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DE WETENSCHAP 
VAN GEZONDERE 
DIEREN

MSD ANIMAL HEALTH ZET ZICH IN OM DE 
GEZONDHEID, HET WELZIJN EN DE 
PRODUCTIVITEIT VAN ZOWEL 
GEZELSCHAPSDIEREN (HONDEN, KATTEN, 
PAARDEN) ALS LANDBOUWHUISDIEREN 
(HERKAUWERS, VARKENS, PLUIMVEE, 
KWEEKVIS) IN STAND TE HOUDEN EN TE 
VERBETEREN. HET BEDRIJF BIEDT AAN 
DIERENARTSEN, VEEHOUDERS, 
HUISDIEREIGENAREN EN OVERHEDEN EEN VAN 
DE MEEST COMPLETE ASSORTIMENTEN AAN 
VETERINAIRE GENEESMIDDELEN, VACCINS EN 
VETERINAIRE DIENSTEN. 

Voortbouwend op onze rijke ervaring werken 

we elke dag aan de ontwikkeling van nieuwe, 

waardevolle producten en oplossingen op 

het gebied van diergezondheid. Onze klanten 

en partners worden geconfronteerd met 

uitdagingen die breder en complexer zijn 

en zich sneller ontwikkelen dan ooit. Niet in 

het minst wat betreft de gezondheid van 

dieren, die zo sterk verbonden is met onze 

eigen gezondheid. Door nauw samen te 

werken met elkaar en met onze klanten 

bouwen we sterke partnerschappen en 

verbeteren we de gezondheid van dieren 

over de hele wereld. 

Het doel is om continu te kunnen voldoen 

aan de steeds hoger wordende 

verwachtingen en eisen van klanten, 

wetgevers en overheden en hen te voorzien 

van geïntegreerde oplossingen van 

producten en diensten. De bedrijfsactiviteiten 

worden dan ook volgens de hoogste 

normen op het gebied van professionaliteit, 

kwaliteit en integriteit uitgevoerd.

MSD Animal Health is in meer dan 50 

landen met eigen vestigingen aanwezig, 

terwijl haar producten op meer dan 150 

markten beschikbaar zijn. 

MSD ANIMAL 
HEALTH IN 
NEDERLAND
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MSD Animal Health is onderdeel van het 

wereldwijde MSD, in de Verenigde Staten en 

Canada bekend onder de naam Merck & Co. 

Inc. Wij leveren innovatieve geneesmiddelen, 

vaccins, biologische therapieën, producten en 

diensten voor consumenten en dieren, waarmee 

we gezondheid en welzijn helpen verbeteren.

MSD ANIMAL 
HEALTH IN 
NEDERLAND

MSD Animal Health in Nederland heeft 

vestigingen in Boxmeer en De Bilt. De 

vestiging in Boxmeer is wereldwijd het 

grootste centrum binnen de farmaceutische 

industrie als het gaat om ontwikkeling en 

productie van veterinaire vaccins. Vandaag 

de dag werken ongeveer 1400 mensen bij 

MSD Animal Health in Nederland. Eén op 

de acht mensen is werkzaam op het gebied 

van onderzoek en ontwikkeling en ongeveer 

de helft van het totaal aantal mensen werkt 

binnen de productie en kwaliteitscontrole. 

De overigen werken binnen ondersteunende 

afdelingen en diensten. Ook is in Boxmeer de 

verkooporganisatie voor Nederland gevestigd. 

Op één locatie is een groot aantal belangrijke 

functies voor vaccinontwikkeling (onderzoek, 

ontwikkeling, productie, kwaliteitscontrole, 

logistiek, marketing en verkoop) te vinden. 

Dankzij de enorme kennis, kunde en ervaring 

van haar medewerkers is MSD Animal Health 

in Boxmeer een Center of Excellence.

Het bedrijf toont regelmatig aan hoe 

innovatief het is. Zo is MSD Animal 

Health in 2015 het eerste bedrijf dat 

een combinatievaccin tegen Circo- en 

Mycoplasma-infecties bij varkens op de 

markt brengt. Dit is slechts één voorbeeld 

van de innovatieve kracht van het bedrijf en 

de uitstekende manier van multidisciplinaire 

samenwerking tussen teams in Nederland 

en andere vestigingen uit de internationale 

MSD Animal Health organisatie.
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Research en Development is de motor van 

MSD Animal Health. Het bedrijf heeft dan 

ook een robuuste pijplijn van nieuwe 

producten. Onze wetenschappers houden 

zich bezig met het ontwikkelen van een 

breed scala aan innovatieve producten om 

de gezondheid van gezelschaps- en 

landbouwhuisdieren te verbeteren. 

MSD Animal Health heeft wereldwijd 

een netwerk van R&D-locaties, waarvan 

Boxmeer de grootste is met ongeveer 

170 medewerkers. De teams in Boxmeer 

richten zich vooral op onderzoek, 

ontwikkeling en internationale registraties 

van nieuwe vaccins. Hun enorme expertise 

in biotechnologie heeft al geleid tot de 

ontwikkeling van nieuwe vaccintypen en 

geavanceerde kweek- en productiesystemen 

voor vaccins die zich vertalen in veiligere en 

meer doeltreffende producten voor de 

behandelde dieren. Daarnaast draagt een 

multidisciplinaire manier van werken 

tussen R&D, productie en kwaliteitscontrole 

afdelingen binnen de locatie in belangrijke 

mate bij aan de succesvolle en snelle 

ontwikkeling van nieuwe producten die een 

wezenlijke verbetering van of aanvulling op 

de al bestaande producten betekenen.

ONDERZOEK EN 
ONTWIKKELING
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PRODUCTIE
MSD Animal Health heeft een wereldwijd 

modern netwerk van productielocaties, 

waaronder Boxmeer en De Bilt. Ongeveer 

50% van de medewerkers werkt binnen 

productie. Hier worden vaccins gemaakt ter 

preventie van bacteriële en virale infecties 

bij zowel gezelschapsdieren als 

landbouwhuisdieren. Het bedrijf voldoet 

daarmee aan een wereldwijde behoefte. 

Boxmeer is daarnaast een belangrijk 

verpakkings- en distributiecentrum en levert 

aan een groot aantal MSD Animal Health 

verkooporganisaties in andere landen. 

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd 

om de productiecapaciteit van veterinaire 

vaccins te verhogen en te kunnen voldoen 

aan de strengste kwaliteits- en milieueisen. 

Vandaag de dag ondersteunt onze wetenschap de 

kostbare band tussen mensen en huisdieren. Het helpt 

de internationale volksgezondheid te beschermen, 

voedselveiligheid te waarborgen en de eiwitvoorziening 

te verhogen. Daarin ligt onze kerngedachte: 

DE WETENSCHAP VAN GEZONDERE DIEREN.
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MARKETING EN 
VERKOOP

De verkooporganisatie van MSD Animal 

Health heeft in Nederland een team van 

circa 50 medewerkers. Er wordt gewerkt 

met een duidelijke strategie, waarin de 

klant altijd centraal staat. Het verkopen 

van diergeneesmiddelen is slechts een 

onderdeel van de veel bredere rol die een 

klantgericht veterinair farmaceutisch bedrijf 

zou moeten hebben. MSD Animal Health 

wil immers de eerste keus partner zijn voor 

dierenartsen, boeren en eigenaren van 

gezelschapsdieren. De verkooporganisatie 

komt snel tegemoet aan de wensen van 

onze klanten door de unieke combinatie 

van een sterke productportefeuille en een 

uitgebreid aanbod van services met daarin 

allerlei praktische gereedschappen om 

dierenartspraktijken, het boerenbedrijf of 

de diereigenaar te ondersteunen. 

ONZE HISTORIE
MSD Animal Health kent een lange traditie 

in Boxmeer. In de jaren vijftig van de vorige 

eeuw werd hier het bedrijf Nobilis opgericht. 

Sinds die tijd is het bedrijf uitgegroeid tot 

een van de grootste centra op het gebied 

van vaccinontwikkeling, productie en 

verkoop. Daarmee speelt locatie Boxmeer 

een belangrijke rol binnen de wereldwijde 

MSD Animal Health organisatie.

Naast het inhuren van eigen personeel maakt MSD 

Animal Health veel gebruik van nationale en internationale 

toeleveranciers en genereert dus ook een hoge 

werkgelegenheid voor derden.

De geschiedenis van het bedrijf in Boxmeer gaat 

terug naar Wim Hendrix, een vooruitstrevende 

diervoederproducent. Vanuit de gedachte dat een 

zieke kip niet eet, richtte hij in de jaren vijftig het 

bedrijf Nobilis op, dat vaccins tegen pluimveeziekten 

zou gaan ontwikkelen. De pluimveevaccins van MSD 

Animal Health dragen nog steeds de merknaam 

Nobilis.

brochure msd.indd   6 06-03-15   14:09



7
De wederzijdse afhankelijkheid tussen 

menselijke en dierlijke gezondheid vandaag 

de dag heeft een nieuwe dynamiek gecreëerd 

en vereist een gezamenlijke aanpak om de 

menselijke en dierlijke gezondheidsproblemen 

op te lossen. Door de veestapel gezond 

te houden, levert het bedrijf een bijdrage 

aan een gezonde, veilige en betaalbare 

voedselvoorziening. Ook speelt het bedrijf 

een belangrijke rol bij de preventie en 

de behandeling van ook voor de mens 

besmettelijke dierziekten, waardoor de kans 

wordt verminderd dat dergelijke ziekten 

kunnen worden overgebracht op de mens.

Een van de belangrijkste methoden om 

dierziekten te kunnen voorkómen en/of onder 

controle te kunnen houden is vaccinatie. Door 

dieren te vaccineren ontwikkelen zij antistoffen 

tegen bepaalde ziekteverwekkers, waardoor 

deze ziekten kunnen worden voorkómen. 

Belangrijke vaccins die de afgelopen jaren 

door het bedrijf voor landbouwhuisdieren 

zijn ontwikkeld om uitbraken te controleren 

zijn onder andere vaccins tegen vogelgriep, 

blauwtong en varkenspest. Het bedrijf levert 

daarnaast innovatieve services die bijdragen 

aan de preventie van dierziekten. Een mooi 

voorbeeld hiervan is ResPig, een service 

om varkensbedrijven door te lichten met als 

doel de oorzaak van luchtwegproblemen 

te identifi ceren en structureel op te lossen. 

Met behulp van een computerprogramma 

wordt een bedrijfsscan gemaakt en wordt 

er bij een aantal dieren bloed afgenomen. 

Vervolgens wordt er in samenspraak met 

de ResPig dierenarts een plan gemaakt 

om de gezondheidsstatus op het bedrijf te 

optimaliseren. Hierbij valt dan te denken aan 

vaccinatie, verantwoorde inzet van antibiotica 

en/of hygiënemaatregelen.

PREVENTIE 
VAN 
DIERZIEKTEN

Naast het inhuren van eigen personeel maakt MSD 

Animal Health veel gebruik van nationale en internationale 

toeleveranciers en genereert dus ook een hoge 

werkgelegenheid voor derden.
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MSD Animal Health

PO Box 31, 5830 AA Boxmeer

Nederland

Telefoon: +31 (0)485 587600

Fax: +31 (0)485 577333

E-mail: info.ah.nl@merck.com

www.msd-animal-health.com

www.werkenbijmsd.nl
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