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Ademhalingsvaccins  
best via spray toedienen



VOOR LEVENDE ADEMHALINGSVACCINS 
GEEFT SPRAY-TOEDIENING DE BESTE  
RESULTATEN
Spray-enting, eerste keuze bij levende ademhalingsvaccins

Om kippen en kalkoenen te beschermen tegen Newcastle disease (ND), Infectieuze 
bronchitis (IB) en Rhinotracheïtis (RT) worden levende vaccins gebruikt  (cfr. Pluimvee-
hartslag # 1, 5, 6). Na de toediening moeten deze vaccins nog vermeerderen in de lucht-
wegen. Een correcte enttechniek is daarom zeer belangrijk.

Bij spray-entingen worden vaccins rechtstreeks in het ademhalingsstelsel gebracht. Dit 
leidt tot een snelle en sterke vermeerdering van de vaccins en dus goede bescherming 
van de dieren. Bij drinkwaterenting komen de vaccin-virussen eerst terecht in de darm 
en migreren ze pas van daaruit naar de luchtwegen. Spray verdient dus de voorkeur 
boven drinkwater-toediening(1).

Sprayen ≠ vernevelen

Sprayapparaten bestaan meestal uit een reservoir dat op de rug wordt gedragen en 
waarbij vaccinvloeistof met de hand of elektrisch wordt opgepompt. Het vaccin wordt 
daarmee vanop een afstand van 30-40 cm over de dieren gesproeid. 

Elektrische toestellen die vaccinvloeistof over grotere afstand verspreiden produceren 
geen spray maar wel een fijne nevel. Dergelijke apparaten zijn niet geschikt voor de  
entingen tegen IB en RT. Enkel voor ND vaccinaties kunnen ze onder bepaalde 
voorwaarden gebruikt worden.

Groffe en fijne spray

Afhankelijk van de grootte van de gevormde waterdruppels spreekt men van een groffe 
of fijne spray.

Groffe sprays zijn algemeen geschikt voor de entingen tegen ND, IB en RT. 

(1) Ref: R.E. Gough and D.J. Alexander, 1973. Veterinary Record 92, 563-564
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Fijnere sprays dringen dieper door in de luchtwegen en leiden bij ND vaccins tot een 
stevigere bescherming. Omdat ook de kans op entreacties toeneemt worden ze vooral 
gebruikt bij herhalingsentingen.

Spray-nozzle en druk

De diameter van de spray-nozzle (sproeikop) en de druk waarmee het vaccin wordt op-
gepompt zijn samen bepalend voor de fijnheid van de spray. Een sproeikop met kleine 
opening en/of werken bij hoge druk leiden tot fijnere druppels. 

De meeste spray-nozzles hebben één enkele centrale opening. Een uitzondering is de 
“Micro-nozzle 40”: via een uniek concept van 40 laser-gebrande gaatjes in een metalen 
plaatje ontstaat een groffe spray in 40 divergerende stralen met homogene druppel-
grootte (Figuur 1).

Drukschommelingen tijdens de enting leiden tot een minder homogene spray met een 
mengeling van groffe en fijne waterdruppels. Dit  verhoogt de kans op entreacties. Om 
drukschommelingen tegen te gaan, wordt een  drukregelaar op het spray-apparaat  
gemonteerd (Figuur 2). Spray-entingen worden dan uitgevoerd bij een constante druk 
van ongeveer 2 bar. 

Water

Bij een spray enting wordt gedestilleerd water gebruikt in een volume dat voldoende is 
om alle dieren uniform te raken. Dit hangt af van hun leeftijd en bereikbaarheid: bij één-
dagskuikens wordt 250 – 500 ml per 1000 dieren aangewend, bij oudere dieren gebruikt 
men 500 ml – 2 liter water per 1000 dieren. De ervaring leert dat men beter voor een ietwat 
hoger volume kiest. 

Afhankelijk van de gebruikte nozzle en de druk waarbij gewerkt wordt, ligt het debiet 
tussen de 100 ml en de 1 liter per minuut.  

Praktische uitvoering

Om een optimale vaccinbenutting te bekomen worden de dieren voor de enting bij elkaar 
gedreven, wordt het licht gedempt en de ventilatie uitgezet. De sprayvloeistof wordt 
uniform over de dieren verdeeld.

Na de enting wordt het sprayapparaat langs binnen en langs buiten gereinigd met zuiver 
water zonder ontsmettingsmiddelen en gedroogd aan de lucht.



Figuur 1.  De “Micro-nozzle 40” produceert een groffe spray met homogene druppelgrootte aan 
een debiet van ± 700 ml / minuut bij een druk van 2 bar.

Figuur 2.  Een drukregelaar doet de spray-enting bij constante druk verlopen. Dit leidt tot een 
grotere homogeniteit van de gevormde druppels.



1. Biedt spray-enting voordelen ten opzichte 
van drinkwater-toediening?
JA. Levende ademhalingsvaccins moeten na de toediening nog vermeer-
deren in de luchtwegen. Bij spray-enting komen de vaccinvirussen recht-
streeks in het ademhalingsstelsel terecht terwijl ze na drinkwaterenting 
nog vanuit de darm naar de luchtwegen moeten migreren. Daarom leidt 
spray-enting tot een snellere en stevigere bescherming van de dieren.

2. Is de fijnheid van de spray belangrijk?
JA. Een groffe spray is algemeen geschikt voor de entingen tegen ND, IB en 
RT.  Bij herhalingsvaccinaties tegen ND kan een fijne spray een nog stevigere 
bescherming opleveren. 

3. Moet ik veel entreactie verwachten na een 
spray-enting? 
NEEN. Een lichte entreactie na spray-entingen is normaal en niet nadelig. 
Zware of langdurige entreacties kunnen duiden op een onderliggend  
probleem, gebruik van een minder geschikt entschema en/of een slechte 
enttechniek. Uniforme toediening van vaccins via een homogene groffe 
spray -zoals gevormd door de Micro-nozzle 40- minimaliseert de kans op 
entreacties. Verder zijn gebruik van voldoende sprayvloeistof en een druk-
regelaar zeer belangrijk.

4. Kan ik een vernevelapparaat gebruiken 
om een spray-enting te doen? 
NEEN. De druppels die bij een vernevelapparaat gevormd worden zijn veel 
kleiner dan bij een spray-apparaat. Dit is niet geschikt voor de enting van IB 
en RT vaccins. Enkel voor ND vaccinaties kan een vernevelapparaat onder 
bepaalde omstandigheden gebruikt worden.
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