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De unieke 3-INN-1 
bescherming tegen  
ND, Gumboro en Marek



MAAK KENNIS MET
INNOVAX®-ND-IBD:
OPTIMALE BESCHERMING 
START IN HET EI

De Nederlandse pluimveesector loopt voorop op gebied 
van innovaties. Als pluimveehouder doet u daar graag 
aan mee en bent u dagelijks bezig om de gezondheid van 
uw dieren optimaal te houden en te zorgen voor gezond 
voedsel. Om een optimale groei te realiseren en de daarvoor 
benodigde prestaties te leveren, is een goede preventie 
van infectieziekten noodzakelijk.

INNOVAX-ND-IBD, EEN UNIEKE 3-IN-1 BESCHERMING.
Innovax®-ND-IBD is een nieuw vaccin dat al in het ei toegediend kan worden en waarvan 
één dosis volstaat om een vleeskuiken tot het eind van zijn leven te beschermen tegen 
drie belangrijke ziektes: Newcastle disease (ND), infectieuze bursitis (IBD, ziekte van 
Gumboro) en de ziekte van Marek (MD).

IN OVO VACCINATIE! EEN NIEUWE MANIER OM UW KUIKENS  
TE WAPENEN TEGEN IBD, ND EN MAREK.

Ziekte van Gumboro
U heeft zich vast wel eens afgevraagd of de Gumboro vaccinatie niet makkelijker kan? 
De onderstaande vraagstellingen komen u vast bekend voor: 

 Hoe zit het met de maternale antistoffen van mijn kuikens?
 Heb ik de vaccinatiedatum wel juist berekend?
 Volstaat een eenmalige toediening wel?
  Heb ik mijn kuikens wel voldoende uitgedorst en hoeveel water  

heb ik nodig om te vaccineren? 
 Werkt mijn doseerpomp naar behoren en zijn de drinklijnen schoon?
 En kunnen mijn minder actieve kuikens de drinklijnen wel bereiken?

Kortom, kuikens op uw bedrijf op de juiste wijze vaccineren tegen de ziekte  
van Gumboro  is vakwerk en vraagt kennis, kunde en tijd van u.



Newcastle disease
Newcastle disease is nog altijd één van de grote bedreigingen in de pluimveehouderij. 
Uitbraken in België in 2018 tonen aan dat ND ineens kan opduiken en nooit ver weg is! 
Een goede bescherming door vaccinatie van uw dieren is belangrijk. De uitvoering van de 
vaccinatie wordt beoordeeld aan de hand van de behaalde titers. Met groter wordende 
stallen voorzien van daglicht en met steeds lagere bezetting is het niet eenvoudig om 
te zorgen voor een goede en uniforme vaccinatie. De kans op een rollende entreactie 
neemt daardoor toe. Om een optimaal resultaat te behalen is een goede ND vaccinatie 
en voorbereiding dus belangrijk en dat kost u nu veel tijd. 

Ziekte van Marek
Marek is een wereldwijd voorkomende virusziekte die veel schade aan uw koppel kan 
aanrichten, maar goed te beheersen is door vaccinatie. In Nederland wordt de ziekte van 
Marek de laatste jaren ook steeds vaker aangetoond bij vleeskuikens, en dan met name 
bij de traaggroeiende dieren. Bij Marek zie je vaak verlammingsverschijnselen maar ook 
tumoren in huid en ingewanden kunnen voorkomen en leiden tot afkeuring van de dieren. 
In veel landen worden vleeskuikens standaard gevaccineerd tegen deze ziekte en ook in 
Nederland wordt dit vaker gedaan nu ook hier Marek bij vleeskuikens wordt gezien. 

IN OVO VACCINATIE, DE VOORDELEN:

Bescherming en dosering:
 Individuele en juiste dosering voor elk kuiken
  Alle kuikens dezelfde dosis vaccin op hetzelfde tijdstip:  

uniforme bescherming van het gehele koppel
 Het kuiken begint nog voor uitkomst met opbouwen van afweer

Gemak en ontzorging: 
 Bij aankomst zijn de vleeskuikens al gevaccineerd tegen meerdere ziekten 
 Het is niet langer nodig om de vleeskuikens in de stal te vaccineren tegen deze ziekten 
 Minder arbeidsdruk

Dierwelzijn en stress: 
 Het vaccin wordt voornamelijk via het ‘vruchtwater’ door het kuiken opgenomen
  Alle kuikens krijgen dezelfde correcte dosis vaccin op hetzelfde tijdstip:  

geen rollende entreacties meer
  Geen of minder vaccinaties op het bedrijf:  

kuikens kunnen ongestoord eten, drinken en groeien
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Voor meer productinformatie over Innovax®-ND-IBD klik hier.

Neem voor meer informatie over in ovo 

vaccinatie contact op met MSD Animal Health 

via pluimvee@merck.com of ga naar

www.my-msd-animal-health.nl/pluimvee.

INNOVAX®-ND-IBD, INNOVEERT U MEE?
Een vleeskuikenleven lang bescherming tegen  
ND, Gumboro en Marek met één in ovo injectie.

De ziekte van Gumboro (IBD), uw voordelen:
 Gumboro bescherming voor álle kuikens, zonder entdatumbepaling
 U hoeft geen Gumboro-vaccinaties meer uit te voeren op uw bedrijf
 Snelle opbouw van immuniteit

Newcastle disease, uw voordelen:
 Kuikens zijn ND gevaccineerd bij aankomst op uw bedrijf
  Voldoen aan de ND-vaccinatieverplichting zonder een of tweemaal  

ND te vaccineren op uw bedrijf
 Geen interferentie met de IB vaccins Nobilis IB MA5 en Nobilis IB 4-91

De ziekte van Marek, uw voordelen: 
  HVT-virus als vector waardoor kuikens standaard al gevaccineerd zijn  

tegen de ziekte van Marek bij aankomst op uw bedrijf

Innovaxt u 
ook mee?

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/innovax-nd-ibd-epar-product-information_nl.pdf

