
PLUIMVEE  
HARTSLAG #5

Een publicatie van MSD Animal Health  
Maart 2013 - Jaargang 2

door Peter gemeten

Een goede ND preventie 
blijft belangrijk



VACCINATIE BEWIJST AL 20 JAAR HAAR NUT 
IN DE PREVENTIE VAN NEWCASTLE DISEASE

De ziekte van Newcastle

Newcastle disease (ND, pseudovogelpest) is een virusziekte die verschillende vogel
soorten aantast. Bij infectie van pluimvee kan op enkele dagen tijd tot 100% van de toom 
sterven. Ook sterke legdaling, ademhalingssymptomen en zenuwstoornissen treden op. 
De betekenis van de ziekte ligt niet alleen bij de klinische gevolgen voor getroffen bedrijven 
maar ook bij internationale handelsbeperkingen die van kracht worden wanneer een  
land zijn NDvrije status verliest. ND is daarom een erg belangrijke en gevreesde 
aandoening.

De Europese aanpak werkt

In Europa wordt ND bestreden in een officieel programma dat steunt op 3 pijlers:

• Monitoring: infecties vroegtijdig opsporen

• Preventieve vaccinatie: verplicht in de meeste Europese landen

• Afslachting: uitbreiding voorkómen bij uitbraken

In tegenstelling tot diverse landen van Centraal en Zuid Amerika, MiddenOosten en 
Afrika, is ND in Europa onder controle. Dit duidt erop dat het Europese bestrijdingsplan 
werkt. 

De dreiging blijft

Ondanks de gunstige situatie is het ND virus in Europa geenszins uitgeroeid. In diverse 
landen waaronder België worden nog jaarlijks infecties gezien bij duiven en/of hobby
pluimvee. Daarnaast worden soms uitbraken gemeld bij professioneel pluimvee, zoals 
in 2011 bij leghennen in Zweden en Zwitserland. Watervogels kunnen onopgemerkt ND 
virus uitscheiden en de infectie over langere afstand verspreiden, zonder dat ze daarbij 
zelf ziekte vertonen. Tenslotte blijft het gevaar op import van besmette vogels uit besmette 
gebieden bestaan. 

Het huidige bestrijdingsbeleid versoepelen is dus géén optie.
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Het ND vaccinatiebeleid in België

Begin jaren ´90 had België te lijden van een zware NDepidemie. Daarom maakte de 
overheid de preventieve vaccinatie van pluimvee verplicht(1). Tijdstip van enting, aard 
van de vaccins en toedieningswegen werden vastgelegd (Tabel 1). Sindsdien is bij 
professioneel pluimvee in België geen ND meer voorgekomen.

Bij alle klassen van kippen en kalkoenen moeten levende vaccins op basis van de La 
Sota stam of een gecloneerde La Sota stam gebruikt worden. Deze vaccins bieden een 
stevige bescherming tegen ND. Gecloneerd La Sota vaccin verdient de voorkeur omdat 
dit slechts een geringe entreactie opwekt.

Levende vaccins op basis van andere stammen kunnen enkel gebruikt worden bij de 
ééndagsenting van vleeskippen. Het gaat dan om zachte vaccins die het kuiken een 
eerste, eerder kortdurende bescherming geven en voorafgaan aan de overenting met 
gecloneerde La Sota.

Sommige (maar niet alle!) levende ND vaccins kunnen gelijktijdig worden toegediend 
met andere levende vaccins.



Na toediening van levende vaccins zijn lichte entreacties normaal. Zware of lang 
aanhoudende reacties duiden op een onderliggend probleem, bv. fouten bij de ent
techniek, ongeschikte combinatie van vaccins, andere infecties, slecht stalklimaat enz. 
De oorzaken moeten op de juiste manier aangepakt worden.

De geïnactiveerde enting op het einde van de opfok bij leghennen en moederdieren 
leidt tot hogere antistoftiters met een stevige en langdurige bescherming, ook van 
de leg. Geïnactiveerde ND vaccins worden vaak in combinatie gebruikt met andere 
geïnactiveerde vaccins, met als doelstelling een langdurige bescherming van lang
levende leghennen en moederdieren (cfr. Pluimveehartslag #2).

Tabel 1.  Overzicht van de wettelijk voorgeschreven(1) ND vaccinaties bij professioneel 
pluimvee in België.

Tijdstip Vaccinkeuze Toepassingswijze

Vleeskuiken kip:

Dag 1 Levend vaccin naar keuze Spray

Dag 10 – 18
Levend vaccin op basis van La 
Sota of gecloneerde La Sota stam

Spray of drinkwater

Leghen kip en moederdier kip:

Dag 1018 én  
7 weken

Levend vaccin op basis van La 
Sota of gecloneerde La Sota stam

Spray of drinkwater

Bij overplaatsen én  
na de rui

Geïnactiveerd vaccin Injectie

Vleeskuiken kalkoen:

Dag 1018 én 
7 weken én 
13 weken

Levend vaccin op basis van La 
Sota of gecloneerde La Sota stam

2 doses per dier

Spray of drinkwater

Ref. (1) Ministerieel Besluit, Belgisch Staatsblad 26011993



1. Is de ziekte van Newcastle uitgeroeid?
NEEN. In grote delen van de wereld komt ND nog frequent voor. In Europa is de 
toestand wel goed onder controle. Toch worden nog geregeld gevallen gezien 
bij duiven en af en toe zijn er zelfs uitbraken bij professioneel pluimvee. 

2. Is de routinematige enting tegen ND 
onder de huidige omstandigheden niet 
overdreven?
NEEN. Omdat er nog steeds virus circuleert, blijft de dreiging van ND voor 
onze pluimveestapel reëel. Uitbraken die sporadisch voorkomen bij pluimvee, 
uitscheiding van ND virus door andere vogelsoorten en import van vogels 
uit besmette gebieden, kunnen een gevaar betekenen. Een goed volgen van 
het vaccinatiebeleid helpt klinische uitbraken en economische verliezen te 
voorkómen. 

3. Kan ik beslissen om niet te vaccineren? 
NEEN. De preventieve enting tegen ND bij professioneel gehouden pluimvee 
is in België verplicht. Richtlijnen die gepubliceerd werden in het Belgisch 
Staatsblad bepalen tevens op welke leeftijd, met welk type vaccin en op welke 
manier dient gevaccineerd te worden. Daar mag men zelf niets aan wijzigen.

4. Moet ik bang zijn van entreacties na een 
levende ND vaccinatie?
NEEN. Een lichte entreactie na toediening van een levend vaccin is normaal 
en niet nadelig. Zware of langdurige entreacties duiden op een onderliggend 
probleem, zoals fouten bij de enttechniek, ongeschikte combinaties van 
vaccins, andere infecties, slecht stalklimaat enz. Deze onderliggende 
problemen moeten dan geïdentificeerd worden en doeltreffend aangepakt.
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