligers, en vooral
ook alle donateurs en sponsors danken voor hun betrokkenheid, hun inzet
en hun steun, zonder welke ons werk absoluut onmogelijk zou zijn.

Bestuurlijke zaken
Feiten
en
omtwikkelingen
Het beleid van de crèche is net als in de voorgaande periode onveranderd gericht gebleven
op de core business: verantwoorde opvang, herstel en het terugzetten van zeehonden. In de
verslagperiode heeft de organisatie zich verder ontwikkeld tot een slagvaardige, efficiënte
organisatie.
Het aantal medewerkers in vaste dienst was in 2000: 29
Het aantal medewerkers in vaste dienst was in 2001: 28
Vanaf maart 2000 was George Verberg (algemeen Directeur Gasunie) voorzitter van het
bestuur van de Stichting Zeehondencrèche. Dit is gecontinueerd gedurende de periode van
verslaglegging. Begin 2002 is een nieuw bestuur aangetreden, waarover in het volgende
jaarverslag zal worden bericht.
Manager Menno Groeneveld (een jaar lang gedetacheerd vanuit de Gasunie) heeft voor de
Zeehondencrèche veel zaken op de rails kunnen zetten. Zijn inbreng biedt ons een goede
basis om op verder te bouwen.
De behoefte van de Zeehondencrèche om de kwaliteit van opvang structureel te verbeteren
heeft geleid tot het opstarten van een procedure om het ISO certificaat te bereiken. Dit
proces is nu in volle gang en zal vermoedelijk in 2003 worden afgerond.
De Zeehondencrèche is blij met de officiële verklaring van het Ministerie van LNV naar
aanleiding van discussies in 2001 over nut en noodzaak van zeehondenopvang. Het ministerie schrijft onder meer: “Natuurlijk is het zo dat er meer
zeehonden zijn dan vijftien jaar geleden. Daar is het Ministerie van LNV
ook zeer gelukkig mee, maar dat maakt opvangcentra zeker niet overbodig.”

FINANCIËN 2000

Een aantal sponsors in 2000
ABN-AMRO dam-tot-damloop
C.W.van Leuven transportbedrijf
Deloitte en Touche
Future Green
Gasunie
NAM

Microsoft software
PriceWaterhouseCoopers
Praxis
Shantykoor “de Scheepsjoagers”
Skoda Nederland
Swatch horloges

Beautiful Day commercial op TV vanaf begin 2000
Beautiful Day Commercial dankzij Ogilvy nu ook in de krant eind 2000

FINANCIËN 2001

Een aantal sponsors in 2001
Akam Electronics BV
AKZO
Asito
Bonar Floors
Coins for care
Future Green
Oostenbrink

Poort BV
Plieger
Praxis/RNN
Rekavo Kassaregisters
Skoda Nederland
Zanders Feinpapiere AG
Zeefdrukkerij Pesman & Zn

Beautiful Day commercial vaak op TV dankzij gratis zendtijd
Beautiful Day advertentie vaak in de krant dankzij gratis plaatsing

OPGEVANGEN ZEEHONDEN IN 2000:
Binnengebracht:
Gewone zeehond (Phoca vitulina)
Grijze zeehond (Halichoerus grypus)
Klapmuts (Cystophora cristata)
Zadelrob (Phoca groenlandica)
Ringelrob (Phoca hispida)
Totaal:
Gestorven in de creche:
Gewone zeehond
Grijze zeehond
Totaal:
Uitgezet in 2000:
Gewone zeehond
Grijze zeehond
Klapmuts
Ringelrob
Zadelrob
Totaal:

160
49
1
1
1
212

9
5
14

161*
75*
1
1
1
239

* inclusief zeehonden binnengekomen in 1999
1e huiler 27 april 2000
1 huiler is doodgegaan.
De echte problemen kwamen voor bij zeehonden > 4 weken: veel longwormslachtoffers.
Het totale overlevingspercentage is > 93%

OPGEVANGEN ZEEHONDEN IN 2001:
Binnengebracht:
Gewone zeehond (Pv)
Grijze zeehond (Hg)
Klapmuts (Cc)
Zadelrob (Pg)

187
69
1
1

Totaal:

258

Gestorven in de creche:
Gewone zeehond
Grijze zeehond

17
4

Totaal:

21

Uitgezet in 2001:
Gewone zeehond
Grijze zeehond
Klapmuts

196*
71*
1

Totaal:

268

* inclusief zeehonden binnengekomen in 2000
1e huiler 21 mei 2001
3 huilers zijn doodgegaan. Er waren 4 nettenslachtoffers, 5 zeehonden met huidwonden, 4
met voor- of achtervinpootontstekingen en 18
met een (ernstige) longworminfectie.

EHBZ
De inbreng van onze medewerkers van het EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeehonden) netwerk
langs de Nederlandse kust en op de waddeneilanden was ook in de verslagperiode van
onmisbare betekenis. Het werk van de crèche begint bij dit netwerk van betrokken en
deskundige vrijwilligers. Het aantal EHBZ-ers is in de verslagperiode met 93 mensen
gelijk gebleven. De periodieke trainingen in Pieterburen zijn in 2000 door 18 mensen
gevolgd; in 2001 kwamen 20 EHBZ-ers hun kennis bijspijkeren. De jaarlijkse landelijke
bijeenkomst werd zowel in 2000 als in 2001 door vrijwel alle EHBZ-ers bijgewoond.
De voornaamste taak van de EHBZ-medewerkers bestaat uit monitoring. Wanneer bij de
Zeehondencrèche een melding van een mogelijk in moeilijkheden geraakte zeehond
binnenkomt, wordt de dichtstbijzijnde EHBZ-post ingeschakeld om na te gaan of hulp
inderdaad nodig is. Het totale EHBZ-netwerk meldt over 2001 een stijging van het aantal
meldingen van gestrande dieren van 15 procent. De regio Zeeland rapporteert in 2001 de
hoogste stijging: 19 procent, wat het aantal meldingen in Zeeland op 93 brengt. In totaal
hebben de EHBZ-regio’s in 2001 meer dan 850 meldingen behandeld. Daarvan resulteerde ongeveer 27% (bijna 230 meldingen) in een hulpactie waarbij de Zeehondencrèche
werd ingeschakeld.
Vaak konden gestrande zeezoogdieren ter plekke worden geholpen, bijvoorbeeld wanneer
zij verstrikt waren in visnetten. Wanneer daarbij geen letsel was ontstaan, konden de
dieren, eenmaal losgesneden, weer worden vrijgelaten. Het merendeel van de meldingen
betrof gewone en grijze zeehonden, maar er werden ook o.a. ringelrobben, zadelrobben en
klapmutsen aangetroffen. Ook bruinvissen en dolfijnen waren in de verslagperiode regelmatig voorkomende dieren die veelal met succes weer vooruit konden worden geholpen.
Eind 2001 begon de Zeehondencrèche in samenwerking met een aantal EHBZ-posten en
met de enthousiaste medewerking van een groot aantal Urker vissersschepen een grote
inzameling van ronddrijvende stukken afvalnetten. Onder de naam
“Actie Noordzee Netjes” groeide een berg van ingezamelde stukken
visnet op het terrein van de crèche.

VOORLICHTING
Het aantal geregistreerde betalende bezoekers in 2000 bedroeg 167.316. In 2001 waren
dat er 153.745; mogelijk dat het tijdelijke “negatieve reisadvies” ten tijde van de MKZcrisis rond Pasen 2001 daarin een rol gespeeld heeft.
Het aantal donateurs bedroeg in 2000 ruim 47.000 en in 2001 bijna 50.000. Verreweg
de meeste nieuwe donateurs (86%) meldden zich aan tijdens of direct na een bezoek
aan de Zeehondencrèche in Pieterburen. Andere mogelijkheden waren via speciale
acties (3,5%), advertenties (2,5%), via de website (6%) en anders (2%).
De creche kon zich ook in 2000 en 2001 verheugen in de belangstelling van bedrijven,
scholen, verenigingen en personen die bereid waren een actie voor de creche te organiseren. Acties varieerden van poffertjes bakken in Pieterburen tot benefietconcerten in
Amsterdam; van een Kids for Animals actie tot een sponsor-race van een Rotary
fietsclub. Hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich hebben ingespannen om de
Zeehondencrèche te steunen. In 2000 maakten 60 personen of organisaties gebruik van
de mogelijkheid om een zeehond te adopteren, in 2001 waren dat er 70.
Onze informatiekrant “Het Robbenbulletin” verscheen jaarlijks twee keer, met in de
zomer vier en in de winter acht pagina’s. De oplagen varieerden van 60.000
(zomermailing) tot 75.000 (wintermailing). De wintereditie verscheen beide jaren
zowel Nederlands- als Engelstalig.
Onze website www.zeehondencreche.nl krijgt steeds meer belangstelling. In 2001 was
het gemiddelde aantal bezoekers per dag 250,3. Dat betekent over het hele jaar 91.374
bezoekers. De meesten kwamen uit Nederland, maar er werden 76 andere landen
geregistreerd.
Niet alleen onze TV-commercial “It’s a Beautiful Day” werd de afgelopen jaren gratis
honderden keren uitgezonden op tientallen televisiekanalen. Tientallen radio- en
televisiestations in binnen- en buitenland besteedden aandacht aan het
werk van de crèche. In 2000 werden door ons 36 TV-uitzendingen
geregistreerd, in 2001 zelfs 43.

Vrijwilligers en stagiaires
Elk jaar wordt de Zeehondencrèche bezocht door een groot aantal studenten,
praktikanten en studenten van over de hele wereld. Zij willen zich bekwamen in het werken met zeehonden en kennis nemen van de protocollen en de
Nederlandse wijze van natuur-, milieu- en dierenbescherming. Het is een
streven van de Zeehondencrèche om niet alleen jonge mensen uit het rijke
westen te plaatsen, maar om ook jongeren uit niet-rijke landen een kans te
geven. Met de opgedane kennis en ervaring kunnen ze de filosofie van de
Zeehondencrèche in hun eigen land uitdragen.
Twee vaste medewerkers van de crèche zijn belast met de begeleiding van
de studenten. Voor elke stagiaire wordt een speciaal programma
samengesteld, zodat ze daarmee, wanneer ze in hun eigen land
zijn teruggekeerd, kunnen werken aan natuur- en milieubescherming en dierenbescherming.

In 2000: 41 stagiaires
Nederland:
Verenigd Koninkrijk:
Italië:
Spanje:
Frankrijk:
Polen:
België:
Duitsland:
Finland:
Griekenland:

In 2001: 44 stagiaires
12
6
6
6
4
3
1
1
1
1

Nederland:
Verenigd Koninkrijk:
Italië:
Spanje:
Frankrijk:
België:
Duitsland:
Finland:
Uruguay:
USA

12
5
2
5
4
1
11
1
1
2

Internationale activiteiten
De Zeehondencrèche is in de loop van de verslagperiode op diverse manieren actief
geweest in het buitenland. Begin 2000 bezochten twee crèche-medewerksters het
Marine Mammal Center in San Francisco en bespraken de daar gehanteerde
vrijwilligerspool. Onze patholoog Thijs Kuiken werkte in mei 2000 mee aan een
onderzoek naar massasterfte onder de Kaspische zeehond in Azerbeidzjan en
Kazachstan. Verder reisden onze medewerkers voor lokale hulp naar o.a. Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Finland en Chili. In Mauritanië werd vanaf
september 2001 door de Zeehondencrèche gewerkt aan de opvang van een pup (met de
naam Weam) van de uiterst zeldzame monniksrob. Deze hulp zou na de verslagperiode
(in februari 2002) succesvol worden afgerond. In de helpdeskfunctie
heeft de crèche telefonische adviezen gegeven aan o.a. Uruguay, Japan,
China, Australië, Noord-Korea, Noorwegen, Zweden, Portugal, Italië,
Griekenland en Spanje.
De Stichting Sea Alarm werd in 1999 opgericht op initiatief van Lenie
’t Hart. Uitgangspunt was om beter voorbereid te zijn op rampen die
zeedieren bedreigen. Daarbij wordt zo mogelijk gestreefd naar samenwerking met olieproducenten, transporteurs en transportverzekeraars als “partners in de
missie”. In 2000 werd een haalbaarheidsstudie afgerond, uitgevoerd door Hugo
Nijkamp en Kees Lancaster. De plannen werden in april 2000 internationaal gepresenteerd op de Myrtle Beach Conference on Oiled Wildlife en vervolgens werd in een
meeting in Pieterburen een internationaal bestuur en een internationale werkgroep
samengesteld. In de periode van verslaglegging groeide de stichting naar 35 aangesloten organisaties in 17 Europese landen. Een Sea Alarm team (met o.a. twee crèchemedewerkers) was voor het eerst actief tijdens de (bijna) olieramp met de Jessica nabij
de Galapagos Eilandengroep in februari 2001.
De Galapagos actie had ook nog een vervolg voor de Zeehondencrèche: twee medewerkers van het “Parque Nacional Galapagos” (dierenarts dr. Marylene Cruz en bioloog
dr. Mauricio Velasquez Romo) kwamen naar Pieterburen om de mogelijkheden voor
samenwerking op het gebied van monitoring en preventie te bespreken.

VESAC
De Veterinary and Scientific Advisory Committee heeft als doel
het bestuur en de directie van de Zeehondencrèche te adviseren in veterinair/
medische zaken en wetenschappelijke projecten. De commissie heeft in de
verslagperiode 8 keer vergaderd.
Eind 2000 trok Drs. Jan van der Kamp zich terug uit de VeSAC. Als dierenarts-patholoog en eminent lid – voorzitter van de Geneeskundige Advies
Commissie had hij een lange staat van dienst in de Crèche. Hij blijft een
graag geziene gast op de evenementen in de Crèche.
De VeSAC bestond in 2000 – 2001 verder uit de volgende personen:
Prof.Dr. A.D.M.E. Osterhaus (hoogleraar virologie)
Drs. R.J. Boskma (ziekenhuisapotheker)
Dr. T. Kuiken (dierenarts/patholoog)
Drs. B.van der Pol (oogarts)
Dr. J.A.M. Snijder (medisch bacterioloog)
Prof.Dr. J.G. Vos (hoogleraar toxicologie)
Daaraan waren vast toegevoegd:
L.’t Hart. (directeur)
J Van Zeebroeck (dierenarts)
B. Mulder (hoofd zorg)
Belangrijkste onderwerpen in 2000 - 2001:
- Kwaliteitsbewaking en verbetering
- Aanpassingen protocollen
- Parasitaire infestatie
- Opvangcriteria

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK
Ook in 2000 en 2001 heeft het wetenschappelijk onderzoek van
aan de Zeehondencrèche verbonden wetenschappers zich gericht op het in
kaart brengen van de factoren die de zeehond in zijn leefmilieu bedreigen.
De belangrijkste basis hiervoor wordt gevormd door de gegevens verkregen
van de secties die door onze patholoog Thijs Kuiken worden verricht op
alle dood gevonden zeehonden in de Nederlandse kustwateren en op in de
crèche gestorven dieren. Daarnaast werd informatie verkregen door ziektebeelden en afwijkingen die o.a. door de dierenarts worden gevonden bij
zeehonden die tijdens de opvang in de Zeehondencrèche worden onderzocht. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan de rol van infectieuze
ziekteverwekkers, zoals virussen, bacteriën en parasieten. Daarnaast worden monsters verzameld om na te gaan wat de mogelijke rol is van milieuvervuilende stoffen en verschuivingen in het natuurlijke voedselpatroon. Op
deze manier wordt een overzicht verkregen van de algehele gezondheidstoestand en veranderende trends daarin bij de Nederlandse zeehondenpopulatie. Daardoor kan - ook ten tijde van calamiteiten - snel een uitspraak
worden gedaan over de ernst en omvang van de calamiteit ten opzichte van
de ‘normale’ situatie. Aan de hand daarvan kunnen dan slagvaardig de
nodige akties worden ondernomen in overleg met verantwoordelijke autoriteiten. Tenslotte is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van
optimalisering van opvangprotocollen en methoden voor de behandeling en
preventie van virale, bacteriële en parasitaire infecties. Ook in het buitenland is het wetenschappelijke team van de Zeehondencrèche actief geweest.
Zo onderzocht Thijs Kuiken in mei 2000 de sterfte onder Kaspische zeehonden, werd door crèche-medewerkers een drietal presentaties gegeven op
de 14e Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals in
Vancouver en werd in samenwerking met het Darwin Intituut op de
Galapagos Eilanden gewerkt aan een rampenplan.

Pathologie
Pathologie op zeehonden die in het wild of tijdens opvang zijn doodgegaan, vormt een integraal deel van de activiteiten van de
Zeehondencrèche. Het uitvoeren van secties is belangrijk om verschillende redenen: om
te onderzoeken welke doodsoorzaken vaak voorkomen, om nieuwe ziekten op te sporen,
om een beter begrip te krijgen van de oorzaken van ziekten en als kwaliteitscontrole van
de klinische diagnose van zeehonden in opvang. Samengevat helpt de pathologie ons een
beter begrip te krijgen van zeezoogdierenpopulaties en om hun gezondheid te verbeteren.
Sinds november 1999 is de methode van pathologie gestandaardiseerd om pathologische
resultaten gemakkelijker te kunnen toepassen voor wetenschappelijk onderzoek. Ook
werden er weefsel- en serumbanken opgezet die een waardevolle bron van materiaal
vormen voor huidige en toekomstige onderzoeksactiviteiten. Pathologisch onderzoek
vormde een belangrijk deel van een op dit moment in druk zijnde studie, waarbij de
werkzaamheid van antiparasitaire medicijnen werd onderzocht. (Vercruysse et al. 2003:
The efficacy of ivermectin and moxidectin against Otostrongylus circumlitus and
Parafilaroides gymnurus in harbour seals (Phoca vitulina), Veterinary Record). Ook werd
de ervaring, opgedaan bij secties op gewone en grijze zeehonden, benut om de oorzaak
van de sterfte onder Kaspische zeehonden in de Kaspische Zee in 2000 te achterhalen.
(Kennedy et al. 2000: Mass die-off of Caspian seals caused by canine distemper virus.
Emerg. Infect. Dis. 6:637-639).
Op eenentwintig in 2000 en 2001 gestrande grijze zeehonden werd sectie uitgevoerd. Bij
degenen waarbij de doodsoorzaak was vastgesteld, was de belangrijkste diagnose: ondervoeding (21%) en vastgestelde of mogelijke verstrikking in visnetten (7%). Bij de 25
gewone bruinvissen die in 2000 en 2001 onderzocht werden was dit: ondervoeding (37%)
en abortus (25%). Bij de 101 gewone zeehonden die in dezelfde periode onderzocht
werden was dit: longworminfectie en/of de complicaties daarvan (26%) en vastgestelde
of mogelijke verstrikking in visnetten (16%). Het toenemend aantal onderzochte zeezoogdieren in 2000 en 2001 is slechts mogelijk geweest dankzij de inspanningen van het
strandingnetwerk van de Zeehondencrèche en dankzij de vele vrijwilligers die hebben
geholpen bij de organisatie en bij de secties.

Publicaties
Publications concerning seal virus research - 2000

Publications concerning seal virus research - 2001

Van der Kamp JS, Osterhaus ADME.
De gewone zeehond (Phoca vitulina) in de vorige eeuw.
Tijdschr. Diergeneesk. 125 (6): 194-196 (2000).

Van de Bildt MWG, Martina BEE, Ba Abou Sidi, Osterhaus ADME.
Morbillivirus infection in a bottlenosed dolphin and a Mediterranean monk seal from
the Atlantic coast of West Africa.
Vet. Rec. 148: 210-211(2001).

Osterhaus ADME, Rimmelzwaan GF, Martina BEE, Bestebroer TM, Fouchier RAM.
Influenza B virus in seals.
Science 288: 1051-1053 (2000).
Van Loveren H, Ross PS, Osterhaus AD, Vos JG.
Contaminant-induced immunosuppression and mass moratalities among harbor seals.
Toxicol. Lett. 112-113: 319-324 (2000).
Ross PS, Vos JG, Birnbaum LS, Osterhaus ADME.
PCBs are a health risk for humans and wildlife.
Science (letter) 289: 1878-1879 (2000).
Van de Bildt MWG, Martina BEE, Vedder EJ, Androukaki E, Kotomatas S, Komnenou
A, Sidi BA, Jiddou AB, Barham MEO, Niesters HGM, Osterhaus ADME.
Identification of morbilliviruses of probable cetacean origin in carcases of Mediterranean
monk seals (Monachus monachus).
Vet.Rec. 146: 691-694 (2000).
Kennedy S, Kuiken T, Jepson PD, Deaville R, Forsyth M, Barret T, Van de Bildt MWG,
Osterhaus ADME, Eybatov T, Duck C, Kydyrmanov A, Mitrofanov I, Wilson S.
Mass die-off of Caspian seals caused by canine distemper virus.
Emerging Infectious Diseases 6: 637-639 (2000).

Abstracts and presentations concerning seal virus research - 2000
Fouchier RAM, Rimmelzwaan GF, Martina BEE, Bestebroer TM, Osterhaus ADME.
Influenza B virus in seals.
Abstract meeting NWO/GB-MW werkgemeenschaps Vaccins, 6-7 April 2000,
Hindeloopen.
Osterhaus ADME, Rimmelzwaan GF, Martina BEE, Bestebroer TM, Fouchier RAM.
Influenza B virus in seals.
Abstract voorjaarsvergadering NVMM en NVvM, 17-19 April 2000, Veldhoven.
Tryland M, Neuvonen E, Derocher AE, Wiig O, Osterhaus ADME.
Morbillivirus and calicivirus antibodies in polar bears (ursus maritimus) from Svalbard.
Abstract Wildlife Disease Association Conference, 4-8 June 2000, Wyoming, USA.
Rimmelzwaan GF, Martina BEE, Bestebroer TM, Fouchier RAM, Osterhaus ADME.
Influenza B virus in seals.
Abstract European Virology 2000 Meeting, 17-21 September 2000, Glasgow, Scotland.
J. Clin. Virol. 18: 33 (2000).
Osterhaus ADME.
Morbillivirus outbreaks among aquatic mammals.
Abstract Mérieux Foundation Symposium on Emergence and Control of Ortho- and
Paramyxovirus Diseases, 13-16 December 2000, Veyrier-du-Lac, France.

Osterhaus ADME.
Catastrophes after crossing species barriers.
Invited lecture, Royal Society discussion meeting on ‘Origins of HIV and the AIDS
epidemic’, 11-12 September 2000, London, UK.
Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 356: 791-793 (2001).
Osterhaus ADME
Morbillivirus outbreaks among aquatic mammals.
Abstract Mérieux Foundation Symposium on Emergence and Control of Ortho- and
Paramyxovirus Diseases, 13-16 December 2000, Veyrier-du-Lac, France. Proceedings,
pp. 161-165 (2001).
Fouchier RAM, Bestebroer TM, Martina BEE, Rimmelzwaan GF, Osterhaus ADME.
Infection of grey seals and harbour seals with influenza B virus.
In: “Options for the control of influenza IV”, Exerpta Medica, International Congress
Series No. 1219 (Osterhaus A, Cox N, Hampson A, eds.), Elsevier Science BV,
Amsterdam, The Netherlands, pp. 225-231 (2001).

Abstracts and presentations concerning seal virus research - 2001
Osterhaus ADME.
Een onzichtbare dreiging in een nieuw tijdperk.
Voordracht Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 12 mei 2001, Haarlem.
Haarlemse Voodrachten LXI, Haarlem 2001.
Martina B, Kuiken T, Osterhaus A.
Vaccination of grey seals with a recombinant phocid herpesvirus-1 gB vaccine.
Abstract 14th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, 28 November3 December 2001, Vancouver, Canada.
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