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Klopt Gumboro  
weer aan de deur?



Juist reageren kan het tij keren 
Nauwgezet opvolgen geeft waardevolle informatie

Dat de ziekte van Gumboro een gevreesde aandoening is, hoeft geen betoog. Veel fokkers 
van leghennen en vleeskuikens kregen er al mee af te rekenen. In eerdere uitgaven van de 
Pluimveehartslag(1) werd daarom reeds uitgebreid aandacht besteed aan manieren om de 
aandoening te voorkómen.

Een effectief hulpmiddel bij gumboropreventie is de Persoonlijke Gumboro Vaccinatie Service, of 
kortweg PGVS(1). Daarbij wordt vanuit het resultaat van bloedonderzoek bij ééndagskuikens bepaald 
op welke leeftijd de dieren via het drinkwater kunnen gevaccineerd worden. De entbaarheid van de 
kuikens op verschillende leeftijden wordt weergegeven in een grafiek zodat een geschikt tijdstip 
voor vaccinatie van de toom makkelijk kan afgelezen worden.

De voorbije jaren heeft een aantal broeierijen veel gebruik gemaakt van het PGVS systeem. Zij 
voerden de methode routinematig uit op kuikens die zij afleverden. Dat betekende niet enkel een 
waardevolle bijdrage tot de bestrijding van Gumboro, er kwam hierdoor ook een schat aan informatie 
beschikbaar om de gumborosituatie op de voet te volgen. Uit de evolutie van de PGVS-entleeftijden 
kan immers vaak afgeleid worden of er meer of minder circulatie van gumboroveldvirus is(1). Een 
stijging van de gemiddelde entleeftijd kan wijzen op toenemende viruscirculatie terwijl een afname 
van de gemiddelde entleeftijd gewoonlijk duidt op een afname van de infectiedruk.

In 2019 was de gemiddelde entleeftijd in vergelijking met voorgaande jaren erg hoog. In 
Pluimveehartslag # 30 werd daarom opgeroepen om via maatregelen van bioveiligheid en hygiëne 
alsook via een correct vaccinatiebeleid de dreiging een halt toe te roepen. In het huidige nummer 
wordt nagegaan of er nadien beterschap is opgetreden en hoe de situatie er heden ten dage uitziet.

Met ups en downs

Zoals weergegeven in Figuur 1 lag de entleeftijd die via PGVS bepaald werd in de eerste helft van 
2019 gemiddeld erg hoog, tussen de 20,5 en 21 dagen. Vanaf augustus 2019 zette zich echter een 
daling in die doorging tot het einde van het jaar en daarna stabiliseerde. In de tweede jaarhelft van 
2020 namen de PGVS-entleeftijden tijdelijk weer toe maar nadien daalden ze stevig verder.

In maart 2021 werd een gemiddelde vaccinatieleeftijd van 18,5 dagen bereikt, het laagste niveau 
in 5 jaar. Dat wees er wellicht op dat de gumborosituatie in ons land toen gunstig was. Vanaf juli 
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begon het tij te keren. Er zette zich eerst een trage en vervolgens een zeer snelle stijging van 
de entleeftijd in. Dat kan duiden op een verhoogde circulatie van gumboroveldvirus. Tevens nam 
de variatie in entleeftijd tussen tomen de laatste maanden sterk toe. De hoogte van de verticale 
stippellijnen in de Figuur 1 geeft dat weer. Concreet verschillen groepen kuikens op gebied van 
entleeftijd nu onderling méér dan pakweg een half jaar voordien.

Beginnen bij het begin

In veel gevallen kan insleep van het gumborovirus voorkómen worden door voldoende maatregelen 
van bioveiligheid en hygiëne te nemen. Ondermeer de verspreiding via personen die zich 
verplaatsen tussen pluimveebedrijven kan zo vermeden worden. Zinvolle maatregelen zijn dan 
bv. een goed reinigbare parking, een apart omkleedlokaal, bedrijfseigen kledij en laarzen, een 
ontsmettend voetbad, douchen, wassen van handen, enz. Voor meer details verwijzen we graag 
naar de gespecialiseerde literatuur(2).

Figuur 1. Gemiddelde Gumboro-entleeftijd bij vleeskuikens in de periode 2019 – 2021, bepaald via 
PGVS en weergegeven per maand als bewegend gemiddelde met standaardafwijking

(1) Pluimveehartslag MSD AH, #4 (2012), #9 (2014), #16 (2015) en #30 (2019)
(2) Biocheck Universiteit Gent, https://biocheck.ugent.be
(3) Pluimveehartslag MSD AH, #24 (2017) en #32 (2020)
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Vaccineren met inzicht

Wanneer kippen op de traditionele manier geënt worden via het drinkwater, is het essentieel dat 
op het juiste ogenblik te doen. Wanneer men op een te jonge leeftijd ent, wordt het vaccin onder-
schept door antistoffen die het kuiken meekreeg van zijn moeder(1). Wanneer men daarentegen 
langer wacht dan nodig, stelt men het kuiken bloot aan een eventuele passage van veldvirus. Een 
geschikt ogenblik voor de gumborovaccinatie kan men afleiden uit de PGVS grafiek die hoort bij 
de groep van dieren. Meestal kiest men om de enting uit te voeren op een ogenblik dat 70% van 
de kippen entbaar is. Bij een verhoogde gumborodreiging kan het raadzaam zijn om tweemaal 
te vaccineren, bv. een eerste keer wanneer minstens 30% van de groep entbaar wordt en een 
tweede keer wanneer zo’n 80 à 90% entbaar is(1). Bij beide toedieningen dient een volle dosis 
vaccin gebruikt te worden.

De optimale leeftijd voor toedienen van gumborovaccins verschilt van de ene toom tot de andere. 
Enten zonder PGVS begeleiding is dus af te raden, zeker wanneer er veel variatie bestaat tussen 
tomen. Dat bleek de afgelopen maanden in België inderdaad het geval te zijn (Figuur 1).

Waarom het u niet gemakkelijker maken?

De traditionele drinkwatervaccins zijn efficiënt maar hebben beperkingen(1,3):

•  Pas te gebruiken op een leeftijd dat de maternale antistoftiters voldoende afgenomen zijn. Een 
PGVS analyse is dus steeds nodig.

•  Er worden relatief vaak fouten gemaakt bij de toediening.
•  Een correcte drinkwatervaccinatie vergt heel wat tijd en werk.
•  Entreactie ter hoogte van de bursa. Vooral de ‘zwaardere’ gumborovaccins kunnen de bursa 

beschadigen. Dat leidt tot een slechtere werking van het afweersysteem, waardoor infecties 
kunnen optreden (bv. colibacillose).

Moderne vectorvaccins(3) zijn niet beladen met de hoger genoemde beperkingen. Zij worden 
immers reeds in het broedei ‘in ovo’ of op de eerste levensdag toegediend en nadien is geen 
overenting meer nodig. Dat bespaart veel werk voor de pluimveehouder. Door de vaccintoediening 
wordt het afweersysteem gestimuleerd en bouwt het kuiken bescherming op, ook al zijn 
maternale antistoffen aanwezig. Een entdatumbepaling is dus niet meer nodig. Overigens wordt 
de bursa niet beschadigd door het vaccin. Dat komt het welzijn en de prestaties van de kuikens 
ten goede. Tot slot geven sommige vectorvaccins bescherming tegen meerdere aandoeningen 
tegelijk: Gumboro maar ook Newcastle disease en ziekte van Marek(3).



1.  Zijn er aanwijzingen dat er een nieuwe gumboroperiode in de 
maak is?

JA. De laatste maanden werd een sterke stijging gezien van de entleeftijden 
die in PGVS analysen bepaald werden. Dit duidt meestal op een verhoogde 
circulatie van gumboroveldvirus en kan dus de voorbode zijn van een golf 
van klinische gumboroproblemen.

2. Kunnen we het gevaar nog afwenden?
JA. Gumboro kan voorkómen worden door maatregelen van bioveiligheid 
en hygiëne rigoureus toe te passen en ze te combineren met een 
vaccinatiestrategie die is afgestemd op de actuele situatie.

3. Moet ik de drinkwatervaccinatie afstemmen op de veranderde 
situatie?

JA. Een drinkwaterenting tegen Gumboro dient pas te gebeuren wanneer 
de maternale antistoftiters voldoende zijn afgenomen. Als men vroeger ent, 
is de efficiëntie van de vaccinatie lager. Tegenwoordig worden kuikens 
gemiddeld later entbaar en er zit veel variatie van de ene toom tot de 
andere. Om steeds op het juiste ogenblik te vaccineren, is routinematig 
gebruik van PGVS aangewezen. Bij verhoogde gumborodreiging kan tevens 
een tweevoudige vaccinatie aangewezen zijn. 

4. Is PGVS ook zinvol bij in ovo vaccinatie?
NEEN. In ovo vaccinaties gebeuren met andere types vaccin, zoals de 
vectorvaccins. Die worden veel minder gehinderd door de aanwezigheid 
van maternale antistoffen. Ze worden altijd toegediend op de eerste 
levensdag van het kuiken of in-ovo rond de 18de incubatiedag van het 
broedei. Er dienen geen overentingen op latere leeftijd te gebeuren. Een 
PGVS analyse is dan ook niet nodig.
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