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 Vaccinatie helpt in de  
 Salmonella preventie 



VACCINATIE IS WAARDEVOL IN 
SALMONELLA BESTRIJDING BIJ 
MOEDERDIEREN, LEGHENNEN 
EN VLEESKUIKENS
Waarom Salmonella bij pluimvee bestrijden?

Er bestaan zeer veel soorten Salmonella bacteriën die kippen infecteren. Meestal 
worden de dieren daarbij niet ziek. Kippen kunnen hun Salmonella’s echter overdragen 
naar mensen wanneer die besmet vlees of besmette eieren eten. Mensen worden dan 
wél erg ziek en kunnen zelfs sterven. Dat is dan ook dé reden waarom salmonellose bij 
pluimvee op dit ogenblik intensief bestreden wordt.

Hoe ziet Salmonella bestrijding eruit?

De Salmonella bestrijding bij pluimvee situeert zich op 3 niveau’s:

Niveau 1 = Besmetting voorkómen via bioveiligheid en hygiëne: Salmonella-vrij voeder 
en drinkwater, ongediertebestrijding, reiniging en desinfectie van stal en omgeving, 
bezoekers beperken, bedrijfseigen kledij, ...

Niveau 2 = Weerstand van kippen tegen Salmonella verhogen door vaccinatie. 
Gevaccineerde kippen zijn minder gevoelig voor infectie. Indien toch infectie plaatsvindt, 
scheiden gevaccineerde kippen minder kiemen uit waardoor minder verspreiding 
optreedt en de infectiedruk in de omgeving lager blijft. 

Niveau 3 = Nemen van corrigerende maatregelen wanneer infectie is opgetreden om 
verdere verspreiding tegen te gaan en overdracht naar mensen te vermijden: afslachten 
van moederdieren, broedverbod, hittebehandeling pluimveevlees, industriële verwerking 
van eieren, ...

Intensieve monitoring ondersteunt deze 3 niveau’s.
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Salmonella vaccins

Voor de overdracht van Salmonella van pluimvee naar de mens zijn vooral de types 
Enteritidis (SE) en Typhimurium (ST) belangrijk. Tegen beide types bestaan aparte 
vaccins maar ook combinatievaccins. Enkel de enting tegen SE is in België verplicht 
bij moederdieren en leghennen. De enting tegen ST is niet verplicht maar wel sterk 
aangeraden.

Geïnactiveerd of levend vaccin?

Het eerste SE vaccin dat in Europa beschikbaar kwam, was een geïnactiveerd vaccin. 
Gebruik van dit vaccin bij moederdieren en leghennen in diverse landen sinds midden 
jaren ‘90 ging gepaard met een snelle daling van het aantal SE infecties. Figuur 1 illustreert 
dit met gegevens van moederdieren in ons land. Later kwamen ook geïnactiveerd ST 
vaccin en levende vaccins op de markt.

Geïnactiveerde en levende vaccins beogen beide om kippen meer weerstand te geven 
tegen Salmonella door het afweersysteem te stimuleren. Dat gebeurt echter essentieel 
verschillend bij beide types vaccin. Kenmerkend bij gebruik van geïnactiveerd Salmonella 
vaccin is de vorming van hoge antistoftiters in het bloed én in de eieren. Via het broedei 
krijgen kuikens van hun moeder aldus maternale antistoffen tegen Salmonella mee. Deze 
kunnen bijdragen tot de bescherming van vleeskuikens tegen Salmonella infecties die 
zich in de eerste weken na de geboorte voordoen(1,2) (Figuur 2). 

Geïnactiveerde Salmonella vaccins worden bij moederdieren en leghennen tijdens de 
opfokperiode toegediend via injectie. Dit garandeert dat elk individueel dier effectief zijn 
vaccin ontvangt. Onder bepaalde omstandigheden wordt tevens geënt bij ééndagskuikens; 
dit gebeurt vooral wanneer een vroege infectie verwacht wordt.

Na vaccinatie met geïnactiveerd vaccin worden geen Salmonella kiemen uitgescheiden. 
De kippen tekenen aldus niet positief tijdens bacteriologische controles zoals die in 
monitoring programma’s opgelegd worden.

(1)Ref: Berghaus et al., 2011. Journal of Food Protection 74, 727-734
(2)Ref: Pavic et al., 2010. Avian Pathology 39, 31-39



Figuur 1. Afname van het aantal SE positieve moederdiergroepen in België na start van 
het gebruik van geïnactiveerd vaccin in 1997 (Ref.: Cijfers DGZ Vlaanderen, Lier)

Figuur 2. Maternale immuniteit bij vleeskuikens na vaccinatie van de ouders met een 
geïnactiveerd vaccin. Experimentele SE toediening op de eerste dag.
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1. Is vaccinatie van kippen zinvol bij de 
bestrijding van Salmonella?
Ja. Gevaccineerde kippen zijn minder gevoelig aan een Salmonella infectie. Dit 
is vooral belangrijk wanneer de eerste barrière van bioveiligheid en hygiëne 
in een stal doorbroken wordt. Salmonella stoot dan op een minder gevoelige 
populatie kippen waardoor de kiem moeilijker kan aanslaan en verspreiden. De 
vaccinatiebarrière kan de infectie dan alsnog verhinderen of inperken.

2. Heeft vaccinatie in de praktijk reeds zijn 
nut bewezen?
 
Ja. Vaccinatie tegen SE bij moederdieren en leghennen werd in Europa eerst 
toegepast in de 2de helft van de jaren ́ 90 nadat een geïnactiveerd vaccin beschikbaar 
kwam. Cijfers uit diverse landen waaronder België (Figuur 1) tonen een snelle daling 
van het voorkomen van Salmonella na begin van de systematische enting.

3. Zijn antistoffen belangrijk voor de be-
scherming tegen Salmonella?  
Ja. Antistoffen hebben een beschermende werking tegen Salmonella. Bij gebruik 
van geïnactiveerde vaccins worden hoge antistofiters gevormd. Deze spelen 
aldus een belangrijke rol in de bescherming van gevaccineerde leghennen en 
moederdieren.  Antistoffen van de moederdieren worden verder  via het broedei 
naar de kuikens overgedragen en kunnen het kuiken helpen beschermen in de 
eerste levensweken. 

4. Vormt de toedieningswijze geen beper-
king voor geïnactiveerd vaccin?
Neen. De individuele toediening garandeert dat iedere kip haar vaccin 
effectief ontvangt. Overigens is de enting onder bepaalde omstandigheden 
reeds  mogelijk vanaf de eerste dag. Het gebruik van combinatieproducten 
vermindert het aantal handelingen.
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