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Vleeskuikens wel of liever
Jarenlang deed Mieke Matthijs, pluimveedierenarts bij de Faculteit Diergeneeskunde, onderzoek naar de
relatie tussen het IB-virus en E. coli-infecties bij vleeskuikens. Het IB-virus, inclusief het IB-vaccinvirus,
heeft als ongewenst neveneffect dat ze de kans op een E. coli-infectie flink verhoogt. Onlangs promoveerde
de van oorsprong Vlaamse dierenarts op haar onderzoek. Welke boodschap heeft zij voor de adviseurs in
de pluimveehouderij?
ing. Geesje Rotgers

D

e aanleiding voor het onderzoek
van Mieke Matthijs dateert van
zo’n tien jaar geleden. De toen
hoge percentages afkeuringen
aan de slachtlijn baarden pluimveehouders zorgen. Gesproken werd over ‘kaaskuikens’ vanwege de kenmerkende pusproppen
in buikholte en luchtzakken. Ook ontsteking van
het hartzakje werd veelvuldig gezien. Onderzoek
van de aangetaste koppels bracht vooral E. coli
aan het licht – een zeer algemeen voorkomende
en normaalgesproken onschuldige bacterie.
Om erachter te komen wat er aan de hand was,
bezocht Matthijs de probleembedrijven toentertijd twee tot drie keer in de week. Bijzonder was
dat alle koppels die niet geënt waren tegen Infectieuze Bronchitis (IB), wél antistoffen tegen IB
in hun bloed hadden aan het einde van de groeiperiode. Dat betekende dat zij de infectie hadden
doorgemaakt. Ziekteverschijnselen door IB, zoals
het kenmerkende snotteren, waren echter niet
of nauwelijks gezien. Matthijs vermoedde een
relatie tussen de uiterst milde IB-infecties en de
schadelijke E. coli-infecties die de kaaskuikens
veroorzaakten. Uit de literatuur was namelijk

bekend dat het IB-virus een E. coli-infectie kan
aanwakkeren.
Wellicht had men niet van doen met het schadelijke IB-veldvirus, maar met het verzwakte vaccin
virus dat was gaan verspreiden. Omdat in de
IB-vaccins verzwakte levende virussen zijn
verwerkt, was het goed mogelijk dat deze zich
van de geënte bedrijven hadden verplaatst naar
niet-geënte koppels. Bijvoorbeeld via de lucht,
personen of materialen. Matthijs: “Wanneer wij
IB-virus aantroffen in dieren bleek dit inderdaad
meestal om vaccinvirus te gaan.”
Oppassen voor schade
E. coli is nog altijd de meest gerapporteerde
afkeuring aan de slachtlijn. Tot 0,2 procent
afkeuring is normaal. Op de probleembedrijven
echter, vond Matthijs afkeuringspercentages
tot vijf procent. Met name in de wintermaanden
(minder ventilatie) en in de tweede helft van
de groeiperiode is het risico op schade door
E. coli-infecties groot. Dit vanwege de oplopende
concentratie bacteriën in de stallucht. Vanaf
halverwege de groeiperiode is het dus oppassen
dat een koppel vleeskuikens niet in aanraking

IB-virus verzwakt de weerstand
Hoe komt het dat relatief onschuldige bacteriën (E. coli) na een virusinfectie (IB) ineens wel
agressief toeslaan? Matthijs deed onderzoek naar twee mogelijke redenen:
1.	het virus zorgt voor een fysieke beschadiging, bijvoorbeeld van de trilharen in de
luchtwegen, waardoor de bacteriën vrij baan krijgen;
2.	het afweersysteem is zo druk bezig met het opruimen van het virus, dat het geen
capaciteit meer heeft voor de bacterie. Een vermindering van de afweer dus.
Matthijs: “Uit mijn onderzoek bleek dat fysieke beschadiging niet de oorzaak is. Wel zijn
er aanwijzingen dat er sprake is van onderdrukking van het immuunsysteem. Ik denk dat in
dit geval zowel het IB-veldvirus als het IB-vaccinvirus de afweer van het vleeskuiken vermin
deren, waardoor de kans op een E. coli-infectie toeneemt. Bij de ziekte NCD was de problematiek
soortgelijk. Vaccinfabrikanten hebben het probleem toen opgelost door nieuwe vaccins te
ontwikkelen, die geen negatieve gevolgen hadden voor het immuunsysteem.”
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niet enten tegen IB?
komt met een levend IB-virus (zowel IB-vaccinvirussen als IB-veldvirussen).
Dilemma
Het probleem is niet eenvoudig. Voorkomt de
pluimveesector liever IB (met enten) of een
E. coli-infectie (niet enten tegen IB)? Een groot
dilemma volgens Matthijs. Met de huidige IBentingen op dag 1 en dag 15, zoals in Nederland
gebeurt, worden problemen met IB goed in de
hand gehouden. Verder gebeurt het enten dermate vroeg, dat het buiten de risicoperiode van
E. coli valt. Echter, het is nog onbekend of het
IB-(vaccin)virus zich slapende houdt in het
lichaam en op een later moment weer actief
wordt. In dat geval zou het virus alsnog een
E. coli-infectie kunnen activeren in de tweede
helft van de mestperiode. Matthijs: “Er zijn aanwijzingen dat het IB-vaccinvirus kan reactiveren
na een lange periode, maar of dit gereactiveerde
virus ook E. coli kan induceren, moet nog worden
onderzocht.”
Niet vaccineren, om het IB-vaccinvirus buiten de
deur te houden, is volgens Matthijs in Nederland
geen optie. “Spreiding via personen acht ik veruit
de belangrijkste besmettingsroute. Het IB-virus
hecht zich namelijk gemakkelijk aan stofdeeltjes,
zodat het eenvoudig door personen wordt meegesleept. Pluimveehouders die niet willen enten,
raad ik dan ook aan niemand op het bedrijf toe
te laten.”
Matthijs adviseert pluimveehouders in pluimveedichte gebieden wel te enten. “Het vaccin
virus spreidt zich gemakkelijk. Als op het nabijgelegen buurtbedrijf wel wordt geënt, is niet-enten
onverstandig.” De adviezen van Matthijs zijn
deels gebaseerd op ‘het zekere voor het onzekere
nemen’. Meer onderzoek is nodig om te kunnen
vaststellen of bedrijven beter af zijn met of zonder
IB-vaccinatie. Zo is bijvoorbeeld onbekend in
welke mate het IB-veldvirus (nog) voorkomt in

M ieke M a t t h i j s
Nederland en hoeveel schade die toebrengt
aan pluimvee. Tevens zou er een vergelijkend
onderzoek moeten komen naar de economische
schade op bedrijven die wel en niet enten tegen
IB. Maar beter nog zou het zijn als fabrikanten
hun vaccin dermate weten aan te passen dat
het risico op een E. coli-infectie als ongewenst
neveneffect kan worden uitgesloten (lees ook
onderstaand kader).

In pluimveedichte gebieden
waar wordt geënt tegen IB,
is het onverstandig om niet
te enten.
Foto: Geesje Rotgers

R e l a t i e t u s sen IB en E. coli
Infectieuze bronchitis (IB) is een virusziekte die wereldwijd bij kippen voorkomt. De ziekte
veroorzaakt ontstekingen aan de luchtwegen en sommige stammen kunnen de nieren, darmen
en spieren van het kuiken aantasten. Uit de literatuur is bekend dat een IB-virusinfectie vleeskuikens veel gevoeliger maakt voor een infectie met de E. coli-bacterie. Na een IB-infectie ontstaat dan ook heel vaak een E. coli-infectie (colibacillose). Op bijna alle bedrijven in Nederland
worden vleeskuikens geënt tegen IB, met verzwakte levende IB-virussen (vaccinvirussen).
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