
UITNODIGING 
Symposium IBR-BVD vleesvee

Locaties
dinsdag 7 november 2017
19.30 – 22.00 uur
De Vreugdenhoeve, Zwolle

donderdag 9 november 2017
19.30 – 22.00 uur
Het Bruisend Hart, Hoornaar

donderdag 16 november 2017
19.30 – 22.00 uur
Hotel Nobis, Asten

Aanmelden
Zie achterzijde.

BVD en IBR staan volop in de aandacht, 
ook bij vleesveehouders. Niet verwonderlijk 
gezien de impact die deze infectieziekten ook 
op vleesveebedrijven kunnen hebben. Om 
vleesveehouders bij te praten over (de aanpak 
van) BVD en IBR organiseren de Federatie van 
Vleesveestamboeken Nederland (FVN), GD, CRV 
en Boehringer Ingelheim dit najaar drie symposia.

‘Diergezondheid is een belangrijk speerpunt voor 
de toekomst van de vleesveehouderij’, aldus 
vleesveehouder Jos Bolk, voorzitter van de FVN 
en dagvoorzitter tijdens de symposia. ‘We staan 
aan de vooravond van een nieuw tijdperk waarin 
de aanpak van BVD en IBR een grote rol gaat 

spelen. Daarom is het goed om ons gezamenlijk 
optimaal te laten informeren over alle ins en outs 
van deze aandoeningen.’
Tijdens de symposia zal dierenarts Frederik 
Waldeck, GD-deskundige op het gebied van IBR, 
vleesveehouders gericht bijpraten over de aanpak 
van wat ook wel ‘koeiengriep’ wordt genoemd.  
Namens Boehringer Ingelheim gaat dierenarts 
Ruben Tolboom in op alles wat van belang is 
rondom (het bestrijden van) BVD. Ook zal bij elke 
bijeenkomst een vleesveehouder uit de regio 
vertellen over de impact die BVD of IBR heeft gehad 
op zijn bedrijf. Uiteraard is er ruim de gelegenheid 
voor discussie en het stellen van vragen, onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

374-17 Uitnodiging Symposium IBR BVD VV_A5.indd   1 19-09-17   11:29



A ANMELDINGSK A ART 
Symposium IBR-BVD vleesvee

Ik meld me aan voor het symposium op:
 dinsdag 7 november in Zwolle
 donderdag 9 november in Hoornaar
 donderdag 16 november in Asten

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Telefoon:

E-mail:

Aanmelden
Lever de aanmeldingskaart in op de NVM bij de stand van 
Boehringer Ingelheim of de stand van GD. U kunt zich ook 
aanmelden via de website: www.IBR-BVD-Vleesvee.nl
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