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Veel geleerd in 1 jaar strijd
tegen de bloedluis met Exzodus



De weg naar succes volledig in beeld!
Exzodus viert zijn eerste verjaardag

Eind 2017 werd het Exzodus programma voor de bestrijding van rode vogelmijten, oftewel bloed-
luizen, in België geïntroduceerd. Zoals reeds toegelicht in Pluimveehartslag #23, #26 en #27, kan 
dit programma een rode vogelmijtprobleem op een bedrijf effectief aanpakken door het samen 
inzetten van preventieve en curatieve maatregelen, ondersteund door een gedegen monitoring. 
Afgelopen jaar werd Exzodus veelvuldig toegepast bij leghennen. Tijd dus om een stand van zaken 
op te maken.

Een juiste aanpak van het bloedluisprobleem vereist inzicht in de situatie van het bedrijf. Aldus 
startte Exzodus steeds met monitoring van de verschillende stallen om de besmettingsgraad in 
te schatten. Tevens werd door middel van audits nagegaan in hoeverre insleep van buitenaf en 
verspreiding van bloedluizen binnen het bedrijf kon plaatsvinden. Verbeterpunten voor de bio- 
veiligheid konden daardoor worden aangeduid.

Aangezien alle deelnemende bedrijven bij aanvang bloedluis-positief waren, waren curatieve be-
handelingen onvermijdelijk. Die werden steeds uitgevoerd met een toegelaten product dat doel-
treffend was en makkelijk en correct kon toegediend worden via het drinkwater. Indien mogelijk 
werden behandelingen tijdens koude periodes vermeden. Lage temperaturen in de stal beïnvloe-
den immers de ontwikkelingscyclus van de bloedluis, hetgeen zijn weerslag kan hebben op de effi-
ciëntie van een behandeling. Tevens werd gelet op hygiëne; zo werd geadviseerd om het eilokaal, 
inkomlokaal en omkleedlokaal goed te reinigen om te vermijden dat van daaruit, na succesvolle 
behandeling van de dieren, terug mijten zouden oprukken.

Controles die een 4-tal weken na opstart van Exzodus op elk bedrijf werden uitgevoerd, toonden 
het succes van de aanpak. Inderdaad werden visueel geen bloedluizen meer waargenomen en mo-
nitoring door middel van mijtenvallen bevestigde dat de mijtenpopulatie met minstens 99,9% was 
afgenomen. Later bleek dat 43% van de behandelde stallen visueel bloedluis-vrij was gebleven tot 
het einde van de ronde. In de overige 57% van de stallen werden bloedluizen terug opgemerkt van-
af variabele tijdstippen tussen 30 en 167 dagen na de start van het programma. Om deze verschillen 
tussen stallen te verklaren, werden statistische analysen uitgevoerd op alle bedrijfsgegevens die 
tijdens de Exzodus-opvolging verzameld werden. Daardoor konden de factoren die essentieel zijn 
voor een langdurig succes gedefinieerd worden. 

DYNAMIC IMMUNITY



Succesfactor 1: stel niet uit

Bloedluizen vermenigvuldigen zich enorm snel. Een lichte besmetting kan op enkele weken tijd 
uitgroeien tot een zeer zware besmetting. De bestrijding uitstellen heeft dus geen zin. Integendeel: 
hoe langer men wacht, hoe groter de kans dat er na de behandeling in de stal bloedluizen over-
blijven die de populatie terug doen aangroeien. Cijfers uit het veld bevestigen dit: stallen die de 
bestrijding reeds startten wanneer slechts een lichte infestatie aanwezig was, bleven gemiddeld 
94 dagen langer vrij van bloedluizen dan stallen die de bestrijding pas aanvatten bij een veel zwaar-
dere besmetting (Figuur 1).

Om snel te kunnen reageren, dient een infestatie zo vroeg mogelijk vastgesteld te worden. 
Monitoring via mijtenvallen maakt zo’n vroege detectie mogelijk. Vaak is de infestatiegraad bij de 
opzet van nieuwe hennen erg laag. Dat kan dan ook hét moment zijn om in te grijpen. 

Succesfactor 2: verhoog de externe bioveiligheid

Externe bioveiligheid omvat alle maatregelen die men kan nemen om te vermijden dat bloedlui-
zen van buiten het bedrijf binnen zouden raken. Tijdens de Exzodus-bioveiligheidsaudit wordt een 
externe bioveiligheidsscore van een bedrijf bepaald: hoe hoger de score, hoe kleiner de kans op 
(her)insleep van bloedluizen. In de bedrijven die het Exzodus programma onderschreven, varieerde 
deze score van 45% tot 90%. Bedrijven met een hoge score bleven gemiddeld 84 dagen langer vrij 
van rode vogelmijt dan bedrijven met een lage score (Figuur 1)!

Op heel wat bedrijven is de bioveiligheidsscore laag doordat er weinig bescherming is tegen 
insleep van bloedluizen vanuit de mestopslag en/of bij opzet van nieuwe hennen. Naast het verho-
gen van de externe bioveiligheid kunnen dan meer hygiëne bij de mestafvoer en behandelen van 
nieuwe hennen aangewezen zijn.

Succesfactor 3: focus op alle stallen

Het Exzodus programma adviseerde steeds om curatieve behandelingen in álle besmette stallen 
van een bedrijf uit te voeren. De redenering daarachter was dat onbehandelde stallen een moge-
lijke bron van herbesmetting voor behandelde stallen kunnen vormen. Sommige pluimveehouders 
wensten echter enkel in de zwaarst besmette stallen actie te ondernemen. Dat was geen goede 
beslissing! Behandelde stallen bleven gemiddeld immers zo’n 105 dagen langer vrij van bloedluizen 
wanneer de behandeling tegelijk ook in de andere besmette stallen werd ingesteld (Figuur 1). 



Figuur 1. Aantal dagen(*) dat Belgische leghenstallen visueel vrijbleven van bloedluizen na een 
succesvolle curatieve behandeling, weergegeven in functie van de initiële besmettingsgraad, 
het niveau van externe bioveiligheid en het al dan niet meebehandelen van andere geïnfesteerde 
stallen op het bedrijf.

 

 

*  Cijfer  = aantal dagen visueel vrij van rode vogelmijt



1. Is monitoren op aanwezigheid van bloedluizen belangrijk?
JA. Via monitoring worden de graad en de localisaties van bloedluis-
besmettingen op een bedrijf blootgelegd. Door gebruik te maken van 
mijtenvallen kunnen deze op een vroeg stadium vastgesteld worden. 
Gepaste maatregelen kunnen dan snel genomen worden en dat komt hun 
efficiëntie ten goede.

2. Is bestrijding van bloedluizen belangrijk bij opzet van nieuwe 
hennen?

JA. De levering van nieuwe hennen betekent een gevaar op insleep 
van bloedluizen. Anderzijds biedt dit ogenblik aan besmette stallen 
de gelegenheid om onder optimale omstandigheden preventief en 
curatief te reageren. Na een goede reiniging tijdens de leegstand is de 
besmettingsgraad van de stal immers zeer laag. Dit vormt een gunstige 
uitgangssituatie voor een behandeling van de hennen bij opzet, waardoor 
de stal langer vrij kan blijven van bloedluizen en de verspreiding naar 
aanpalende stallen kan vermeden worden. 

3. Biedt Exzodus een duurzame oplossing?
JA. Vooreerst focust Exzodus sterk op preventie en monitoring. Een 
curatieve behandeling wordt enkel ingesteld wanneer een besmetting 
werd vastgesteld en gebeurt altijd met een toegelaten, doeltreffend middel. 
Wanneer uitgevoerd onder gunstige omstandigheden van hygiëne en 
bioveiligheid, simultaan in alle besmette stallen van het bedrijf en op een 
ogenblik dat de besmettingsgraad laag is, kan het bedrijf daardoor lang vrij 
blijven van rode vogelmijt, vaak tot op het einde van de ronde. Therapeutisch 
ingrijpen wordt dus tot een minimum herleid, hetgeen duurzaamheid ten 
goede komt.

4. Kan ik gericht advies op maat van mijn bedrijf krijgen?
JA. De Exzodus-specialisten van MSD Animal Health staan te uwer 
beschikking. Zij kunnen zonder verdere verplichtingen uw bedrijf doorlichten 
en gerichte adviezen formuleren. Overleg met uw bedrijfsdierenarts om hen 
te contacteren.
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