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IB in België volledig in kaart 
gebracht



MONITORING GEEFT GOED ZICHT OP 
INFECTIEUZE BRONCHITIS IN BELGIË
Het IB landschap in België

Infectieuze bronchitis (IB) is een kippenziekte die veroorzaakt wordt door het IB virus. Dit 
agens tast de gezondheid van vleeskuikens, leghennen en ouderdieren aan. Vaak gaat 
dat gepaard met ernstige productieverliezen. Omdat het een erg belangrijke aandoening 
betreft, werden er reeds 5 nummers van Pluimveehartslag (# 1, 2, 11, 12 en 15) aan gewijd.

De bestrijding van IB wordt bemoeilijkt doordat er diverse varianten van het IB virus 
bestaan. MSD Animal Health volgt daarom de circulatie van IB varianten in België op 
de voet. Tussen april 2012 en april 2017 werden monsters van 680 groepen kippen die 
verdacht werden van een IB passage, onderzocht. Daarbij werden 9 verschillende IB 
varianten aangetroffen. Grafiek 1 geeft een overzicht van de frequentie waarin de meest 
voorkomende types gevonden werden.

‘D388-QX’ en ‘4/91-793B’ vormden jaar na jaar de hoofdmoot van alle IB diagnosen; on-
geveer 87% van alle IB veldstammen behoorde tot één van beide types. Het vanouds 
gekende ‘Massachusetts’ virus bleef zich handhaven als oorzaak van IB in zo’n 5% van 
de gevallen. De variant ‘D274-D207’ werd over de jaren heen steeds minder opgepikt. In 
2017 werd de stam voorlopig zelfs nog geen enkele keer gedetecteerd. 

Vijf overige types doken occasioneel op. Deze omvatten de reeds eerder gemelde vari-
anten ‘Guandong/Xindadi/0903’, ‘Ukr/27/2011’, ‘Q1’ en ‘NGA/295/2006’ (Pluimveehartslag 
#15). Nieuw was het type V1397 dat in 2016 éénmaal in België gevonden werd. 

Sinds 2015 liep het aantal ontvangen monsters van leghennen en ouderdieren geleidelijk 
aan terug. Tevens werden minder frequent IB veldstammen in deze stalen gevonden. 
Dat kan erop wijzen dat IB bij leghennen en ouderdieren nu beter onder controle is dan 
voorheen.

Bij vleeskuikens daarentegen bleef het aantal positieve monsters tamelijk constant. Er 
zijn dus geen aanwijzingen dat het belang van IB bij deze dieren afneemt. IB gevallen 
bij vleeskuikens konden sinds 2015 in toenemende mate aan D388–QX infecties toege-
schreven worden. Dit verklaart dan ook de gestage stijging van het D388–QX IB type in 
de Grafiek 1.
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Succes door preventie

Door het nemen van preventieve maatregelen kan IB onder controle gekregen worden. 
Het strikt handhaven van bioveiligheid en hygiëne kan soms verhinderen dat een infectie 
op het bedrijf wordt binnengebracht, dat ze verspreidt van stal naar stal of dat ze opduikt 
in opeenvolgende ronden (cfr Pluimveehartslag #12). Toch vormt dit geen garantie op 
succes, ondermeer omdat IB ook via de lucht kan verspreiden. Het is daarom aangewe-
zen om ook vaccinatie toe te passen. Vaccins stimuleren het afweersysteem van kippen, 
waardoor ze meer weerstandig worden tegen de gevolgen van een IB infectie. Klinische 
problemen en productieverliezen worden aldus teruggedrongen. Vaccinaties en maat-
regelen van bioveiligheid en hygiëne vullen mekaar aan, ze moeten dus steeds samen 
uitgevoerd worden.

Er bestaan vaccins op basis van diverse types IB virus. Elk vaccin beschermt tegen een 
beperkt aantal stammen. Om bescherming tegen een bredere waaier van IB virussen 
te bekomen, kunnen vaccins best gebruikt worden in een protectotype opstelling. Bij 
protectotype worden een Massachusetts vaccin en een variant vaccin opeenvolgend 
met een interval van een 2-tal weken toegediend. De bescherming die daarbij ontstaat is 
breder dan de som van de 2 entingen apart. Zelfs wanneer geen van beide vaccins indi-
vidueel voldoende bescherming zou bieden tegen een veldstam, kan het opeenvolgende 
gebruik van de producten in het protectotype concept dit meestal wel.
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Grafiek 1.  Procentuele verdeling van IB varianten die infecties bij kippen veroorzaakten tus-
sen januari 2013 en april 2017.



In specifieke gevallen kan de protectotype bescherming nog uitgebreid worden door 
in het entschema een tweede variantvaccin op te nemen. Wanneer deze variantstam 
samen met het Massachusetts vaccin bij ééndagskuikens gebruikt wordt, kan een snel-
le bescherming bekomen worden tegen IB types die een concreet gevaar inhouden. 
Uiteraard kan dit enkel toegepast worden wanneer de bijsluiters van de producten aan-
geven dat de combinatie veilig en effectief is om het gewenste effect te bereiken.

Wat in de praktijk?

IB stammen die de laatste jaren in België circuleren, kunnen een halt worden toegeroe-
pen door maatregelen van bioveiligheid en vaccinatie. Wanneer zich een IB infectie op 
een pluimveebedrijf in België voordoet, dient de oorzaak dus gezocht bij het onvoldoen-
de of niet-correcte gebruik van de beschikbare bestrijdingsmogelijkheden. De huidige 
monitoringstudie liet niet toe om voor ieder bedrijf een gedetailleerd onderzoek naar de 
mogelijke tekortkomingen in te stellen doch vanuit de beschikbare informatie omtrent 
gebruikte entschema’s en op basis van observaties tijdens bezoeken aan sommige ge-
troffen bedrijven werden een aantal tendensen duidelijk.

De daling van het aantal IB diagnosen bij leghennen en ouderdieren volgde op wijzigin-
gen die in de entschema’s van deze dieren werden aangebracht. Nadat monitoring tus-
sen 2012 en 2014 een aantal pijnpunten blootlegde (cfr Pluimveehartslag #15), werden 
inderdaad de protectotype inzichten meer in praktijk gebracht. Het lijkt aannemelijk dat 
het gewijzigde vaccinatiebeleid mee aan de basis ligt van de betere resultaten.

Bij opgevolgde tomen vleeskuikens met IB problemen vielen geregeld één of meerdere 
van volgende zaken op:

 - Beperkte aandacht voor bioveiligheid, ondermeer met betrekking tot betreden van 
het bedrijf door bezoekers.

 - Géén vaccinatie of vaccinatie volgens een schema waarmee slechts tegen een be-
perkt aantal IB stammen bescherming kon bekomen worden.

 - Niet opvolgen van het doseeradvies voor de vaccins. Vaak werd slechts een partiële 
dosis in plaats van één volle dosis per dier gebruikt.

 - Gebrekkige techniek van toediening van de vaccins, waardoor niet ieder dier product 
kon opnemen. Een correcte toediening via spray of drinkwater werd besproken in 
Pluimveehartslag #7 en #14.



1.  Vormt onvoldoende verwantschap van vac-
cinstammen met veldstammen de oorzaak 
van IB doorbraken in België?

NEEN. Doorbraken van IB worden vooral gezien wanneer onvoldoende aan-
dacht besteed werd aan bioveiligheid en/of wanneer vaccins verkeerd of 
niet optimaal gebruikt werden. Vaccins moeten correct worden toegediend 
à rato van 1 dosis per kip. Om een stevige en brede bescherming tegen 
meerdere varianten te bekomen, is gebruik van de producten in een protec-
totype opstelling aangewezen. 

2.  Zijn Massachusetts stammen nog zinvol bij 
de enting tegen IB?

JA. Het gebruik van Massachusetts vaccinstammen is omwille van 2 rede-
nen zinvol. Vooreerst bieden ze bescherming tegen Massachusetts veldin-
fecties, die in België nog steeds voorkomen. Daarnaast is Massachusetts 
een essentieel onderdeel in het protectotype concept van IB vaccinatie.

3.  Is het een goed idee om vleeskuikens stan-
daard te enten tegen IB?

JA. Monitoring heeft uitgewezen dat IB infecties bij vleeskuikens in België 
regelmatig voorkomen. Samen met maatregelen van bioveiligheid en hy-
giëne kunnen vaccins helpen om de problemen onder controle te krijgen. 
Gebruik van producten vanuit een protectotype benadering is aangewezen 
om een brede bescherming tegen diverse types van IB virus te bekomen. 
D388-QX stammen vormen het meest voorkomende IB type bij vleeskuikens 
op dit ogenblik.

4.  Vormen occasioneel voorkomende types een 
zware bedreiging voor onze sector? 

NEEN. Aangezien deze stammen slechts af en toe gevonden worden, gaat 
wellicht geen grote dreiging ervan uit. Entschema’s met een protectotype in-
vulling van vaccins –al dan niet met inlassen van een extra variantstam- zijn 
een bijdrage tot de oplossing, op voorwaarde dat ook voldoende aandacht 
aan bioveiligheid en hygiëne besteed wordt.
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