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Blijven monitoren voor 
IB is essentieel



MONITORING ONDERSTEUNT  
DE BESTRIJDING VAN  
INFECTIEUZE BRONCHITIS

De IB situatie in België op de voet gevolgd

Infectieuze bronchitis (IB) is een erg belangrijke aandoening van kippen die ondermeer 
leidt tot ademhalingsstoornissen, legdaling, afwijkingen aan de eischaal, nat strooisel en 
verhoogde sterfte. In Pluimvee Hartslag # 1, 2, 11 en 12 werd reeds uitgebreid aandacht 
aan de ziekte besteed.

Om de IB situatie in België te kunnen evalueren is een continue monitoring noodzakelijk. 
Dit kan gebeuren door onderzoek van monsters die met wattenstaafjes uit de cloaca of 
de luchtpijp bij kippen verzameld worden (Figuur 1). Moderne analysetechnieken laten 
toe om daarin IB virus op te sporen en het type waartoe het IB isolaat behoort te bepalen.

In de periode 2012 – 2014 werden meer dan 300 tomen onderzocht. Bij ongeveer 45% 
van de analysen werden IB veldvirussen gevonden. Vooral de types 4/91 en QX kwamen 
veel voor; ze vertegenwoordigden samen 86% van de gevallen, met slechts geringe 
variatie van jaar tot jaar. In de eerste helft van 2015 werd reeds een 100-tal tomen met 
symptomen die konden wijzen op een IB infectie gemonitord. De resultaten worden 
hieronder overlopen. 

De sector in 2 snelheden

Voor moederdieren en leghennen blijkt de IB situatie er in de eerste helft van 2015 op 
verbeterd tegenover 2014. Bij beide categorieën van kippen werden immers 1/3 minder 
veldinfecties gediagnosticeerd! Verder was de opgepikte hoeveelheid virus bij 85% van 
de geïnfecteerde moederdiertomen en bij 65% van de geïnfecteerde leghentomen miniem. 
Dit kan erop wijzen dat de weerslag van de infecties op gezondheid of productie van de 
dieren slechts bij 15% van de moederdiertomen en 35% van de leghentomen significant 
was. In 2014 was dit nog bij respectievelijk 42% en 51% van de tomen het geval.

Bij vleeskuikens daarentegen werd geen daling maar eerder een stijging van het aantal 
IB gevallen genoteerd. Inderdaad werden in de eerste helft van 2015 al 19 IB infecties 
met klinisch verloop gevonden terwijl dat er in gans 2014 maar 25 waren. 
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Bestaande en nieuwe types

Ook in 2015 blijven 4/91 en QX de meest gevonden IB types in België. Voorlopig maken ze 
67% van het totaal aantal isolaten uit. Het hogere aantal infecties bij vleeskuikens werd 
vooral veroorzaakt door QX virussen. IB types die in voorgaande jaren eerder sporadisch 
werden gevonden, nl. Guandong/Xindadi, Massachusetts en D274, doken ook in 2015 af en 
toe op. Een Oekraïense variant die in 2012 werd aangetroffen, werd niet meer geïsoleerd.

Nieuw waren de IB varianten Q1 en NGA/295/2006, die nu voor de eerste keer in België 
gevonden werden. Q1 virus werd ontdekt in China in 1998, komt sinds 2011 voor in Italië en 
sinds eind 2013 in Nederland. Het Belgische Q1 isolaat werd opgepikt tijdens monitoring 
op het einde van de opfok bij een groep moederdieren zonder klinische problemen. Over 
het NGA/295/2006 IB type is weinig gekend, behalve dat het eerst opdook in Nigeria 
in 2006. Het Belgische NGA - IB virus werd in zeer kleine hoeveelheden bekomen uit 
moederdieren van 27 weken oud. Dat de moederdiertomen weinig of geen gevolgen van 
de infecties ondervonden, kan erop wijzen dat ze tegen het Q1 type en tegen het NGA 
type afdoende bescherming genoten.

Samengevat circuleren er dus minstens 7 verschillende types van IB virus in de Belgische 
kippenpopulatie.

Figuur 1. Staalname uit de luchtpijp om IB virus op te sporen.



Gepast reageren

De monitoring toont aan dat de IB situatie in België evolueert: naast reeds eerder 
vastgestelde types circuleren er nu nieuwe varianten en bij de vleeskuikens is er een 
tendens naar meer IB problemen. De gunstige evolutie bij moederdieren en leghennen 
bewijst echter dat efficiënte bestrijding mogelijk is en dat maatregelen die in deze 
sectoren genomen werden, lonen. 

De basis van IB bestrijding is erop gericht insleep en verspreiding van het IB virus 
op het bedrijf te voorkómen. Veel onheil kan vermeden worden door het toepassen 
van strenge maatregelen op gebied van bioveiligheid en hygiëne zoals beperken van 
bezoekers, toezien op persoonlijke hygiëne (ontsmettingsbad, bedrijfskledij, handen 
wassen, douchen,...), gebruik van propere materialen en voldoende lange leegstand 
tussen productieronden met reiniging en desinfectie van de stal en zijn omgeving. 
Meer gedetailleerde informatie hierover kan gevonden worden in gespecialiseerde 
literatuur(1). 

Aanvullend kan vaccinatie nuttig zijn. Vaccins stimuleren het afweersysteem en helpen 
de kip te beschermen tegen ziekte en productieverliezen wanneer IB virus het bedrijf 
zou binnen geraken. Daarbij moet er naar gestreefd worden bescherming op te wekken 
tegen een brede waaier van IB virussen. Dat kan door toepassen van de protectotype 
benadering. Bij protectotype worden een Massachusetts vaccin en een variant vaccin 
opeenvolgend met een interval van een 2-tal weken gebruikt. De bescherming die 
daarbij ontstaat is breder dan de som van de 2 entingen apart. Zelfs wanneer geen van 
beide vaccins individueel voldoende bescherming zou bieden tegen een veldstam, kan 
het opeenvolgend gebruik van de producten in het protectoype concept dit meestal wel. 

Tegelijk met het Massachusetts vaccin kan een vaccin op basis van een variant die in 
de regio of de stal relevant is, toegediend worden. Ondermeer bij ééndagsentingen kan 
dit sneller leiden tot gerichte bescherming tegen types die een concrete bedreiging 
vormen. Voorwaarde is wel dat de bijsluiters van de producten garanderen dat de 
combinatie veilig en effectief is.

Opvolging van geïnfecteerde vleeskuikenbedrijven leerde dat er vaak wat schort aan 
de kwaliteit van de vaccintoediening. Een correcte techniek van toediening is echter 
essentieel om de werkzaamheid te garanderen. Pluimvee Hartslag # 7 en 14 gaven 
hierover reeds meer informatie.

Ref. (1) Amcra, 2013. Gids voor bedrijfsgezondheid op pluimveebedrijven.



1.  Is volgehouden IB monitoring van de  
Belgische pluimveestapel zinvol?

JA. Monitoring laat toe veranderingen waar te nemen in de frequentie en 
ernst van IB problemen op pluimveebedrijven en de IB types die daarin 
belangrijk zijn. De efficiëntie van bestrijdingsmaatregelen kan beoordeeld 
worden en pluimveehouders kunnen hun eigen situatie vergelijken met de 
nationale tendenzen. 

2.  Kan de IB bestrijding bij moederdieren 
en leghennen teruggeschroefd worden?

NEEN. De situatie bij moederdieren en leghennen is in gunstige zin geëvolueerd 
maar de kans op infectie blijft groot, ondermeer omdat er zich bij vleeskuikens 
nog vaak viruspassages voordoen. De cijfers duiden er op dat bij moederdieren 
en leghennen op een efficiënte manier aan preventie gedaan wordt. Dat is een 
stimulus om op dezelfde leest verder te gaan.

3.  Ben ik machteloos tegen nieuwe IB virus 
varianten?

NEEN. De basis van IB bestrijding bestaat uit maatregelen van bioveiligheid en 
hygiëne. Het succes daarvan is niet afhankelijk van het variant-type waartoe het 
IB virus behoort. Verder kunnen bestaande vaccins meestal de nodige bescher-
ming geven wanneer ze in een protectotype opstelling gebruikt worden. 

4.  Kan de protectotype benadering nog  
zinvol aangevuld worden? 

JA. Een protectotype strategie van vaccinatie start steeds met de toediening 
van een Massachusetts stam. Indien het volgens de bijsluiter van de producten 
veilig en effectief is, kan tegelijk ook een vaccin op basis van een variantstam 
die in de regio of de stal relevant is, toegediend worden. Dit kan sneller leiden 
tot een gerichte bescherming tegen types die een concrete bedreiging vormen. 
Ondermeer bij ééndagskuikens kan dit interessant zijn.
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