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TOEDIENING LANGS HET DRINKWATER 
VOLGENS DE REGELS VAN DE KUNST

Alle dieren bereiken

Aanvullend op maatregelen van bioveiligheid en hygiëne kunnen vaccins ingezet 
worden voor preventie van ziekte bij pluimvee. Een kwaliteitsvolle toediening is steeds 
essentieel bij gebruik van elk product. Om te vermijden dat een gedeelte van de toom 
onbeschermd blijft, moet men ernaar streven dat elk dier één dosis vaccin opneemt. Met 
bepaalde ademhalingsvaccins kan een slechte toediening tevens leiden tot ‘rollende 
entreacties’: vaccin dat wordt uitgescheiden door gevaccineerde dieren spreidt dan op 
een ongecontroleerde manier naar niet-gevaccineerde toomgenoten. Dit kan gepaard 
gaan met erge entreacties en zelfs bacteriële complicaties.

Levende pluimveevaccins kunnen vaak op meerdere manieren aangewend worden. 
Vooral de drinkwatertoediening wordt frequent gebruikt. Bij een correcte techniek 
van drinkwaterenting wordt aandacht geschonken aan het product, de dieren en de 
infrastructuur van de stal.

Product juist behandelen

Levende vaccins bevatten levende virussen, bacteriën of parasieten. Een succesvolle 
enting vereist dat deze nog in leven zijn op het ogenblik dat ze door de dieren worden 
opgenomen. Er moeten dus maatregelen genomen worden om inactivatie van vaccins 
vóór en tijdens een enting te voorkómen.

Vooreerst dienen de producten tot aan het gebruik in de koelkast bewaard te worden. 
Het suspenderen van de vaccins in drinkwater dient uitgesteld te worden tot nét voor 
de start van de enting. Eens in het drinkwater verdeeld, zijn levende vaccins immers 
nog beperkt houdbaar. Vooral hogere temperaturen – zoals die in pluimveestallen vaak 
aanwezig zijn – kunnen vaccins sneller doen afsterven.

Levende vaccins moeten na suspenderen beschermd worden tegen schadelijke stoffen 
in drinkwater, zoals chloor. Magere melk en specifieke commerciële producten zijn 
daarvoor geschikt.

De duur van een drinkwatervaccinatie wordt best beperkt tot een 2-tal uur.
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Het aantal doses vaccin dat men voor een enting gebruikt, moet zo dicht mogelijk het 
aantal dieren in de stal benaderen. De dosering die door de fabrikant wordt aanbevolen, 
mag niet worden afgebouwd. 

Heel wat vaccins worden aangeleverd als een gevriesdroogd tablet in glazen flacons 
die bovenaan zijn afgedicht met een rubberen dop en een aluminium kapje. Dit kapje 
kan boven water worden losgemaakt maar de rubberen dop moet ónder water 
verwijderd worden. Indien men de flacon boven water opent, kan de vaccintablet 
moeilijk in suspensie gebracht worden waardoor product in de flacon achterblijft en/
of klontervorming optreedt. Slechts wanneer de fabrikant het expliciet aangeeft, mogen 
vaccins boven water geopend worden.

Goed schudden en/of omroeren van de vaccinsuspensie is nodig om een homogene 
verdeling in het water te bekomen. Vooral bij coccidiose vaccins is regelmatig roeren 
ook tijdens de enting belangrijk om te vermijden dat er bezinking zou optreden. 

Dieren voldoende uitdorsten en laven

Om een drinkwaterenting niet langer dan 2 uur te laten duren én tezelfdertijd ieder dier een 
dosis vaccin te laten opdrinken, moeten de dieren bij het begin van de enting voldoende 
dorstig zijn. Bijgevolg dienen ze vóór de vaccinatie uitgedorst te worden. Vleeskuikens 
worden daarom een tweetal uur zonder water gezet. Bij poeljen van leghennen en 
moederdieren worden vaak langere uitdorstingsperioden aangehouden.

Het volume water waarin het vaccin ter beschikking wordt gesteld, moet afgestemd zijn 
op het type dier (vleeskuiken, leghen, moederdier, kalkoen,...), de leeftijd van de dieren 
en de lengte van de uitdorstingsperiode. Een handig hulpmiddel bestaat erin om de 
dag voordien onder dezelfde omstandigheden de enting te simuleren met water zonder 
vaccin. Het volume dat de dieren binnen ± 2 uur na de uitdorstingsperiode opnemen, is 
geschikt om de dag nadien de enting mee uit te voeren.

Bij vleeskuikens kunnen de benodigde liters water per 1000 dieren na 2 uur uitdorsten 
tamelijk accuraat geschat worden via de formule: aantal dagen leeftijd x 1,8.

De stalinfrastructuur tot uw dienst

Om de dieren uit te dorsten wordt de watertoevoer afgesloten. Indien mogelijk worden 
tevens de waterlijnen in de stal omhoog getrokken tot buiten het bereik van de dieren. 
Dat verhindert dat deze het water in de leidingen nog zouden benutten, waardoor de 
reële uitdorstingsperiode pas later start.



Vanouds gebeuren entingen vanuit een voorraadvat waarbij vaccin vermengd wordt 
met het totaal voorziene volume water. Een alternatief is het gebruik van een 
doseerapparaat, dat vaccinsuspensie vanuit een geconcentreerde voorraad aan  
het drinkwater in de leiding toevoegt. Bij het vullen van de lijnen aan het begin van de 
enting is het belangrijk het debiet van de watertoevoer te beperken; bij erg hoog  
debiet is het doseerapparaat immers niet bij machte om het vaccin in voldoende  
mate bij te pompen en zullen de dieren slechts een partiële dosis van het vaccin 
ontvangen.

Meestal worden bij een drinkwaterenting alle leidingen gebruikt. Wanneer de  
vaccinatie wordt toegepast bij erg jonge dieren en/of bij lage stalbezetting, moet het 
aantal lijnen gereduceerd worden. 

Bij de start van de enting dient 
het resterende water in de 
leidingen verwijderd te worden 
om te vermijden dat een 
gedeelte van de dieren water 
zonder vaccin zou drinken. Het 
restwater wordt aan één zijde 
van de lijn afgelaten terwijl 
vaccinwater er langs de 
andere zijde wordt ingepompt. 
De kleur van het water die 
ontstaan is na toevoegen van 
de vaccinbeschermer verraadt 
wanneer het vaccinwater het 
aftappunt bereikt heeft. Op dat 
ogenblik zijn de lijnen volledig 
met vaccin gevuld en mogen 
de dieren beginnen drinken.

Wanneer alle vaccinsuspensie 
uit de voorraad is verbruikt,  
mag de normale watervoor-
ziening terug worden inge-
schakeld. 



1.  Is een correcte enttechniek enkel belang-
rijk bij drinkwaterentingen?

NEEN. Een correctie techniek voor toedienen van vaccins is essentieel bij 
alle entingen! Dieren die omwille van een slechte enttechniek geen of on-
voldoende vaccin opnemen, zijn niet of onvoldoende beschermd. De enting 
mist dan haar doel als preventie-maatregel tegen ziekte.

2.  Kan ik besparen door minder doses vaccin 
te gebruiken?

NEEN. De fabrikant van het vaccin heeft door onderzoek de correcte dosis 
voor zijn product bepaald. Verlagen van de dosering kan een slechtere be-
scherming van de toom tot gevolg hebben. Met sommige vaccins kunnen bij 
verminderen van de dosis tevens ongewenste entreacties optreden.

3.  Kan ik de dieren vaccineren zonder ze uit 
te dorsten?

NEEN. Uitdorsten is essentieel voor een succesvolle enting. Het zorgt ervoor 
dat de dieren bij het begin van de enting onmiddellijk beginnen te drinken. 
Daardoor nemen ze hun dosis vaccin in één drinkbeurt op én wordt de duur 
van de enting tot het minimum beperkt. Dit voorkomt dat het vaccin lang in 
de leidingen blijft staan en daardoor geïnactiveerd wordt.

4.  Is het echt nodig om het restwater in de 
leidingen af te laten alvorens te enten?

JA. Indien het restwater niet afgelaten wordt, komt het bij aanvang van de 
vaccinatie ter beschikking van de dieren. Dieren die zich aan dit water la-
ven, nemen nadien geen water met vaccin meer op. Daardoor blijft een ge-
deelte van de toom ongevaccineerd. 

5.  Mag ik het volume water voor een enting 
reduceren? 

NEEN. Wanneer het volume water te laag wordt ingeschat, is er te weinig 
vaccinwater voorhanden om de ganse toom te enten. Ook dit kan leiden tot 
slechte bescherming op toomniveau en eventuele entreacties.
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