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Curriculum: 

Jeroen Dewulf studeerde in 1998 af als dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. 
Hij startte meteen als onderzoeker aan dezelfde faculteit en in 2002 behaalde hij zijn doctoraat in de 
Diergeneeskundige Wetenschappen getiteld ‘Epidemiologie en controle van klassieke varkenspest’. In datzelfde 
jaar behaalde hij eveneens een ‘Master of Science in de veterinaire epidemiologie en economie’ aan de 
Universiteit Utrecht (Cum Laude). In 2005 werd hij diplomat in de “European College of Veterinary Public 
Health”.  

Op dit moment is hij hoogleraar in de Veterinaire Epidemiologie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Gent. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn enerzijds gerelateerd aan de preventie van 
endemische en epidemische dierziekten met een focus op bioveiligheidsmaatregelen en anderzijds aan dier- 
gerelateerde aspecten die een invloed kunnen hebben op de volksgezondheid zoals antibioticumgebruik en 
resistentie en zoönotische aandoeningen bij dieren. Jeroen Dewulf is hoofd van de veterinaire epidemiologie 
unit en is verantwoordelijk voor meer dan 10 doctoraatstudenten. Hij is (co-)auteur van meer dan 300 A1 
publicaties in het domein van veterinaire epidemiologie met een H-index van 45.   

Jeroen Dewulf is de verantwoordelijke uitgever van het jaarlijkse BelVetSac rapport over de consumptie van 
antimicrobiële middelen bij dieren in België en is lid van het Europese netwerk “Surveillance on Veterinary 
Antimicrobial Consumption (ESVAC)” en voorzitter van het JPI-AMR network voor kwantificatie van 
antibioticumgebruik op bedrijfsniveau bij dieren. Sinds 2009 is hij lid van het Wetenschappelijk Comité 
ingesteld bij het FAVV. Hij is eveneens oprichter en voorzitter van de raad van bestuur van het AMCRA 
(Kenniscentrum voor antimicrobial consumption and resistance in animals). Hij is ook de auteur van het boek 
“Biosecurity in animal production and veterinary medicine” alsook het boek “8 mythes over 
antibioticumresistentie ontkracht” 

Expertise: 

• Veterinaire epidemiologie

• Preventieve diergeneeskunde

• Dierziektebestrijding

• Veterinaire volksgezondheid

• Antimicrobiële resistentie

• Bioveiligheid

• Toegepaste statistiek
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Curriculum: 
 
Jeroen Dewulf graduated in 1998 as a veterinarian from the Faculty of Veterinary Medicine of the Ghent 
University, Belgium. In 2002 he finished his PhD on the epidemiology and control of classical swine fever. In 
that same year he received a master of science degree in veterinary epidemiology from the University of 
Utrecht, the Netherlands (Cum Laude). He became diplomat in the European College of Veterinary Public Health 
in 2005.  
 
Currently he is full professor in Veterinary Epidemiology at the Faculty of Veterinary Medicine of the Ghent 
University. His main research interests are quantitative epidemiology and control of zoonoses with a specific 
emphasis on antimicrobial use and resistance in animals as well as the prevention of epidemic and endemic 
diseases with a focus on the application of biosecurity measures.  
 
He is the head of the Veterinary Epidemiology Unit and is supervising over 10 PhD students who are doing 
research in the field of veterinary epidemiology. He is (co-)author of over 300 A1 publications in the field of 
veterinary epidemiology with a H-index of 45.  
 
He is the principal author of the annual Belgian report on antimicrobial consumption in animals (BelVetSac) and 
chair of the JPI-AMR network on quantification of antimicrobial consumption in animals at herd level. Since 
2009 he is member of the scientific committee established at the Belgian federal food Agency and is the founder 
and chair of board of the center of expertise on antimicrobial use and resistance in animals (AMCRA) in Belgium. 
He is also the author of the book “biosecurity in animal production and veterinary medicine” as well as the book 
“8 myths on antimicrobial resistance disproved, practical guide for reducing antibiotic use in animal husbandry”  
 

Expertise: 
 

• Veterinary epidemiology 

• Preventive veterinary medicine 

• Animal disease control 

• Veterinary public health 

• Antimicrobial resistance 

• Biosecurity 

• Applied statistics 
 
 

Publications: 
 
https://www.researchgate.net/profile/Jeroen_Dewulf/ 
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ALGEMENE BELANGENVERKLARING OP EREWOORD 

 (MANDAAT 2021-2025) 

 
 
Deze verklaring geeft de algemene belangen (banden) weer van de expert ten opzichte van de 
activiteiten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): de controle 
van de veiligheid van de voedselketen. 
 
De aanwezigheid van een belang betekent niet automatisch het bestaan van een belangenconflict. Dit 
wordt, geval per geval, beoordeeld door het Bureau van het Wetenschappelijk Comité op basis van de 
belangenverklaring per individueel dossier. Bij het vaststellen van een belangenconflict worden de 
gepaste maatregelen genomen zodat de onafhankelijke werking van het Wetenschappelijk Comité 
gevrijwaard blijft.  
 
Belangenconflicten worden vermeld in de adviezen die openbaar worden gemaakt op de website van 
het Wetenschappelijk Comité. 

 

 
 
REGLEMENTAIRE CONTEXT 
 
Gezien de Wet van 4 februari 2000 houdende de oprichting van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen, artikel 8 ; 
 
Gezien het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen, artikel 2 ; 
 
Gezien het huishoudelijk reglement van het Wetenschappelijk Comité, artikel 4 ; 
 
Gezien de deontologische code van het Wetenschappelijk Comité ; 

 

 

x  verklaar ik niet te behoren tot de beheerraad, de directie of het personeel van een instelling met 
winstoogmerk die voedselproducten op de markt brengt en die aan de controle van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen onderworpen is. 

 

WETENSCHAPPELIJK 

COMITÉ 
ingesteld bij het Federaal Agentschap  

         voor de Veiligheid van de Voedselketen 
 



X  verklaar ik de Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité zonder verwijl in te lichten indien in 
deze toestand een wijziging optreedt. 

 

X verklaar ik mij te houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement en van de 
deontologische code. 

 

X  verklaar ik onafhankelijk van elke externe invloed te zullen handelen. 

  

X verklaar ik een belangenverklaring te zullen indienen voor elk individueel dossier. 

  

☐ verklaar ik geen belangen te hebben die verband houden met de activiteiten van het FAVV: de 
controle van de veiligheid van de voedselketen. 
 

 
Desgevallend, indien u wel banden heeft met de activiteiten van het FAVV 

 (de controle van de veiligheid van de voedselketen) duidt u de hieronder vermelde situaties aan die op 
u van toepassing zijn. (Te beschouwen termijn: de afgelopen 3 jaar). 

 

 

 

☐  

verklaar ik financiële belangen te hebben (persoonlijke inkomsten) die verband houden met de 
activiteiten van het FAVV. Deze belangen zullen bij de individuele belangenverklaring per 
dossier nader worden toegelicht.   
 

 
 

☐  

verklaar ik familiale banden te hebben (in 1ste graad of samenwonend) die verband houden 
met de activiteiten van het FAVV. Deze belangen zullen bij de individuele belangenverklaring per 
dossier nader worden toegelicht.   

 

 
 

X  

verklaar ik intellectuele eigendomsrechten te hebben (vb.: patenten) die verband houden met 
de activiteiten van het FAVV. Deze belangen zullen bij de individuele belangenverklaring per 
dossier nader worden toegelicht.   

 

 
 
 

X  

 

verklaar ik beroepsmatige activiteiten te hebben (vb.: wetenschappelijk onderzoek, opleiding, 
dienstverlening, consultancy, analyses, …) die verband houden met de activiteiten van het 
FAVV. Deze belangen zullen bij de individuele belangenverklaring per dossier nader worden 
toegelicht.   

 
  

 
 

 

DEWULF Jeroen (Get) 
 
 
 
 

 

 


