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 De leg bescherm je met een 
combinatie van levende én dode vaccins 



VACCINS VOOR LEGHENNEN 
EN MOEDERDIEREN: 
LEVEND OF DOOD?

Invloed van virussen op gezondheid 
en leg
Newcastle disease (ND), Infectieuze 
bronchitis (IB), Rhinotracheïtis (RT) en Egg 
drop syndrome (EDS) tasten het legappa-
raat van de kip aan, waardoor legdaling en 
verminderde eikwaliteit optreden. ND, IB 
en RT leiden daarnaast tot ademhalings-
stoornissen en sterfte. De genoemde 
infecties ondermijnen aldus de rendabiliteit 
van het leghen –en moederdierbedrijf. 

Bescherming door levende vaccins
Levende vaccins tegen ND, IB en RT bevatten 
levend verzwakte virussen. Ze vermeerderen 
in de ademhalingsorganen en leiden er tot 
een locale, kortdurende immuniteit. Deze 
immuniteit is essentieel voor bescherming 
tegen ND, IB en RT virussen, die het 
ademhalingsstelsel als ingang gebruiken. 
EDS is géén ademhalingsinfectie; een levend 
vaccin is daarom niet zinvol.
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Bescherming door dode vaccins

Dode vaccins bevatten geen levende maar wel geïnactiveerde virussen. Ze stimuleren 
het afweersysteem van de kip tot een stevige en langdurige bescherming. Daarbij 
worden in de bloedbaan antistoffen gevormd die de verspreiding van ND, IB, RT en EDS 
virus naar het legapparaat helpen voorkómen.

Levend én dood

Levende vaccins tegen ND, IB en RT zorgen vooral voor een plaatselijke immuniteit die 
beschermt tegen ademhalingssymptomen en sterfte. Deze immuniteit is kortdurend en 
antistoftiters blijven onvoldoende hoog voor bescherming in de leg (Figuur 1 en 2).

Dode vaccins induceren hogere antistoftiters met een stevige en langdurige bescherming, 
inclusief van de leg. Kippen reageren beter op dode vaccins wanneer ze werden 
voorgeënt met levende entstof.

Levende en dode vaccins zijn complementair en noodzakelijk om een algemene 
bescherming tegen ND, IB en RT te bekomen.

Concreet ziet een goed entschema er als volgt uit:

- Levende vaccins: entingen tijdens de opfokperiode, toegediend via spray:
 •  ND: wettelijk voorgeschreven 2-malige enting met gecloneerde La Sota stam
 •  IB: meervoudige entingen met Massachusetts en variant IB stammen volgens het 

ProtectotypeTM concept (cfr. Pluimveehartslag # 1)
 •  RT: enkelvoudige enting met vaccin voor kippen

- Dode vaccins: op het einde van de opfokperiode, toegediend via injectie:
 •  ND: wettelijk verplicht
 •  IB, RT en EDS: niet wettelijk verplicht, wel sterk aangeraden.

Er bestaan combinatievaccins om het aantal handelingen te beperken.

(1)Ref: Cook et al., 2000. Avian Pathology 29, 545-556
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Figuur 1. Verloop van IB-antistoftiters bij 2 groepen leghennen die op het einde van 
de opfok ofwel levend ofwel dood IB vaccin kregen. De titer na levende enting reikte 
minder hoog en daalde ook sneller in vergelijking met dood vaccin.

Figuur 2. Legcurve van 2 groepen leghennen die op week 27 geïnfecteerd werden met 
RT virus. Dit leidde tot sterke legdaling bij hennen die enkel met levend vaccin geënt 
werden maar niet bij dieren die levend én dood vaccin kregen. (1)



1. Is vaccinatie van leghennen en moeder- 
dieren tegen ND, IB, RT en EDS zinvol?
Ja. Al deze virussen hebben een negatieve weerslag op het legpercentage en 
de eikwaliteit. ND, IB en RT tasten het ademhalingssysteem aan en veroorzaken 
ook sterfte. Deze infecties verminderen dus de rendabiliteit van het bedrijf, 
waardoor vaccinatie verantwoord is. De enting tegen ND is bovendien wettelijk 
verplicht en concreet omschreven: deze omvat 2 levende voorentingen met 
(gecloneerde) La Sota stam én een afenting met dood vaccin.

2. Kan ik mij beperken tot gebruik van 
levende vaccins?
 
Neen. Levende vaccins geven vooral een plaatselijke en tamelijk kortdurende 
bescherming. De antistoftiters in het bloed blijven relatief laag. Gebruik 
van enkel levende vaccins houdt de verspreiding van de virussen naar het 
legapparaat niet tegen. 

3. Kan ik mij beperken tot gebruik van dode 
vaccins?
Neen. Het gebruik van levende vaccins tegen ND, IB en RT blijft noodzakelijk 
opdat de dieren een locale bescherming zouden opbouwen. Levende 
voorentingen dragen ook bij tot een sterkere reactie van de kip op de dode 
afenting. Enkel voor EDS vaccinatie is geen levende voorenting nodig.

4. Vormen de injecties met dode vaccins 
geen extra belasting voor de kip?
Neen. Als de enting correct wordt uitgevoerd wordt de kip niet extra 
belast. Door gecombineerde producten te gebruiken wordt het aantal 
injecties duidelijk verminderd.
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