Niets is zo veranderlijk
als een IB-virus
“De IB-situatie bij pluimvee staat nooit
stil. Stammen komen en gaan en dus is
het belangrijk te monitoren hoe de actuele situatie is. Zo zijn de D388-stammen
met afstand de meest gevonden in Nederland. Het afgelopen jaar was dat ongeveer de helft van alle stammen die we bij
de GD vonden. Maar het jaar ervoor was
het percentage D388 met 70 tot 80% nog
groter. Een andere stam, de D1466, werd
in de tweede helft van 2009 juist in 20
tot 30% van de gevallen gevonden. Dat
was aanzienlijk meer dan het jaar ervoor.
Inmiddels is dat weer teruggezakt tot het
‘normale’ niveau van 10 %.
Een stam die we de laatste maanden juist
weer meer aantreffen is de 4/91-stam.
Een deel van deze stammen kan vaccin
zijn. Wanneer de bemonstering binnen 2
weken na een IB-vaccinatie plaatsvindt of
wanneer een IB-vaccin slecht aangeslagen
is en door een koppel circuleert, kan het
aangetoond worden door de testen. Hetzelfde geldt voor de M41- en D274-stam.
Beiden worden relatief weinig aangetoond, maar ook hier kunnen het deels
vaccin-invloeden zijn. Voor de M41-groep
denken we dat dit grofweg 50% van de
aangetoonde M41-achtige stammen is.
Naast de 300 stammen die we bij de GD
kunnen typeren hebben we ook een groep
‘andere’. Dit zijn stammen die nieuw of
zeer ongebruikelijk zijn voor Nederland.
Het laatste half jaar hebben we wat meer
‘andere’ stammen gevonden dan gebruikelijk. Naast enkele gevallen van een
Noord-Amerikaans virus (PA/1220/98)
betrof dit ook een Israëlische stam, een
Zindadi-achtige stam uit China en nog
2 stammen die nog niet eerder gerap-
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porteerd zijn en dus nog geen naam
hebben. Zolang deze stammen incidenten
zijn, zijn ze niet relevant voor de sector.
Mocht een of meerdere van deze nieuwe
stammen zich uitbreiden en handhaven
in Nederland, dan kan nader onderzoek
nodig zijn om geschiktere vaccins of vaccinatieschema’s te vinden. De noodzaak
hiervoor hangt natuurlijk weer af van de
schade die zo’n stam veroorzaakt.
IB-stammen veranderen omdat hun
erfelijk materiaal steeds verandert. Veel
van deze veranderingen zijn verslechteringen voor het virus en zo’n virus sterft
snel uit. Sommige veranderingen kunnen gunstig zijn voor het virus en zo’n
virus(variant) kan blijven voortbestaan.
Zo zijn er wereldwijd waarschijnlijk al
honderden van die varianten. Sommigen
komen in een groot deel van de wereld
voor, anderen worden meer in bepaalde
landen gevonden. Een aantal van deze

stammen verdwijnt weer na een tijdje en
anderen komen op.

“IB-stammen
veranderen steeds”
Als pluimveehouder wil je wel weten
welke van de verschillende IB-stammen
actueel zijn, want iedere stam vraagt
een eigen vaccinatieprogramma. En ook
is inzicht nodig in de stammen die in
een bepaald gebied voorkomen. Nog een
reden om de ontwikkeling van die IBstammen te volgen is de mogelijkheid dat
er nieuwe stam opduikt die veel schade
veroorzaakt en waartegen de normale
vaccinatieschema’s slecht blijken te
werken. In zo’n geval kan zelfs een nieuw
vaccin nodig zijn. Alle reden dus om de
IB-toestand in Nederland in de gaten te
blijven houden.”

De monitoringsfunctie die de GD-afdeling Pluimvee in opdracht van LNV en PPE vervult, bestaat uit
drie onderdelen: 1) Secties (pathologie). 2) Veekijker: een instrument waarmee de GD via telefoon,
bedrijfsbezoeken en overleggen vragen en informatie over gezondheidsproblemen bij pluimvee
binnenkrijgt. 3) VMP: Veterinaire Monitoring Pluimvee. Via een internetapplicatie tussen dierenartspraktijken (VMP-deelnemers) en de GD worden data en ervaringen over gezondheidsproblemen,
vaccinaties en behandelingen uitgewisseld.
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