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IB in Nederland na 2000 
• December 2003: eerste geval D388 (QX) 

 
– Nierontstekingen 
– Luchtwegontstekingen 
– Productiedalingen 
– Schijnleggers 





Nieuwste IB stammen  
 

• Xindadi stam (Chinees genotype) 
 

– Ruim 40 x gevonden sinds 2010, meestal in legkippen 
met problemen 

– Genetisch (deel S1) 12% anders dan D388 
– Kruisbescherming: onbekend 
– Pathogeniteit: valt mee 

 
• Q1: nog niet gevonden in Nederland 



Nieuwe stammen (mondiaal) 
 

• Met name introducties van nieuwe stammen uit andere 
regio’s ( bijv voor onze regio 793B, D388, Xindadi, Q1) 
 

• Drift lijkt een klein probleem 
 

• Recombinaties lijkt weinig relevant 





Bescherming 
 

• Wereldwijd: vaak circulatie van meerdere 
stammen in zelfde gebied 
 

• Dus: brede bescherming nodig 
 
 







Overview of mean TOC score per category of 137 groups of chickens in 18 
vaccination/challenge experiments (De Wit et al, Avian Pathology, 2013) 



Q1 experiment Chili, 5 stammen 
 

• 5 stammen,  onderling slechts 1-3% verschil in S1, 
ongeveer 23% verschil met Mass vaccin 
 
– Groot verschil in pathogeniteit van de 5 stammen voor embryo’s 
– Groot verschil in adaptatie aan groei in niercellen 
– Kruisbescherming door Mass vaccin varieerde van 40 tot 97% 
– Kruisbescherming Mass+793B: 99-100% 





Opwekken brede bescherming 
• Meerdere homologe vaccins 
• Slimme combinaties (mag heteroloog zijn, probleem met 

registratie) 
• Leggende dieren: boost met geïnactiveerd vaccin (na 

goede, levende priming, hoeft niet per se homoloog te 
zijn) 
 

• Huidige levende vaccins:  
– Geattenueerd, maar geven restschade 
– Onderschatte toepassingsproblemen 

 



Individuele applicatie versus mass applicatie, IBV H120 

At least 2log10 was lost = >99% 















IB wensen 
• Selectie 

– Kennis over het komen en gaan van stammen 
– Test die niveau van kruisbescherming beter voorspelt dan de genotypering 
– Wat is de bron van kruisbescherming? 

• Basiskennis voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie IB vaccins die uit 
zichzelf al breed werken (nu trial en error) 

– Enkelvoudige toepassing in de broederij (mag dan individueel met injectie) 
– Enkele malen Mass applicatie 
– Vector-based vaccins (veilig): matige homologe bescherming na meerdere toepassingen 

 

• Fundamenteel onderzoek  
– Sterk verminderd 
– Vaak los van het dier 







Dank voor uw aandacht 

 
 
 
 


