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Voor goede prestaties infecties  
met reovirus buitenhouden



REOVIRUS ZET DE HAKBIJL IN  
PRESTATIES VAN VLEESKUIKENS  
EN OUDERDIEREN

Reovirose, een ziekte met veel gezichten

Reovirussen veroorzaken tal van problemen bij kippen. Bij uiteenlopende 
klinische symptomen moet men er daarom op bedacht zijn dat reovirus een rol 
zou kunnen spelen. 

Vaak zijn problemen van reovirose gerelateerd aan vermeerdering van het virus 
in het spijsverteringsstelsel. Die tast immers de normale werking van darm, lever, 
nier en pancreas aan. Dat leidt vooral tot natter strooisel en vertraagde groei. 
Door gebrekkige opname van voedingsstoffen is er een slechte ontwikkeling van 
het verenkleed: de inpluiming is vertraagd, veren vertonen een gerafeld aspect en 
zijn in diverse richtingen georiënteerd. Men spreekt dan van helikopterkuikens.

Reovirussen verspreiden ook typisch naar gewrichten en pezen. Daardoor 
ontstaan arthritis en peesontsteking, hetgeen gepaard gaat met erge pijn en 
vergroeiingen. Aangetaste kuikens manken, liggen veel neer en eten minder.

Bij vermeerdering in de hersenen worden zenuwsymptomen gezien. Een 
localisatie in het hart draagt bij tot de algemene slechte conditie van kuikens.

Reovirussen onderdrukken eveneens het afweersysteem van kippen. Daardoor 
worden ze extra gevoelig voor allerlei andere aandoeningen, zoals colibacillose 
of adenovirose. De symptomen van deze infecties komen boven op deze van 
reovirose. Meestal gaat dit gepaard met verhoogde sterfte.

Bij ouderdieren kan reovirus een weerslag hebben op de voortplanting. Naast 
verminderde vruchtbaarheid worden slechtere schaalkwaliteit en lagere 
kippingspercentages van broedeieren gezien.
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Verliespost bij uitstek

Reovirussen tasten de prestaties van geïnfecteerde dieren erg aan. De gevolgen 
zijn het zwaarste bij vleesrassen maar legkippen zijn eveneens gevoelig. 
Kalkoenen zijn dan weer minder aan productieverliezen onderhevig.

De lijst van verliesposten bij vleeskuikens is indrukwekkend: lage gewichten, 
hoge voerconversies, verhoogd aantal afkeuringen, meer sterfte en hoog 
antibioticumverbruik. Bij infectie van ouderdieren tijdens de leg komen daar nog 
lagere bevruchting en lagere broeduitkomsten bij.

Meestal blijven problemen niet beperkt tot één productiecyclus. Besmette 
bedrijven hebben vaak ronde na ronde, soms jarenlang, dezelfde klachten. Via 
een gecontamineerde omgeving dragen reovirussen immers makkelijk over van 
de ene ronde naar de andere.

Samengevat hebben reovirus infecties een zware weerslag op de rendabiliteit 
van een pluimveebedrijf.

Houd het virus buiten!

Geïnfecteerde kippen scheiden vooral veel virus uit langs de mest. Personen of 
materialen die met besmette mest in contact komen, kunnen als besmettingsbron 
voor andere bedrijven fungeren. Strenge maatregelen van bioveiligheid en 
hygiëne zoals beperken van het aantal bezoekers, toezien op hun persoonlijke 
hygiëne (ontsmettingsbad, bedrijfskledij, handen wassen, douchen,...) en gebruik 
van propere materialen kunnen veel onheil vermijden. 

Reovirussen terug uit een bedrijf verwijderen eens ze er zich geïnstalleerd hebben, 
is bijzonder moeilijk! Ze kunnen immers erg lang in de omgeving overleven en 
zijn zeer weinig gevoelig aan ontsmettingsmiddelen. Een gecontamineerde 
stal fungeert vrijwel steeds als infectiebron voor de volgende ronde. Soms is 
maandenlange leegstand nodig om de vicieuse circel te stoppen.



Focus op de ouderdieren

Maatregelen van bioveiligheid en hygiëne alléén zijn vaak onvoldoende om de 
strijd tegen reovirus te winnen. Als bijkomend preventiemiddel wordt daarom 
de vaccinatie van ouderdieren toegepast. De bedoeling ervan is meervoudig:

• klinische problemen bij de ouderdieren helpen voorkómen
•  ‘verticale’ overdracht van virus afremmen: onbeschermde ouderdieren 

kunnen reovirus aan hun kuikens doorgeven via het broedei.
•  nakomeling-kuikens in de eerste levensweken helpen beschermen via 

maternale immuniteit: antistoffen die na enting bij ouderdieren gevormd 
worden, komen via het broedei bij de kuikens terecht.

Recent werd tijdens een uitgebreide veldstudie in België een aangepast 
entschema bij ouderdieren gebruikt. Dit ging gepaard met een 3,35 % hogere 
uitkipping van de geproduceerde broedeieren en 18,2 % lagere sterfte van de 
nakomeling-vleeskuikens.



1.  Tast reovirus de gezondheid van kippen 
erg aan?

JA. Bij infectie van onbeschermde kippen met reovirus kunnen diverse  
problemen ontstaan: manken, natter strooisel, slechte groei, hoge voercon-
versie, slecht verenkleed, zenuwsymptomen, lagere vruchtbaarheid en  
verhoogde sterfte. 

2.  Hebben reovirus infecties een weerslag 
op de rendabiliteit van een vleeskuiken
bedrijf?

JA. Lagere slachtgewichten, hogere voerconversies, verhoogde sterfte en 
meer afkeuringen in het slachthuis leiden tot een lager inkomen. Door gebruik 
van curatieve middelen gaan ook de uitgaven de hoogte in. Dezelfde problemen 
treden vaak meerdere ronden na elkaar op.

3.  Hebben reovirus infecties een weerslag 
op de rendabiliteit van een ouderdier
bedrijf of broeierij?

JA. Reovirus kan aanleiding geven tot slechtere kwaliteit van de eischaal, 
verlaagde vruchtbaarheid en lagere kipping. Daardoor worden gemiddeld per 
ouderdier minder kuikens voortgebracht. 

4.  Kunnen reovirus infecties bestreden  
worden? 

JA. Strikte maatregelen van bioveiligheid en hygiëne kunnen reovirus buiten de 
stal houden. Besmette stalllen via desinfectie vrijmaken van reovirus is moei-
lijk aangezien het een erg resistent virus betreft. Vaak is een lange periode van 
leegstand noodzakelijk. Aanvullend kan vaccinatie bij ouderdieren helpen om 
een infectie van deze ouderdieren en van hun nakomelingen tegen te gaan en 
economische verliezen te voorkómen.
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