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Waarom lukt de bestrijding 
van bloedluizen soms niet?



Alleen de juiste aanpak werkt overal!
Succes niet voor iedereen ?

De rode vogelmijt (‘bloedluis’) vormt een bedreiging voor het welzijn en de gezondheid van kip-
pen en hun verzorgers(1). Infestaties gaan vaak gepaard met legdaling en mindere eikwaliteit. Een 
geïntegreerde aanpak met focus op preventie is de aangewezen methode van bestrijding(1). Ook 
op zwaar of langdurig besmette bedrijven worden dergelijke bestrijdingsprogramma’s met succes 
aangewend. Bij een minderheid van de bedrijven werpen ze echter niet het gewenste resultaat af. 
Hoe komt dat? Hieronder worden een aantal gehoorde klachten en mogelijke redenen van faling 
overlopen.

Weinig of geen effect ?

Wanneer na een behandeling het aantal mijten te weinig is afgenomen, is de pluimveehouder te-
recht ontevreden. Het uitblijven van succes kan diverse oorzaken hebben.

Het ene product is het andere niet en sommige producten werken minder goed dan andere. 
Alvorens een keuze te maken, dient men eerst na te gaan of de werkzaamheid van een product 
overeenstemt met wat men er zelf van verwacht. De bijsluiter kan daarover inlichtingen verschaf-
fen. Let wel: enkel bij geregistreerde producten mag men er zeker van zijn dat de fabrikant voldoen-
de gegevens bezit om de beweringen in de bijsluiter te staven.

Sommige middelen die in essentie goed werkzaam zijn, kunnen hun effectiviteit verliezen wanneer 
er zich resistentie ontwikkelt. De bloedluis is dan minder gevoelig voor de behandeling en reageert 
er minder of helemaal niet meer op. Vooral substanties die al lange tijd in gebruik zijn, kennen dit 
probleem.

Geschikte producten geven slechts optimaal resultaat wanneer de bloedluis er tijdens een behan-
deling voldoende mee in contact komt. Daarom is een correcte toediening cruciaal. Zo is bv. de 
werking van bepaalde medicijnen die via het drinkwater toegediend worden, erop gebaseerd dat 
de bloedluizen afsterven wanneer ze behandelde hennen bijten. Te weinig opname van gemedici-
neerd drinkwater door de hennen kan dus leiden tot het overleven van mijten in de stal. 

(1)Ref. Pluimveehartslag: #23, september 2017 en #26, juni 2018.
(2)Ref. Tucci e.a., Veterinary Parasitology 155, 127-132. 2008.
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Een drinkwaterbehandeling correct uitvoeren, is in iedere stal en op elke leeftijd mogelijk. 
Bestrijdingsmiddelen via sproeien doeltreffend aanbrengen, is minder gemakkelijk. Sommige op-
pervlakken van de infrastructuur zijn immers moeilijk te bereiken en vaak zitten net daar de meeste 
mijten. Verontreinigingen door stof en mest hinderen tevens het vasthechten van producten op 
behandelde delen. Om een goed effect te verkrijgen zou er dus voorafgaand moeten gereinigd 
worden. Reinigen tijdens een productieronde is echter slechts beperkt mogelijk.

De effectiviteit van een behandeling kan gemonitord worden via het uitzetten van mijtenvallen vóór 
en ná een behandeling. De reductie van het aantal mijten kan zo berekend worden.

Kortstondig effect ?

Wanneer tijdens een behandeling het aantal mijten drastisch afneemt, leidt het geen twijfel dat het 
product werkt. Soms echter duiken de parasieten sneller dan verwacht terug op. Ook hier kunnen 
meerdere oorzaken aan de basis liggen.

Een eerste mogelijkheid is dat een te groot aantal bloedluizen de behandeling overleefde omdat er 
fouten gemaakt werden. Enkele voorbeelden van fouten tijdens een drinkwaterbehandeling zijn:

 - De lijnen werden niet volledig of te kortstondig met gemedicineerd water opgevuld doordat ze 
vóór het opvullen onvoldoende leeg waren en/of doordat het medicijn in een te klein volume wa-
ter werd opgelost. De bloedluizen worden dan vaak achteraan in de stal eerst terug opgemerkt. 
Gemedicineerd water in een ruimer volume toedienen en dus over langere tijd -bv. meer dan 8 
uur- behandelen, leidt tot minder fouten.

 - sommige kippen in de stal werden niet mee behandeld, bv. dieren in een ziekenboeg of in een 
gedeelte van de stal dat onterecht luizenvrij werd beschouwd. Vanuit het onbehandelde stalge-
deelte kunnen resterende mijten terug beginnen spreiden.

Daarnaast kunnen mijten sneller terug verschijnen wanneer het tijdens de behandeling erg koud 
was, bv. bij streng vriesweer. Koude buitenlucht die de stal binnenkomt, kan dan neerslaan waar-
door zeer koude plaatsen ontstaan. De daar aanwezige mijten worden dan veel minder actief waar-
door ze ondermeer geen bloed meer gaan zuigen en dus ontsnappen aan het effect van een behan-
deling. Daarnaast verlengt de ontwikkelingscyclus van de mijt geleidelijk naarmate de temperatuur 
daalt (Figuur 1). Als de staltemperatuur lange tijd erg laag is, kunnen nog mijteneitjes ontluiken 
wanneer een behandeling al is afgelopen. 



Bloedluizen bevinden zich vooral in de nabijheid van kippen maar kunnen ook lang buiten de dier-
eenheden overleven. Als de omgeving van een behandelde stal niet mijtenvrij is, kan gemakkelijk 
herbesmetting optreden vanuit:

 - Andere stallen op hetzelfde bedrijf die ook met bloedluizen gecontamineerd zijn. Behandel 
daarom steeds alle stallen tegelijk.

 - De mest. Verwijder tijdens een behandeling alle mest van het bedrijf. Reinig de mestput, de 
transportbanden en hun omgeving. 

 - Omkleedlokaal, eilokaal of inkomlokaal. Eveneens reinigen en overbodige voorwerpen zoals 
gebruikte wegwerpoveralls elimineren. 

 - Diverse materialen die in de stal worden gebruikt zoals werktuigen, borstels en veegmachine. 
Reinigen of vervangen is nodig. 

Tot slot moet men steeds bedacht zijn op insleep van buiten het bedrijf, zoals: 
 - Bij levering van nieuwe hennen. Als deze niet gegarandeerd mijten-vrij zijn, is onmiddellijk be-

handelen aangewezen.
 - Via bezoekers die eerder op besmette bedrijven waren. Douchen en het dragen van bedrijfsei-

gen kledij kunnen overdracht helpen voorkómen.
 - Eiertrays, paletten, voederzakken enz. Bij verdenking deze weigeren of eerst goed reinigen.

Een gespecialiseerde bioveiligheidsaudit is zinvol om aandachtspunten voor de preventie van 
insleep en verspreiding van rode vogelmijt op het pluimveebedrijf bloot te leggen. Een efficiënte 
interne en externe bioveiligheid zijn essentieel voor succesvolle bestrijding op langere termijn.

Figuur 1. Cyclusduur van de rode vogelmijt bij verschillende temperaturen(2)  



1. Zijn alle programma’s voor bestrijding van rode 
vogelmijt gelijkwaardig?

NEEN. Doeltreffende programma’s omvatten een geïntegreerd pakket aan 
maatregelen en focussen op preventie. Als een curatieve behandeling 
noodzakelijk is, wordt best gekozen voor een product met bewezen hoge 
efficiëntie, waartegen geen resistentie bestaat en waarbij correcte 
toediening makkelijk is. Het succes van het programma kan gemonitord 
worden via het uitzetten van mijtenvallen vóór en ná behandeling.

2. Zijn er aandachtspunten bij drinkwatertoedieningen?
JA. De behandeling dient te gebeuren bij alle dieren in de stal, met de 
juiste dosis van het gekozen product. Vóór aanvang van de behandeling 
dienen de drinklijnen (bijna) leeg te zijn. Gemedicineerd water dient in een 
voldoende groot volume voorzien te worden zodat de drinklijnen er langere 
tijd mee opgevuld blijven. Behandelingen tijdens koude periodes waarbij 
de staltemperatuur langdurig sterk afkoelt en/of erg koude zones in de stal 
ontstaan, zijn niet optimaal voor een langdurig effect.

3. Moet ik alle stallen tegelijk behandelen?
JA. Onbehandelde kippen met bloedluizen in een naburige stal kunnen direct 
of indirect de behandelde dieren herbesmetten. Daarom worden best alle 
stallen tegelijk behandeld. Eén uitzondering: wanneer nieuwe hennen op 
een mijten-vrij bedrijf geleverd worden en onmiddellijk behandeld, mogen 
de overige stallen ongemoeid worden gelaten.

4. Zijn hygiëne en bioveiligheid echt belangrijk?
JA. Wanneer de dierverblijven na een behandeling vrij zijn, kunnen nog 
mijten aanwezig zijn op het bedrijf, bv. in het eierlokaal, het omkleedlokaal, 
de mestopslag, gebruikte overalls en borstels. Looplijnen van werknemers 
van een besmet naar een onbesmet gedeelte vormen een reëel gevaar. 
Via een combinatie van hygiënische maatregelen en bioveiligheid worden 
infestatiebronnen grotendeels verwijderd en wordt spreiding naar de 
dieren voorkómen. Hetzelfde geldt voor potentiële insleep van buiten het 
bedrijf. Een bioveiligheidsaudit is zinvol om verbeterpunten aan te duiden.
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