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Veel leesplezier.

Isabelle von Richthofen
Head Business Unit 
Production Animals

Het is weer volop lente in Nederland. En opnieuw betovert dit jaargetijde 
mij enorm. De kleurrijke bollenvelden, de bomen en struiken kleuren weer 
groen en de vogels zijn druk met hun nestjes. Alles komt weer tot leven en 
dat geldt ook voor ons.   

Na ruim 2 jaar met alle beperkingen en uitdagingen rond Covid-19 te 
hebben geleefd zijn de restaurants en terrassen weer volledig geopend, 
festivals gaan weer door en we maken plannen om op reis te gaan. 
We zien veel lachende en blije gezichten om ons heen. Maar dat geldt niet 
voor alles en iedereen. 

De laatste weken werden wij, net als u, opgeschrikt door  nieuwe vogelgriep-
uitbraken. Dit virus lijkt hardnekkiger dan we tot nu hebben gedacht en 
verwacht. Blijf alstublieft alert op de biosecurity in en om uw bedrijf. 
Zorgwekkend is ook de situatie in Oekraïne. Ons hart gaat uit naar de 
mensen en dieren aldaar, voor hen hopen we dat er snel een einde aan deze 
nare tijd komt. Voor iedereen zou dit beter zijn als hiermee ook een einde 
komt aan de stijgingen van prijzen zoals voor voer en energie. 

Gelukkig is het ook weer mogelijk om beurzen te organiseren en elkaar 
face-to-face te ontmoeten. Speciaal voor de eerste editie van de nationale 
Intensieve Veehouderij Beurs in Papendal hebben wij deze editie BeterKIP 
gemaakt. Op de pagina hiernaast stelt onze nieuwe pluimvee-collega zich 
aan u voor, verder in dit blad een interview met onze vaccinatietechnologie-
collega’s uit, vertelt een pluimveehouder over zijn ervaringen met de Ul-
vavac en Janine Wiegel van Royal GD vertelt over haar werk en gaat in op de 
problemen rond Marek.Op de middenpagina dit keer een speciaal cadeautje 
voor u, een mooie poster van waar het u en ons uiteindelijk om gaat: gezon-
de kippen. 

Het Pluimveeteam van Boehringer Ingelheim wenst u een mooi voorjaar toe 
met interessante ontmoetingen tijdens de beurs of daarbuiten en samen 
met u hopen we dat de wereld er snel weer een beetje mooier uit gaat zien. 

BEURSNUMMER

Elkaar weer  
ontmoeten
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Mijn opleiding in Diergeneeskunde in Maleisië, enkele jaren 
in een gemengde praktijk in Duitsland en 4 jaar in mijn vorige 
functie als Product en Technical Service Manager in een Ne-
derlands bedrijf voor veehygiëne, -voeding en -farmaceutica, 
hebben me goed voorbereid op deze nieuwe en uitdagende 
toekomst bij Boehringer Ingelheim. 
Als Technical Service manager ben ik ondersteunend voor 
zowel de dierenarts als de pluimveehouders op het gebied van 
pluimveegezondheid. Denk daarbij aan audits, vaccineren op 
de broederij, uitleg over onze producten en ondersteunend op 
het gebied van diagnostiek.

DIERENWELZIJN
Onlangs vond ik nieuwe energie en inspiratie bij een toespraak 
van Dr Marius Dwars, een bekende patholoog aan de Univer-
siteit Utrecht. Hij sprak over onze rol als dierenartsen bij het 
waarborgen en bepleiten van hoge normen voor dierenwelzijn. 
De definitie en de reikwijdte van dierenwelzijn zijn in de loop 
der jaren veranderd en hebben verschillende implicaties en 
gevolgen in verschillende delen van de wereld. Sinds het begin 
van mijn studie diergeneeskunde heeft dierenwelzijn altijd een 
speciale plaats in mijn hart ingenomen. Ik ben van mening 
dat ik de rol van eerstelijnsdierenartsen bij het bevorderen van 
dierenwelzijn hier volledig kan ondersteunen. 

VOEDSELPRODUCENTEN WERELDWIJD
Met de eb en vloed van consumententrends en de economische 
en politieke situatie in de wereld worden voedselproducenten 

KENNISMAKING  
MET CHENG LEE

‘Samen werken 
aan de grote 
uitdagingen ’ 

over de hele wereld geconfronteerd met ongelooflijke uitdagin-
gen. Niet alleen wat betreft het beschermen van hun levenson-
derhoud, maar ook wat betreft het leveren van veilig en gezond 
voedsel, terwijl ze hun best doen om de hoogste welzijnsnor-
men te waarborgen die ze kunnen bereiken. Ik geloof echt dat 
de innovatieve vaccinatiestrategieën en -diensten een essen-
tiële rol kunnen spelen om de producenten te helpen hoge 
normen inzake welzijn en diergezondheid te bereiken. Ik ben 
ervan overtuigd dat we samen deze moeilijke tijden te boven 
kunnen komen en tegelijkertijd kunnen pleiten voor een hoog 
dierenwelzijn. Ik kijk ernaar uit om een partner en steun te zijn 
voor niet alleen onze klanten, maar ook voor de hele pluimvee-
sector.”

Wellicht komen we elkaar binnenkort tegen, bijvoorbeeld op 
de Nationale Intensieve Veehouderijbeurs in Papendal, tijdens 
diverse bijeenkomsten voor de pluimveehouderij in het land of 
bij u op de praktijk. Ik kijk er naar uit! 

“Ik ben sinds 1 april 2022 Technical Service en Marketing 
Manager Pluimvee bij Boehringer Ingelheim. Het klinkt 
misschien een beetje cliché, maar mijn dagen zijn gevuld met 
niets anders dan lachende gezichten en warme begroetingen 
sinds de allereerste dag dat ik de Boehringer Ingelheim Animal 
Health-familie binnenstapte. De hechte groep collega’s heeft 
mij met open armen ontvangen. In deze korte tijd heb ik ook 
ervaren hoe de klantgerichte mentaliteit van het team is want 
ik ben ook hartelijk verwelkomd door de fantastische klanten 
van Boehringer Ingelheim. 

Cheng Lee, Technical Service en Marketing Manager Pluimvee
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Ludovic Porcher  
Ludovic Porcher is manager van het Franse kenniscen-
trum van GSAM (Global Strategic Accountmanagement) 
van VTS (Vaccination Technologies and Services) 
onderdeel van Boehringer Ingelheim. Hij is opgeleid als 
automatiseringsdeskundige en werkt al 25 jaar bij VTS. 
Daarvoor werkte hij in het onderhoud van broederijen 
en de veevoedingsindustrie. Als technisch specialist in 
de pluimvee-industrie reisde hij voor VTS de hele wereld 
over. Nu is hij verantwoordelijk voor de wereldwijde 
strategie en marketing. 

In-ovo apparaten, EZ Ject injectiespuiten, een VR-bril waarmee 
technici op afstand problemen op kunnen lossen, patent op 
spraysysteem, efficiënte manier van reinigen en ontsmetting 
van apparaten en onderdelen. Het zijn allemaal innovaties van 
Vaccination Technologies and Services. 

VTS is al meer dan 35 jaar een onderdeel van Boehringer Ingel-
heim. “Onze missie is wereldwijd de beste vaccinatiepraktijken 
te garanderen, de volgende generatie vaccinatieapparatuur te 
ontwikkelen en digitale platforms voor vaccinatie en technische 
diensten te creëren”, zegt Ludovic Porcher, manager van GSAM 
(Global Strategic Accountmanagement) van VTS kenniscentrum 
in het Franse Treillières. Dat doen ze door continu wereldwijde 
innovatie en doorontwikkeling van machines en materialen én 
door ervoor te zorgen dat de gebruikers ermee kunnen werken.

WERELDWIJD NETWERK
Meer dan 14.000 apparaten worden gebruikt om Boehringer 
Ingelheim-vaccins toe te dienen op het pluimveebedrijf en in 
de broederij, in meer dan 85 landen. Met 53 werknemers in 
dienst van Boehringer Ingelheim en 47 gecontracteerde technici 
en distributeurs zijn er dagelijks 100 personen fulltime aan het 
werk om het complete assortiment van apparaten te innoveren, 
doorontwikkelen en in werking te houden. 

“We hebben zeven kenniscentra over de hele wereld. Elk ken-
niscentrum heeft werkplaatsen, een magazijn met voorraad re-
serveonderdelen en een trainingsfaciliteit”, legt Ludovic uit. Het 
onderzoek en de ontwikkeling van apparaten en toepassingen 
vindt plaats in Frankrijk en de Verenigde Staten. “De kenniscen-
tra werken nauw samen. We testen de innovaties wereldwijd in 

broederijen en op proef- en praktijkpluimveebedrijven.”

VR-BRIL
Een van de nieuwste ontwikkelingen is de virtual reality bril. 
“Met die ontwikkeling waren we al gestart voor de Covid-19 
pandemie. Door de reis- en bezoekbeperkingen is de ontwikke-
ling en het gebruik versneld. De monteur draagt de bril en kan 
vanuit zijn ogen de machines zien. Hiermee kan hij de lokale 
technici aansturen en bijstaan. Ook veterinaire begeleiding 
gebeurt deels met behulp van de VR-bril.”

De R&D-managers ontwikkelen nieuwe producten met de 
nieuwste technologieën. Daarbij luisteren ze goed naar de klan-
ten. “Wat willen de klanten? Wat werkt in de praktijk? Wat staat 

INNOVATIES

VACCINATION TECHNOLOGIES AND SERVICES

‘Continu innoveren 
en de focus op service
rondom vaccineren’

de wetgeving toe?”, licht Ludovic toe. Bij het onderzoek naar 
apparatuur en verdere doorontwikkeling zijn de gebruikers- 
ervaringen belangrijk. 

PATENT OP DRUPPELWIJZE
Elk kenniscentrum heeft nagenoeg het volledige assortiment 
in het magazijn, inclusief onderdelen. Samen met de partners 
kunnen zij ervoor zorgen dat de klanten volgens onze kwali-
teitseisen kunnen werken. VTS levert gratis service aan klanten 
die vaccins van Boehringer Ingelheim gebruiken. Dat kan met 
of zonder apparaten van VTS. Klanten die vaccins afnemen, krij-
gen de apparaten gratis. “

Een mooi voorbeeld in Nederland is de Ulvavac. Een sprayappa-
raat met de juiste druppelgrootte: de kippen worden niet te nat 
en de druppels gaan niet te ver de longen in om entreacties te 
voorkomen. Micron Sprayer, onze partner, heeft een patent op 
dit mechanisch druppelsysteem. De klanten ervaren de Ulvavac 
als prettig om mee te werken: licht in gewicht en de sprayer 
produceert weinig geluid waardoor de kippen minder stress 
ervaren tijdens het vaccineren.” 

TRAINING 
Via Boehringer Ingelheim heeft VTS alle soorten klanten: van 
nieuwe collega’s, technische adviseurs en dierenartsen tot 
pluimveehouders. Onderdelen, training en service zijn een be-
langrijk onderdeel van VTS. Voor installatie en het oplossen van 
storingen is continu service beschikbaar. In fysieke trainingen 
wordt bijvoorbeeld het gebruik maar ook de schoonmaak en 
desinfectie van een apparaat toegelicht. Via digitale platforms 
kunnen klanten overleggen en vragen stellen. 

“Voor elke doelgroep organiseren we workshops, trainingen en 
platforms. Door Covid-19 zijn er diverse fysieke trainingen niet 
doorgegaan en hebben online plaatsgevonden. Dat was een 
goed alternatief dat we zeker naast fysieke trainingen blijven 
gebruiken”, legt Ludovic uit. Voor dit jaar staat een Nederlandse 
training op de planning.  

Het doel is dat elk pluimveebedrijf werkt met eigen materialen 
en apparaten om versleping van besmettingen te voorkomen. 
“Bovendien moeten alle apparaten goed te reinigen en ont-
smetten zijn om besmettingen te voorkomen. Daar blijven wij 
als VTS continu in innoveren en verbeteren zodat elke kip de 
juiste vaccinatie krijgt op de best mogelijke wijze.”

Veel Nederlandse dierenartsen en pluimveehouders gebruiken de Ulvavac, een gemakkelijk handsprayapparaat 
met een uniform spraypatroon en druppelgrootte. Deze sprayer is een van de vele ontwikkelingen uit de koker 
van Vaccination Technologies and Services. Een internationaal bedrijf dat zorgt dat kippen met de nieuwste 
technieken goed, efficiënt, gemakkelijk en op de juiste manier een vaccin krijgen toegediend.
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TUSSEN DE KIPPEN

In deze rubriek van BeterKIP delen wij praktische kennis met u. Kennis die we 
via wetenschappelijke artikelen en overleg wereldwijd vergaren, omzetten naar 
praktische zaken die u direct kunt toepassen op het pluimveebedrijf. In deze 
editie Jeanine Wiegel, dierenarts en onderzoeker Royal GD.

“Signalen van pluimveehouders, 
dierenartsen, verwerkende industrie en 
overheidsinstanties: alles komt samen 
in de diergezondheidsmonitoring die 
de GD uitvoert. Het is van groot belang 
voor de diergezondheid, dierwelzijn, 
bescherming van de volksgezondheid 
en de exportpositie van Nederland. 
Het verschaft ons veel inzichten en 
informatie. 

VOGELGRIEP 
Vogelgriep staat nu bovenaan in de 
monitoring. De vele uitbraken baren 
ons zorgen. Iedereen doet z’n best en 
gelukkig kunnen we met de nieuwste 
technieken sneller werken. 
Samen met de NVWA bezoek ik, binnen 
het specialistenteam vogelgriep, ver-
dachte bedrijven en neem ik de mon-
sters. Mijn ervaring is dat de pluimvee-
houders de hygiëne vaak goed op orde 
hebben. 

Dit jaar zijn de uitbraken heel ingrij-
pend, we zien ook meer uitbraken bij 
vleeskuikens. Voor de lange termijn 
lijken uitbraken zoals nu niet houdbaar 
en moet er echt iets veranderen. Naast 
blijvende aandacht voor biosecurity, is 
vaccinatie voor een betere bescherming 
een optie waaraan hard gewerkt wordt 
om dit in Nederland mogelijk te maken. 

MAREK
Uit het monitoringssysteem blijkt dat 

Marek bij vleeskuikens voorkomt. Door 
de jaren heen schommelt het aantal 
uitbraken rond de tien koppels per jaar, 
voornamelijk trager groeiende kuikens 
maar ook incidenteel bij reguliere kui-
kens. We zien ook al symptomen op 40 
dagen leeftijd. We zijn nu de opties voor 
vervolgstudies aan het onderzoeken. 
Wees als pluimveehouder bedacht op 
Marek. Het is altijd goed om bewust te 
zijn van het aanwezige pluimvee in je 
omgeving en te weten wat er speelt, ook 
bij hobbypluimveehouders waar sommi-
ge aandoeningen, zoals Marek, maar 
ook Coryza en Mycoplasma, vaker voor 
kunnen komen. 

VEEKIJKERTELEFOON
Ik draai wekelijks Veekijker telefoon-
diensten. Iedereen kan 088 2025 555 
bellen met vragen over een uitslag, iets 
wat je ziet in het veld of waar je iets 
meer over wilt weten, ook hobbypluim-
veehouders kunnen bellen. Ik vind het 
interessant om te doen: je krijgt prakti-
sche vragen en hoort wat er leeft in het 
veld. Bel gerust met een vraag. Door 
informatie te delen, krijgen we met z’n 
allen meer inzicht.  

Royal GD is een uniek instituut; on-
afhankelijk nemen we een bijzondere 
plaats in de pluimveesector in. Wij 
monitoren en verbeteren diergezond-
heid door eigen R&D en voeren onder-
zoek voor derden uit. Nederland is een 
apart land qua pluimveesector met veel 
zelfstandige ondernemers. Dat maakt 
dat de hele wereld naar ons kijkt. Daar 
mogen we trots op zijn.”

Kijk voor meer informatie op  
gddiergezondheid.nl/diergezondheid/
monitoring

JEANINE WIEGEL (33)
Studeerde Diergeneeskunde 
in Utrecht.

Als dierenarts en onderzoeker 
volgt Jeanine Wiegel helemaal 
haar passie voor pluimvee bij 
Royal GD. Ze studeerde dierge-
neeskunde aan de Universiteit 
van Utrecht en vond  direct haar 
droombaan. In 2014 startte ze 
als een van de 90 onderzoekers 
en dierenartsen bij Royal GD. In 
2019 volgde ze nog een master 
Pluimveegezondheid aan de 
Universiteit van Georgia in de 
VS. Tijdens haar studie ontstond 
de interesse voor pluimvee. “In 
de pluimveesector kun je veel 
betekenen in de preventieve 
diergeneeskunde om ziektes te 
voorkomen. Dat trekt mij aan. 
Ook de gedrevenheid  van de 
pluimveehouders spreekt mij 
aan. Een interessante sector.”

Als dierenarts en onderzoeker zit Jeanine Wiegel vaak tussen de kippen. “Is het niet 
letterlijk in een pluimveestal dan is het via de contacten bij de Veekijkertelefoon of 
werken aan onderzoek.” Ze deelt graag haar ervaringen en inzichten.

TUSSEN DE KIPPEN MET JEANINE WIEGEL

‘Diergezondheidsmonitoring 
brengt pluimveesector 
vooruitgang’

“De gedrevenheid van 
de pluimveehouders 
spreekt mij aan. Een 
interessante sector.”
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Als opfokker van vleeskuikenouderdieren 
heeft Bart Wilpshaar (37) veel ervaring 
met vaccineren. In het Overijsselse Ane, 
gemeente Hardenberg, houden Bart en 
Wendy Wilpshaar 65.000 opfok vleeskui-
kenouderdieren in vijf stallen. Dierenarts 
Stefan Veenstra (35) van pluimveedieren-
artsenpraktijk Avecur uit Hardenberg is 
zijn vaste bedrijfsdierenarts. Beiden zijn 
enthousiaste en tevreden gebruikers van 
het Ulvavac-apparaat voor de toediening 
van sprayvaccins aan de opfokdieren. 

Bart is de derde generatie Wilpshaar die 
op deze locatie vleeskuikenouderdieren 
opfokt. In 2015 nam Bart het opfokbe-
drijf over. De familie fokt al sinds jaar 
en dag ouderdieren op voor PoultryPlus. 
“Wat goed is, moet je houden. Dat geldt 
ook voor je dierenarts”, zegt Bart. In de 
20-weekse opfokperiode bezoekt Stefan 
gemiddeld 10 keer het opfokbedrijf voor 
vaccinaties en begeleiding. 

ENTKAART
De begeleiding start met de eendagskui-
kens. “We bekijken samen de kwaliteit 

heeft een worp van 6 meter dus 12 meter 
per stallengte; ik loop een keer de stal 
van 20 meter breed op en neer. Vergelijk 
een rugspuit met een worpbreedte van  
1 meter. Dan blijf je op en neer lopen.” 

PATENT OP DRUPPELTOEPASSING
Zowel de Solovac als de Ulvavac is 
ontwikkeld door VTS, Vaccine Technolo-
gie Services, onderdeel van Boehringer 
Ingelheim. De Ulvavac maakt gebruik van 
een CDA-systeem, Controlled Droplet-
toepassing. “Dat patent wil zeggen dat 
de geproduceerde druppels de ideale 
grootte hebben om de bovenste lucht- 
wegen van de kippen te bereiken en om 
een perfecte lokale barrière te ontwikke-
len. De druppelgrootte is ook niet te ver-
anderen dus het sprayen gebeurt altijd 
op de goede manier”, legt Stefan uit.     

REINIGEN EN ONTSMETTEN
Het reinigen en ontsmetten gaat mak-
kelijk zeggen beide ervaringsdeskundi-
gen. “De Ulvavac kun je vrij eenvoudig 
helemaal uit elkaar draaien. Met een 
sopje maak je de onderdelen die niet in 
aanraking komen met het vaccin schoon, 
en de rest van het apparaat met heet 
water. Na het drogen zet je het apparaat 
weer in elkaar.” De dierenarts geeft aan 
dat nozzles vaak bacteriehaarden zijn. 
“Bij entreacties 5 dagen na vaccineren, 
is vervuiling van het apparaat vaak de 
boosdoener. De plastic onderdelen 
van de Ulvavac afspoelen met heet 
water voorkomt bacteriegroei.” Firma 
Wilpshaar heeft een eigen Ulvavac- en 

“Door onze opfok vleeskuiken- 
ouderdieren optimaal te verzorgen, 
kunnen ze bij de vermeerderaar 
maximale prestaties leveren. Goed 
vaccineren is daar een belangrijk 
onderdeel van. Gelukkig werken we goed 
samen met dierenarts Stefan Veenstra 
en met goede sprayapparatuur”, zegt 
Bart Wilpshaar.

Solovac-apparaat dat op het bedrijf 
blijft. Bart wil ook nog even kwijt dat 
de NeO-bruistabletten voor NCD en IB 
makkelijk werken. “Oplossen en je kunt 
vaccineren.”

RUST, REINHEID EN REGELMAAT
Bart: “Mijn motto is: je  moet alles doen 
wat je kunt doen om de kippen zo goed 
mogelijk op te fokken. Dan kun je nooit 
zeggen had ik maar dit of dat. Ik vind 
rust, reinheid en regelmaat belangrijke 
onderdelen van de opfok. De uitdagingen 
zijn groot; langzamer groeiende rassen, 
vogelgriep en volle entkaarten. Vaccine-
ren moet nu eenmaal gebeuren en dat 
doen we zo goed mogelijk. De Ulvavac en 
de Solovac helpen daarbij. Wij gaan voor 
een optimale verzorging voor maximale 
prestaties.” 

ERVARING ULVAVAC SPRAYAPPARAAT

‘Goed vaccineren is 
onderdeel van opfok 
robuust ouderdier’

UIT DE PRAKTIJK

“Wij gaan voor een 
optimale verzorging voor 
maximale prestaties”

Opfokker Bart Wilpshaar (links) en dieren-
arts Stefan Veenstra voor de praktijk van 
Avecur in Hardenberg

Wilt u meer weten over de Ulvavac 
of Solovac, neem contact op met 
uw dierenarts of scan de QR code

van de kuikens en bespreken de ent-
kaart. Opfok vleeskuikenouderdieren 
krijgen veel vaccinaties. Zijn er verschil-
lende opzetdata, wat soms niet te voor-
komen is, dan is het puzzelen om de vac-
cinaties op het meest gunstige moment 
te geven. PoultryPlus stelt in overleg met 
de vermeerderaars de entkaart op en wij 
kijken natuurlijk naar de omgevingsdruk. 
Hardenberg is een pluimveedichte regio”, 
legt Stefan uit.

ULVAVAC
Stefan is een enthousiaste gebruiker van 
het Ulvavac-sprayapparaat. Daarmee 
voert hij de NCD- en IB-vaccinaties uit. 
“Het apparaat sprayt met een grovere 
druppel. De kuikens worden niet te nat 
en de druppels komen niet te diep in de 
luchtwegen.” Hij vindt het gewicht van 2 
kilo apparaat en 1 liter water fijn om mee 
te werken. Ook de accu gaat lang mee. 

Bart Wilpshaar heeft op zijn bedrijf een 
eigen Ulvavac-sprayapparaat maar ook 
een Solovac-sprayapparaat. “Ik weet 
nog dat we vroeger met de rugspuit en 
atomist de kippen vaccineerden. Som-
mige opfokkers gebruiken het nog. Ook 
ik heb met zo’n brommer op mijn nek 
door de stal gelopen. Daar was ik niet blij 
mee en ging op zoek naar alternatieven.” 
Via Stefan liet hij een Solovac uit de 
Verenigde Staten komen. “De Solovac 
heeft een grote tank van 20 liter. In totaal 
heb je dan 30 kilo op je rug”, lacht de 
forse Bart. “Ik vind het fijn werken. De 
Solovac, die meer een grove mist geeft, 




