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het vogelgriepvirus 
 
Maatregelen die vaccinatie ondersteunen 
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Doel van vaccinatie is virusverspreiding binnen 
koppels en tussen bedrijven te stoppen 



Experimenteel model: Effect van vaccinatie op 
directe en indirecte virusspreiding 



Effect van vaccinatie op de verspreiding van 
het vogelgriepvirus 

• Huidige vaccins kunnen bij bedrijfsmatig 
gehouden pluimveesoorten voldoende 
bescherming opwekken om virusverspreiding 
te stoppen. 
 

• Ook kippen die maar 1/3 dosis kregen en zelf 
wel virus uitscheidden waren niet in staat 
ongevaccineerde kippen te besmetten en er 
werd geen virus in de omgeving 
aangetroffen. 

 
 
   

Spekreijse et al. submitted 



Hoe lang blijft een vaccin werkzaam 
ondanks aanpassing van veldvirus ? 

Wiskundige en experimentele modellen om 
verandering van virus door vaccinatie te 
onderzoeken 

Klinkenberg et al.; Sitaras et al. 



Hoe lang blijft een vaccin werkzaam 
ondanks aanpassing van veldvirus ? 

 

• Een vaccin voldoet normaliter lange tijd, 
omdat pluimvee kort leeft en bedrijven goed 
met elkaar verbonden zijn. 
 

• Selectie voor ontsnappingsmutanten kan 
alleen als virustransmissie al mogelijk is en 
experimenteel geproduceerde mutanten die 
aan de immuniteit door vaccinatie kunnen 
ontsnappen waren niet in staat om te 
spreiden. 

Klinkenberg et al.; Sitaras et al. 



Maatregelen die vaccinatie 
ondersteunen 

Vaccinatie is een bruikbaar middel bij de 
bestrijding van vogelgriep, maar effectiviteit in 
de praktijk valt nog al eens tegen: 
- Te weinig dieren gevaccineerd 
- Minder effectieve vaccinatie in praktijk 
 
Vaccinatie ondersteunen door hygiënische 
maatregelen en adequate surveillance  



Welke contacten zijn belangrijk voor 
de verspreiding van vogelgriep? 

 



Experimentele, wiskundige en statistische 
modellen om verspreiding via wind vast te stellen 

Bataille et al., PLoS P, 2011) 



Vogelgriep verspreiding via wind 

• Vogelgriepvirus hecht 
aan stof; experimenteel 
lukt het infectie over te 
brengen 

•  18-24% van de 
infecties tijdens de 
2003 vogelgriep 
epidemie kan worden 
verklaard door de wind 
 
 

Spekreijse et al., IORD 2012; Ssematimba et al., PLoS One 2012; Ypma et al., JID 



Virusoverdacht via contacten berekend uit 
geregistreerde contacten 

 



Per-contact kans op virusinsleep 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Contact type Totaal # of 

contacten  

Per-contact kans 

op infectie 

Crisis organisatie 272 (16) 0.00110 

Voerlevering 144 (23) 0.0414 

Eieren 15 (8) 0.308 

Overig professioneel 16 (5) 0.133 

Destructie 12 (4) 0.246 
Ssematimba et al., PloS One 2012 



Kwalitatieve risico-analyse door 
bezoek van pluimvee experts aan 
verschillende typen bedrijven  
 
 
 
 
 

• Herbevolken, uitladen, nabijheid van 
pluimveebedrijven en bezoekers die stal in 
komen vormen het hoogste risico 

• Personen en materialen die in 
opslagruimtes komen of alleen maar op het 
erf vormen een medium risico. 

• Veel onvolkomenheden in handhaving van 
hygienemaatregelen 

Ssematimba et al., PVM 2012 



Conclusies verspreiding vogelgriep 

 
 
 
 
 
 

• 18-14 % via de wind 
• Aanzienlijke kans om vogelgriep over te 

brengen via professionele contacten 
• Hygiënische maatregelen hebben zin 
• Veel gaten in handhaving van 

hygiënemaatregelen  
• Nog aanzienlijke proportie van infecties 

onverklaard  
 
 



Bijdrage van epidemiologisch onderzoek bij 
ontwikkeling van vaccinatieprogramma 

Effect van vaccinatie op de verspreiding van 
het vogelgriepvirus 

 
Maatregelen die vaccinatie ondersteunen 
 
Tijdig opsporen van uitbraken 
 Milde vorm van vogelgriep (kan muteren tot 

ernstige vorm van vogelgriep) 



Uitbraken milde vorm van vogelgriep 
(2007 – 2010) 

Gonzales et al., IORD 2012 
 



Er is niet duidelijk een verschil in het risico op 
virusinsleep aan te wijzen voor verschillende 
regio’s in Nederland 
 
Het risico op introductie van vogelgriep is 11 keer 
hoger op uitloopbedrijven dan op bedrijven zonder 
uitloop 

, 



Verschil in risico 
op verspreiding 
van virus 

Rf 
No of farms 

Layers indoor Layers 
outdoor 

0.5 483 (59.9%) 196 (65.5%) 
1 151 (18.7%)   46 (14.4%) 
1.5 86 (10.7%)   35 (11.7%) 
2   76 (.4%)   20 ( 6.7%) 
2.2     11 ( 1.4%)     2 ( 0.7%) 

Gonzales et al. 



Gebruik van eieren in plaats van bloed om 
vogelgriep op te sporen 

1. Vertraging in 
positief monster is 
8 dagen tov 
bloed 

2. Gevoeligheid tov 
bloed is 99% 

Gonzales et al. 



Tijdig opsporen van uitbraken 

 
 
 
 
 
 

• Blauwdruk voor surveillance van milde 
vogelgriep waarbij frequentie en aantal 
monsters afhangt van het risico op verdere 
verspreiding. 
 

• Eieren zijn een goed alternatief voor bloed, 
maar in hoog risicogebieden is een hoge 
frequentie/hoog aantal monsters nodig 
 
 



Modelbeheersing: 
van modellen naar bestrijding 

Vaccinatie kan verspreiding beperken en risico 
op aanpassen van virus is beperkt 
 
Contactbeperking en hygiëne belangrijk voor 
vermindering verspreiding tussen bedrijven 
 
Risicogebaseerde opsporen van milde 
vogelgriep 
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