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Het afweersysteem vroeger 
activeren biedt voordelen



NIEUWE-GENERATIE VACCINS BIEDEN 
NIEUWE PERSPECTIEVEN
Levende vaccins en pluimvee, een goede combinatie

In de professionele pluimveehouderij zijn vaccinaties niet meer weg te denken. Samen 
met maatregelen van bioveiligheid vormen ze er de basis van ziektepreventie.

Levende vaccins vereisen -in tegenstelling tot geïnactiveerde vaccins- meestal geen 
individuele of handmatige toediening. Op relatief korte tijd kunnen er grote aantallen 
dieren mee geënt worden. Ze worden dan ook veelvuldig toegepast bij pluimvee, waar 
het steeds gaat om uitgebreide groepen. 

Traditioneel vormen levend verzwakte vaccins de grootste groep van beschikbare 
producten. Daarnaast bestaan ook de meer innovatieve vectorvaccins. Het valt te ver-
wachten dat het belang van deze laatste in de komende jaren sterk zal toenemen.

Traditionele levende vaccins

De meeste levende vaccins voor pluimvee bestaan uit levend verzwakte virussen. 
Veldvirussen die onder labo-omstandigheden herhaaldelijk opgekweekt worden, ver-
liezen geleidelijk aan hun ziekteverwekkend vermogen. Wanneer deze virussen voldoen-
de afgezwakt zijn, kunnen ze als vaccin gebruikt worden. Ze veroorzaken dan geen ziekte 
meer bij de kip maar stimuleren nog wel haar afweersysteem. Daardoor wordt bescher-
ming opgebouwd. 

Omdat levend verzwakte vaccinstammen zeer sterk gelijken op de veldvirussen waaruit 
ze ontwikkeld werden, is de gevormde bescherming meestal zeer goed. Tussen virussen 
van verschillende groepen is er echter geen kruisbescherming. Zo zal bv. een Gumboro 
vaccin bescherming bieden tegen de ziekte van Gumboro maar niet tegen de ziekte van 
Newcastle of tegen coccidiose. Voor elke aandoening is dus een apart vaccin nodig.

Traditionele levende vaccins bevatten steeds volledige virussen.
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Vectorvaccins

Om met een vaccin bescherming op te wekken, is niet elk gedeelte van het vaccinvirus 
noodzakelijk. De virus-onderdelen die daarvoor essentieel zijn, zijn tegenwoordig goed 
gekend. Deze kennis werd nu toegepast bij de ontwikkeling van vectorvaccins.

Een vectorvaccin komt tot stand wanneer men via gentechnologische technieken een 
beschermend onderdeel van een virus toevoegt aan het genetische materiaal van een 
bestaand vaccinvirus, dat dan de vector genoemd wordt. Wanneer dergelijk vector vaccin 
aan de kip wordt toegediend, bouwt deze niet enkel bescherming op tegen het oorspron-
kelijke vaccinvirus maar ook tegen het virus waarvan een beschermend gedeelte werd 
ingebracht. De oude stelregel dat voor ieder virus een apart vaccin nodig is, gaat dus 
niet meer op!

De bescherming van de eerste generatie vectorvaccins was gelimiteerd tot 2 aandoenin-
gen. Nu is het al mogelijk vectorvaccins voor bescherming tegen 3 ziekten te ontwikkelen! 

Sommige vectorvaccins kunnen in-ovo worden toegediend. Bij de in-ovo techniek wordt 
rond de 18de dag van de incubatie vaccin geïnjecteerd in de ruimte rondom het embryo 
in het broedei. Het vaccin stimuleert daardoor het afweersysteem van het kuiken reeds 
vóór het uitgekipt is. Dit leidt tot een vroege immuniteitsvorming.

Gebruiksgemak

Traditionele levende vaccins worden vaak gebruikt via drinkwater of spray. Dit laat toe 
om op korte tijd een groot aantal dieren te enten. Bij gebruik van meerdere producten 
kan echter een interval tussen de toedieningen noodzakelijk zijn. Dat komt het gebruiks-
gemak niet ten goede.
Aangezien vectorvaccins bescherming bieden tegen meer dan één agens tegelijk, zijn 
minder vaccintoedieningen en dus minder arbeid nodig. 

Het gebruik van vectorvaccins interfereert niet met het gebruik van traditionele levende 
vaccins in de broeierij. Door daar te kiezen voor een entschema met evenwichtige verde-
ling tussen beide types vaccin, kan de pluimveehouder tijdens de opfok van zijn kuikens 
van veel werk ontlast worden. Inderdaad hoeft hij dan minder of zelfs geen entingen meer 
te doen.



Ook voor de broeierij hoeft dit geen extra werklast te betekenen. De in-ovo toediening 
van vectorvaccins gebeurt immers door enttoestellen die autonoom werken. Verder 
kunnen bij leghennen en ouderdieren bepaalde vaccins in het entschema van de eer-
ste levensdag simpelweg door een vectorvaccin vervangen worden. Het aantal vaccin-
toedieningen en de bijhorende arbeid nemen dan niet toe.

Dierenwelzijn

Aangezien conventionele levende vaccins via niet-invasieve technieken worden toege-
diend, zijn ze zeker niet dieronvriendelijk. Echter zijn ze ook niet optimaal voor het welzijn 
van de kip! Inderdaad kunnen de technieken van vaccintoediening en eventuele entre-
acties stress bij de dieren teweegbrengen. Gesnotter na gebruik van sommige ademha-
lingsvaccins en bursa-aantasting door sommige Gumboro vaccins zijn daar voorbeelden 
van.

Het gebruik van vectorvaccins reduceert het aantal vaccinaties. Vectorvaccins 
veroorzaken geen respiratoire entreactie en brengen de bursa geen schade toe. Bij  
in-ovo toediening van vectorvaccins worden de embryo’s zélf niet geraakt. Dit alles heeft 
een positieve weerslag op het welzijn van de dieren.



1. Bieden levend verzwakte vaccins te weinig 
bescherming tegen ziekte?

NEEN. Levend verzwakte vaccins bieden meestal een erg goede 
bescherming tegen ziekte. Soms scoren ze echter minder sterk op gebied 
van gebruiksgemak en dierenwelzijn. Vectorvaccins daarentegen voorzien 
eveneens goede bescherming tegen ziekte maar staan tegelijk garant voor 
meer gebruiksgemak en diervriendelijkheid.

2. Is een vectorvaccin hetzelfde als een 
mengeling van levend verzwakte vaccins?

NEEN. Bij vectorvaccins worden via gentechnologische technieken 
elementen toegevoegd aan het genetische materiaal van een bestaand 
vaccinvirus om de opgewekte bescherming uit te breiden. Eén vector-
vaccinvirus kan daardoor beschermen tegen 2 of 3 virussen. Dit onder-
scheidt vectorvaccins van de traditionele vaccins, waar voor iedere 
aandoening een apart virus nodig is.

3. Geven vectorvaccins een zwaardere 
belasting van het kuiken?

NEEN. Integendeel! Omdat vectorvaccins bescherming bieden tegen meer 
dan 1 agens, kunnen andere entingen bij de dieren achterwege gelaten 
worden. Het kuiken wordt aldus minder zwaar belast. Het kuiken voelt 
tevens niets van de wijzigingen die in het vectorvirus werden aangebracht.

4. Leidt in-ovo vaccinatie tot slechtere 
kuikenkwaliteit? 

NEEN. Bij een correcte in-ovo vaccinatie wordt het kuiken niet geraakt. Het 
vaccin wordt in de late incubatiefase doorheen de schaal van het broedei 
geïnjecteerd in de ruimte die zich rondom het embryo bevindt. Dit heeft 
geen invloed op de kwaliteit van de kuikens bij het uitkippen.
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