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Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Poultry Expertise Centre.
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
en in de agenda staan de komende evenementen. Veel leesplezier

Agenda
14 mei 2014
Symposium Hogere
Vleespluimveegezondheid
klik hier
15 mei 2014
Symposium Hogere
Legpluimveegezondheid
klik hier
22-24 mei 2014
Poultry Expertise Centre deelnemer op de VIV Europe in Utrecht

Colofon
Bezoekadres:

Wesselseweg 34
Barneveld
Postadres:

Postbus 32
6710 BA Ede
Tel: 088 020 64 10
info@poultryexpertisecentre.com
Nu ook op Facebook!

Like onze pagina, klik hier
Mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Gelderland
Food Valley
Vind ons ook op:

Onderzoek dierenwelzijn en
volksgezondhiedsriciso’s in
de pluimveehouderij
Het spanningsveld tussen enerzijds de toegenomen
vraag naar meer welzijnsvriendelijke pluimveehouderijsystemen en anderzijds de toegenomen zorg
om volksgezondheidsrisico;s staan centraal in het
promotieonderzoek van Mariska van Asselt.
Een vragenlijst moet inzicht geven in opvattingen
van burgers, dierenartsen en pluimveehouders ten
aanzien van dierenwelzijn en volksgezondheidsrisico’s in de pluimveehouderij. De vragenlijst is voorgelegd aan een burgerpanel, pluimveedierenartsen
en pluimveehouders, en is inmiddels veelvuldig
ingevuld.
Afgelopen 1 april organiseerde het Kenniscentrum
Agrofood en Ondernemen de TED ‘Blije kip of veilige
kip” waarin Mariska de bezoekers meenam in het
dilemma dierenwelzijn of diergezondheid. Kijk deze
inspiratiesessie hier terug!

Summercourse Poultry
Het Poultry Expertise Centre organiseert samen met
partners de Summercourse Poultry. In een week
kunnen studenten in de afstudeerfase, pas afgestudeerden en (young) professionals kennis nemen van
de meest actuele informatie op pluimveehouderijgebied. De cursus bestaat uit een basisprogramma en
2 dagen naar keuze; leghennen of vleeskuikens.
Sprekers uit het bedrijfsleven en onderwijs, waaronder Wageningen UR presenteren de laatste ontwikkelingen en trends. Ga voor meer informatie naar
www.poultryexpertisecentre.com

VIV Europe
Het Poultry Expertise Centre is present op VIV Europe
van 20 t/m 22 mei in de Jaarbeurs Utrecht. Uiteraard
verwelkomen wij u in onze stand 08.B006. Ga voor
meer informatie naar www.poultryexpertisecentre.com
om u gratis te registeren.

