
 
  
 

 
Symposium 10-10-2013 CVI Lelystad: 

 
Bestrijding virale ziekten bij pluimvee 

Hebben we het onder controle of niet ? 

De visie van een practicus 
  
 



 
  
 

 
 
 

  
 



 
  
 

 
Symposium 10-10-2013 CVI Lelystad: 

 
Bestrijding virale ziekten bij pluimvee 

Hebben we het onder controle of niet ? 

De visie van een practicus 
  
 



…in het HOL van de LEEUW !! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=I2TTOlEyjTAtXM&tbnid=cuqLqQ0FtvxDuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblogs.microsoft.nl%2Fruud_de_jonge%2Farchive%2F2008%2F08%2F21%2Fvoeten-op-tafel-in-het-hol-van-de-quot-leeuw-quot-3-nieuwe-sessies-in-het-najaar-van-2008.aspx&ei=z5xVUursEYWR4ASTt4CwCw&bvm=bv.53760139,d.bGE&psig=AFQjCNFKvsiISVPR0F49ij9fA904DLyThg&ust=1381428750786486


maar…… 
de PRAKTIJK  

heeft altijd 
GELIJK !!!! 



  









De pluimveesector 
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Aantal bedrijven in Nl per categorie in 
de vleessector (kip, peildatum 1-12-10) 
  

Aantal bedrijven 

Opfok grootouderdieren 18 

Vermeerdering grootouderdieren 36 

Opfok ouderdieren 95 

Vermeerdering ouderdieren 218 

Vleeskuikens 
 

570 

Broederijen 19 













(Boender et al., 2004) 







Pseudovogelpest-epidemie 1992-1993 
• 5 september 1992: Swartbroek (Midden-

Limburg) 
• Als een olie-vlek door Limburg en Noord- 

Brabant: de “ent-deken” bleek lek  
• NCD-titers m.n. einde opfok laag 
• Géén verplichte emulsie-enting einde opfok 
• Leggende dieren vatbaar voor NCD ! 
• Entschema’s “rekbaar”: entverplichting… 

– 1e dagsenting  op de kuikenbroederij ? 
–  vervolg-entingen tijdens opfok ? 
– Titercontroles ? Geen monitoring 



In die dagen….. 

• Entschema’s “rekbaar”: ent-”verplichting” 
– Verplichte 1e dags-enting  op de kuikenbroederij ? 
– Op de bedrijven NCD-enting verplicht door de 

dierenarts (NCD-verklaring) 
– vervolg-entingen tijdens opfok ? 
– titercontroles ? Geen verplichte serologische 

monitoring ! 
• Géén verplichte emulsie-enting einde opfok: 

NCD-titers m.n. einde opfok laag, maar ook 
vaak onbekend 

• Oudere, leggende dieren bleken vatbaar voor 
NCD (uitbraken begonnen in Swartbroek) 



Pseudovogelpest bestrijding anno 2013: 

• NCD-Verordening: 
– Verplichte vaccinatie D3-D18 (géén broederij-enting 

verplicht) 
– Vleeskuikens moeten voldoen aan titereis 1x HAR 

NCD ≥ 3 
– Pluimveehouder mag zelf vaccineren onder 

voorwaarde. 
– Verplichte injectie-vaccinatie einde opfok 
– Verplicht niveau titers voor transport van opfok- 

naar productiebedrijf (25 van de 30: HAR NCD ≥3) 
– Terstond hervaccinatie bij te lage NCD-titer 
– Geborgde monsternames 

 



Pseudovogelpest bestrijding anno 2013: 

• ZORGEN: 
– Bewustzijn ↓ …. 21 jaar geleden.. Wat is NCD ? 
– Vleeskuikens: “één 3-tje is voldoende”… 

• Uitvoering:  
– o.a. drinkwater 
– o.a. met halve dosis (ND Clone 30, “primo-vaccinatie”)  

• “Speculeren”… keuze vaccin (Hitchner, Ulster mag….mits 
maar “één 3-tje” gescoord wordt. 

• Daadwerkelijk immuniteit !?... 
– Borging monsternames ? 

 
 



Soms onverwachte missers…  



Wat gaat beter m.b.t. NCD? 

• Naleving vaccinatie-plicht… 
• Hygiëne, maar nog lang niet overal ! 
• Uitvoering van de vaccinatie 
• Monitoring, “met gaatjes”………. 
• Controle……. handhaving ??? 



Vogelgriep =  
Vogelpest = 

Aviaire Influenza = 
Orthomyxovirus 

Niet te verwarren met: 
 

“Pseudovogelpest” = 
Newcastle disease = 

Paramyxovirus 



2003 AI epidemic 





Aviaire Influenza sinds 2003 (1) 
•↑Bewustzijn in de sector en samenleving (o.a. 

door HPAI en LPAI in de media) 
• Uitloop (o.a. biologisch): hoog risico vanwege 

contact met wilde vogels ! 
 
 

• Early Warning noodzakelijk ! 
– Meldingsplicht (klinische symptomen); 

bonusregeling nodig i.p.v. malusregeling ? 
– Uitsluitingsswabs AI (CVI) 
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Aviaire Influenza sinds 2003 (2) 
• Serologische monitoring: LPAI 

– met speciale aandacht voor uitloop (4x per jaar 
bemonsterd) 

– elke verplaatsing van UBN naar UBN 
– elk koppel legdieren (leeftijd !) 
– elk koppel kalkoenen (leeftijd !) 
– Vleeskuikens en –eenden: 1x per jaar 

• Transparantie, ook internationaal: 
– H9N2 in Duitsland… 

 



Maar wat als het fout gaat……. 
• Hoe snel diagnose LPAI of erger HPAI ? 
• Hoe snel totale STAND-STILL ? 
• Pluimveedichte regio of niet ? 
• Welke “doorsnede” en  “vorm” beschermings-/ 

beperkingsgebied …. i.v.m. wind(-richting) ? 
• Screening klinische symptomen zinvol ? via PCR ? 
• Hoe snel stamping out operationeel ? 
• Eerst doden (niet ventileren !!), pas veel later ruimen ? 
• Ruimen na desinfectie, met zeep kletsnat maken…  







Overige zeer besmettelijke virussen:  
1. Infectieuze Bronchitis (IB) 

 
 

“Er gaat iets doorheen”, maar wat ? 
– Respiratoire problemen, m.n. jonge kuikens 

 
 
 
 
 

– Problemen t.g.v. infectie van darm, nieren… en eileiders…. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

– Bij volwassen dieren (meerdere keren geënt en wellicht ooit 
geïnfecteerd) vaak slechts vage of géén symptomen: 
 
 
 
 

– Bij dieren aan de leg vaak klachten met eiproductie en 
schaalafwijkingen: zwak, ontkleurd, zandkoppen, ringen  

 



Infectieuze Bronchitis (IB) 

 
 

• Geregistreerde IB vaccins (levend en geïnaktiveerd) 
beschikbaar, o.a.  tegen allerlei “varianten”: 
Massachussets, H120, H52, D 274, 793B, QX (D 388), Arkansas 

 
• Maar… variant-vaccin IB D1466 van de markt gehaald 

 
• Talloze “entschema’s” per categorie: 

– Vleeskuikens ! 1 of 2 entingen, incl. combinaties… 
– Opfok (“wildgroei” !)… 
– Leghennen en ouderdieren tijdens productie  

 
 



‘n entschema voor vleeskuikenouderdieren…….. 

• Dag 0    Marek-injectie (op broederij) 

• Dag 0   IB Primer (H120+D274)spray (op broederij) 
• Dag 6-7   ND-C2 i.c.m. Rhino CV spray 
• Dag 7-9   Coccidiose drinkwater 

• Dag 10-14   IB 4/91 (793B) spray 
• Dag 27   Gumboro drinkwater 
• Dag 28   NCD Clone 30 atomist 
• 6 weken   injectie: Reo-levend, PD+AE, Salenvac-T+E.coli-stalvaccin 
• 8 weken   NCD Clone 30 atomist 
• 10 weken  TAD ILT drinkwater 

• 12 weken  IB QX spray 
• 14 weken  injectie: RT-Ibmulti (M41+D274)+ND+EDS, Reo-Inac, 

    CAV P4, OR-Inac, Salenvac-T 
• 16 weken  NCD Clone 30 atomist 
• 18 weken  injectie: OR-Inac en E. coli-stalvaccin 
• 19 weken  IB H52 spray 
• 21 weken  TRT spray 

 
• in productie:  elke 5-6 weken IB (afwisselend, repeterend: bijv. IB 

   Primer en IB 4/91 enz. enz.) 



Infectieuze Bronchitis (IB): diagnostiek 

 
 

• Serologie (HAR, Elisa, VN) vaak niet gemakkelijk te 
interpeteren: nulmeting nodig en regelmatige follow-
up: 
 
 
 
 

 
 

• De oplossing ?!  
– PCR IB op  luchtpijp en/of cloacaswabs….. 

 



Winterperiode 2003-2004: 
uitbraken van “nier-IB” 

 
Woonplaats Geb. datum Type  Lftd bij uitbraak 
 
 
Ospel  20-10-2003  vleeskuikens 18 dagen 
 
Asten-Heusden 17-12-2003  vleeskuikens 27 dagen 
 
Barneveld  01-12-2003  opfok leg  64 dagen 
 
Nederweert 02-01-2004  vleeskuikens 20 dagen 
 
Someren  11-03-2004  opfok slacht VB 20 dagen 
 
 
        
Bron: GD Pluimvee Juli 2004 
 



Winterperiode 2003-2004: 
uitbraken van “nier-IB” 

• Infectieuze Bronchitis-virus als oorzaak !! 
• IFT en virusisolatie GD: Massachussetts-type ?? 
• Dus NIET de historisch bekende “nier-IB”: D 8880 
• Respiratoire problemen: geluid, naar lucht happen etc. 
• Ook vermeerdering in nieren: nierontsteking > natte faeces ! 
• Klinisch: zieke kuikens, verhoogde waterbehoefte, slechte 

groei, sterfte, nat strooisel 
• Vooral voorkomend bij vleeskuikens, maar ook bij opfok…. 
• Gevolgen voor leg- en vermeerderingsdieren ?? 

 
 



September 2004:  
meerdere koppels slachtkuikenouderdieren 

leeftijd 27-30 weken: stagnatie van de eiproductie 
 

• Ddx: Trilziekte, EDS, voerprobleem ??? 
• 3 koppels slachtkuikenouderdieren op totaal 

verschillende locaties in Nederland 
• productie stagneert bij ca. 55% 
 
Maar: 
• Alle drie VB-koppels hadden één herkomst 
• op 1 van de 3 VB-locaties ook een koppel 

afkomstig van een ander opfokbedrijf 
• Waterbuiken, “Pinguin-kippen” 

 



Normale eileider 



Normale eierstok, eileider normaal ? 



Gedeeltelijk defect in de eileider 



Atrofie van de eileider, normale eierstok  



Hydropische degeneratie van de eileider 



Hydropische degeneratie van de eileider 



Eileider met > 1000 ml vocht 



Historie koppel    
opfok-slachtkuikenouderdieren 

• Geb. 10-03-2004, levering op 10/3 en 11/3 
• Gehuisvest in 3 stallen: nl. 
  Stal 1: 5500 hanen en 8300 hennen 
  Stal 2: 10.500 hennen 
  Stal 3: 10.500 hennen 
 
* Broederij: vaccinatie IB-Primer (H120+D274), “oogdruppel” 
* Opfokbedrijf met zeer hoog hygiëne-niveau: o.a. 

verplichte –schone !- douche, eigen vaccinatie-
apparatuur  
 
 



opfokhistorie: Dag 6 

• Kuikens voor sectie naar VCS, i.v.m. uitval in alle 
stallen, m.n. bij de hanen in Stal 1 (cum: 
127/5500=2,3 % ††) 

• Anamnese: veel onderling verschil, slechte start 
• “Opgevangen met melkpoeder over het voer op 

voederplaten i.c.m. multivitaminen gedurende 5 dagen 
• Sectiebeeld: hartezakontsteking >> B.O./ABG 
• Meteen behandeling ingesteld met TMPS, ged. 3 

dagen 
• B.O.: E. coli en Staphylococcen spp. 
 

 
 
 
 
  



Koppelhistorie 
Bedrijfsbezoek: D 9 

• Bedrijfsbezoek (…gepland was NCD-spray) 
• Deel van de haankuikens vertoont weinig groei 

(in groepen verdeeld) 
• Geluid hoorbaar in alle stallen, m.n. Stal 1 
• Adviezen:  
 * uitstel NCD-vaccinatie (uiterlijk Dag 17) 
 * Dag 10 coccidiose vaccinatie 
 * aansluitend: amoxycilline ged. 3-5 dagen 
 

 



Koppelhistorie:  
Bedrijfsbezoek D 15 

• Uitval hanen opeens sterk toegenomen: >1% per dag 
• Veel zieke kuikens en veel achterblijvers 
• Pompende ademhaling en happen naar lucht; hoorbaar 

geluid ! 
 

 
 

• Sectiebeeld hanen stal 1: luchtzakontsteking, 
hartezakontsteking, schuim en kazig exsudaat in de 
buikholte 

• Klinisch in stal 2 en 3: gering geluid 
• Advies: uitstel NCD-enting, extra ventileren in stal 1, 

behandelen enrofloxacine ged. 3-5 dagen 
 
 



Koppelhistorie 
Bedrijfsbezoek Dag 17: NCD-spray 

• 3e dag behandeling enrofloxacine 
• In alle stallen zijn de henkuikens goed 
• Uitval hanen is iets gedaald (66-32-56), uniformiteit 

wordt steeds slechter, stal wordt ter plekke natter 
• Advies:  
 * behandeling Stal 1 met enrofloxacine ged. 5 dagen 
 * nabehandelen met bacterieflora  
 * verwarmen/ventileren/bijstrooien i.v.m. slechte 

strooiselkwaliteit 
 
(Er is tijdens dit bezoek geen sectie verricht…) 

 
 
 



Koppelhistorie 
Bedrijfsbezoek D19 

• Uitval hanen weer >1% per dag: cumulatief nu 
>7% 

• Wateropname is gestegen, strooisel is drijfnat !! 
• Sectie: beeld van jicht (hart, luchtzakken, nieren, 

spierweefsel), nierdegeneratie en nierzwelling 
• Er wordt materiaal verzameld voor 

virusonderzoek en histologie en contact 
opgenomen met opfokorganisatie 

 
 



Nier-IB slachtopfok D19 



Nier-IB opfok D19 







Kuikens naar GD: D 20 

• 18 hanen uit Stal 1 
• 18x nierontsteking (histologisch bevestigd) 
• 11x tevens beeld van jicht 
• 18x leverzwelling 
• 3x hartezakontsteking 
• 2x gewrichtsontsteking 
• 18x dunne inhoud in blinde darm 
• 7x kleine thymus 
 
5/6 levers: B.O.-negatief en  
1/6 levers: Meerdere E. coli (TMPS +, enro -, amoxy -) 
 
4x IFT positief op nierweefsel 
IFT negatief (nier) voor IB D1466, IB D274, IB8880 
IFT positief (nier)  voor IB M41 
 
EINDUITSLAG:  
NIERONTSTEKING TEN GEVOLGE VAN IB-VIRUS, TYPE Mass-like 
Enige tijd later herbenoemd als IB D 388 (IP2004-00388) 
 
 



Koppelhistorie: uitval per week  
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Gewichtverloop Hennen 
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Conclusie  te trekken uit deze koppelhistorie ? 

• Problemen nier-IB manifest in alléén hanen >> 
hoge uitval (t.g.v. nier-IB ?) 

• Respiratoire problemen waren het duidelijkst bij 
de hanen, bij de hennen gering 

• Normale gewichtsontwikkeling bij hanen en 
hennen na moeilijke start 
 



Vragen: 

• Hoe geïnfecteerd ? Horizontaal, verticaal ? 
• Maternale immuniteit  (GPS) tegen dit specifieke, 

nieuwe IB-virus ? 
• Was het anders verlopen als anders was 

gevaccineerd tegen IB ? 
• Invloed van overige factoren: 

– twee dagen op rij kuikens geleverd  
– meerdere GPS-herkomsten,  
– Snavelkappen: weerstandsverlaging, infectie ?  

 





Overige zeer besmettelijke virussen:  
 

2. Ziekte van Marek 

 
 

 
– hygiëne op het opfokbedrijf bepaalt (zéér) veel ! 
 

 
 
 
 

– i.c.m. zorgvuldig uitgevoerde enting bij eendagskuikens op 
de broederij 

 
 
 

 
 



Marek-vaccinatie kuikenbroederij: 
• Bewaring vaccin (-196 °C, depot): alarm !! 
• Gecontroleerd resuspenderen 
• Na re-suspensie: max. ged. 2 uur gebruiken 
• Toediening door gemotiveerd personeel met 

verantwoordelijkheidsgevoel 
• Toediening juiste dosis (1x of 2x… i.v.m. “missers”) 
• Virustitratie… 

 
 
 



Overige virussen, van belang voor het veld:  
 

diversen…… 

 
 

– Gumboro (Early Warning !!): regelmatig, “golfsgewijs” 
– ILT (Early Warning !!): incidenteel, “golfsgewijs” 
– Reo-virus: overal aanwezig ?, maar ECHTE tenosynovitis 

zeldzaam 
– Chicken Anemia Virus: d.m.v. vaccinatie GPS+PS nihil 
– TRT: d.m.v. vaccinatie nauwelijks problemen 
– Trilziekte: d.m.v. vaccinatie GPS+PS nihil 
– Pokken-Difterie: mits goed gevaccineerd nihil 
– Adenovirussen: 

• Inclusion Body Hepatitis: regelmatig 
• Angara Disease (…. 2 gevallen in 2002…) 
• Egg Drop Syndrome: door vaccinatie (bruine leghennen) géén 

probleem ! 
 

 
 

 
 

 
 



Lijst van pluimveeziekten waarvoor anno 2013 in Nederland wordt 
gevaccineerd: 

1. Ziekte van Marek 
2. Infectieuze Bronchitis (Massachussets en varianten, w.o. D 274, 4/91 enz.) 
3. Ziekte van Gumboro 
4. Newcastle Disease 
5. Pokken-difterie 
6. Trilziekte 
7. Reo-virus (o.a. 1133, ERS-stam) 
8. ILT 
9. Chicken Anaemia Virus 
10. Egg Drop Syndrome (EDS) 
 
1. Salmonella (S.e., S.t., S.g.) 
2. E. Coli 
3. Pasteurella 
4. Vlekziekte 
5. Coccidiose 
6. ORT 
7. Uitsluitend opfoklegdieren: Mycoplasma gallisepticum 
8. M.s. 
 



‘n entschema voor vleeskuikenouderdieren…….. 

• Dag 0   Marek-injectie (op broederij) 
• Dag 0   IB Primer spray (op broederij) 
• Dag 6-7   ND-C2 i.c.m. Rhino CV spray 
• Dag 7-9  Coccidiose drinkwater 
• Dag 10-14   IB 4/91 spray 
• Dag 27  Gumboro drinkwater 
• Dag 28  NCD Clone 30 atomist 
• 6 weken  injectie: Reo-levend, PD+AE, Salenvac-T,  

   E.coli-stalvaccin 
• 8 weken  NCD Clone 30 atomist 
• 10 weken  TAD ILT drinkwater 
• 12 weken  IB QX spray 
• 14 weken  injectie: RT-IBmulti+ND+EDS, Reo-Inac,  

   CAV P4, OR-Inac, Salenvac-T 
• 16 weken  NCD Clone 30 atomist 
• 18 weken  injectie: OR-Inac en E. coli-stalvaccin 
• 19 weken  IB H52 spray 
• 21 weken  TRT spray 

 
• in productie:  elke 5-6 weken IB (afwisselend, repeterend) 



Nog betere bestrijding virusziekten: d.m.v. 

 
 

 
– Hygiëne-maatregelen consequent naleven: 

• Voorkomen insleep ! 
– Bezoekers (hyiënesluis, douches !!, hiërarchie in de route !) 
– Luchtwassers, luchtfilters (FAPP) 
– Eigen vaccinatie-apparatuur 
– Transport in schone kratten/containers 

• All in- all out (vs……uitladen bij vleeskuikens) 
• Leeftijdscheiding (vs multi-age) 
• Reiniging en desinfectie 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Nog betere bestrijding virusziekten: d.m.v. 

 
 

 
– Vaccinatie:  

• juiste uitvoering 
• controle effectiviteit !! 
• evaluatie: voortschrijdend inzicht: aanpassen !! 

–  “Mag het een “onsje minder ?”  
– Early Warning:  

• verdenking tijdig melden aan GD 
• eventueel uitsluitingswabs naar CVI 
• tenzij AI of NCD-verdacht dan melding naar 

MELDPUNT nVWA 
– Terugkoppeling informatie door GD naar het veld (m.n. 

Gumboro, ILT) 
 

 

 
 

 
 

 
 



….samen  
hebben we 
GELIJK !!!! 



Bedankt voor uw aandacht ! 
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