“Toen de
behandeling
aansloeg werd de
uitval snel minder”
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DE LEGHENNEN VAN PIET BORGMAN
KREGEN CORYZA

“Dat wil je
echt niet
meemaken”
Het is 30 graden buiten en de zon schijnt volop. De leghennen van pluimveehouderij Borgman die zich buiten wagen
zoeken een plekje in de schaduw. Pluimveehouder Piet
Borgman en dierenarts Frank Westerbeek kijken naar de dieren. Ze lopen er prima bij, concluderen ze. Dat is weleens
anders geweest: nog niet zo lang geleden werd het koppel
van Piet getroffen door een uitbraak van Coryza.
Samen met zijn vrouw Janet startte Piet Borgman in het Drentse
Witteveen zo’n negentien jaar geleden een pluimveehouderij met
7600 scharrelkippen. Het werk met de leghennen beviel goed en
paste prima als neventaak bij het akkerbouwbedrijf dat ze toen
hadden. Deze nevenactiviteit groeide al snel uit tot hoofdtaak
van het bedrijf en vandaag de dag telt het bedrijf twee volièrestallen en zo’n veertigduizend scharrelhennen in de vrije uitloop.
Maar in april van dit jaar ging het mis. Op een ochtend kwam
Piet ’s morgens in de stal en zag symptomen bij de kippen die hij
nog nooit eerder had gezien: algehele malaise, gesnotter, dikke
koppen en veel slijm. “Als het maar niet AI is”, dacht hij, en hij
belde meteen pluimveedierenarts Frank Westerbeek.
Doodzieke kippen
Op basis van de verschijnselen dacht Frank meteen aan Coryza.
“Maar niet alle hennen hadden dezelfde verschijnselen, het
merendeel was gewoon doodziek.” Op dat moment had een
bedrijf op nog geen dertig kilometer van Witteveen te maken met
vogelgriep. “Ik kon AI daarom niet uitsluiten”, vertelt de dierenarts. Hij besloot geen tijd te verspillen en leverde diezelfde dag
nog keelswabs in bij GD voor onderzoek. Ook nam hij contact op
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met de NVWA. “Als dierenarts is het mijn taak om met de NVWA
te overleggen.” Het bedrijf van Piet was nu AI-verdacht, en uit
voorzorg besloot de NVWA het bedrijf op slot te doen. “Normaal
duurt het een dag of vier voor je de uitslag van swabs krijgt,
maar vanwege de kans op AI handelde iedereen heel snel en wisten we een dag later al dat het gelukkig geen AI was.” Sectie bij
GD wees uit dat het inderdaad om Coryza ging. “Maar dan zit je
alsnog met de handen in het haar”, aldus de dierenarts.
Veel uitval en productieverlies
In de dagen daarna liep de uitval op. “Op het hoogtepunt hadden
we meer dan tweehonderd dode kippen per dag”, zegt Piet. “En je
ziet gewoon dat de rest van de hennen zich ontzettend ziek voelt.
Ik dacht ‘dat wordt nooit weer wat’. Het leek of er geen gezonde
kip meer tussen zat.” Naast de uitval, die steeds verder opliep,
liep ook de productie terug. Op een bepaald moment zat deze op
70 procent, weet Piet nog goed. “En dat terwijl ze toen op 96
procent hadden kunnen zitten.” Piet vertelt dat hij zich destijds
geregeld afvroeg hoe het kon dat zijn hennen überhaupt nog eieren legden. “Ze zagen er echt heel ziek uit. En als je ze nu ziet,
denk je dat er niks aan de hand is geweest.”
Uiteindelijk werden alle kippen in stal 2 ziek. Dat was een heel
vervelende periode, vond Piet: “Ik ging in die tijd niet met plezier
naar de stal. Dan doe je ’s morgens de deur open en dan zie je de
eerste vijftig hennen alweer dood op de grond liggen. Dat wil je
echt niet meemaken.”
De beste behandeling
Piet nam in overleg met zijn dierenarts extra hygiënemaatregelen
om te voorkomen dat de Coryza zou overslaan naar de andere stal.

“Het leek of er geen gezonde
kip meer tussen zat”

Zo werd het drinkwater in stal 1 gedesinfecteerd. Ook sprayde Piet
een week lang elke nacht de stal met een desinfectiemiddel. Hij
maakte extra vaak schoon en wisselde nog vaker dan anders van
overall en laarzen. Het nemen van extra beperkende maatregelen,
zoals ophokken, was niet nodig, want die waren op dat moment
vanwege de vogelgriep toch al van kracht. Ze hadden al het
nodige gedaan. “En toch”, zegt Piet, “toen na twee weken stal 2
begon op te knappen, begon het ook in stal 1.”
Inmiddels had GD door middel van sectie de Coryza-bacterie
geïsoleerd en opgekweekt voor een gevoeligheidstest. Met het
antibioticum waar de bacterie het meest gevoelig voor was, kon
de dierenarts de hennen vervolgens behandelen. Na een week
werd duidelijk dat de behandeling aansloeg, want de uitval werd
snel minder. “Dat was echt een opluchting”, weet Piet nog goed.
“Dan heb je op een dag, in plaats van tweehonderd, ineens ‘maar’
zeventig dode dieren. Dan denk je: ‘dat valt toch weer mee, het
gaat de goede kant op’. Dat klinkt misschien raar, maar je moet
toch proberen positief te blijven.” Uiteindelijk kwamen de hennen
die het overleefden er doorheen.
Extra hygiënemaatregelen
“Al met al ben ik er wel een maand mee zoet geweest”, aldus
Piet. Toch kunnen hij en de dierenarts niet zeggen dat het nu
helemaal voorbij is. Frank: “De hennen zijn er nu wel doorheen
en hebben wat immuniteit opgebouwd, maar zijn ze ook weer
ouder geworden. Als het koppel weer wat meer onder druk komt
te staan kan de Coryza zo weer opleven.”
Daarom nemen ze op het bedrijf nog steeds extra hygiënemaatregelen. Frank: “Ik bezoek het bedrijf van Piet nog steeds altijd
aan het einde van de dag, zodat ik niet meer op andere bedrijven
hoef te komen.” “Dat is waar”, beaamt Piet. “Ook onze voerleverancier en eierhandelaar komen als laatste hier en maken daarna
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hun vrachtwagen schoon”. Frank: “En dat moet ook. Want ook al
heb je geen zichtbare problemen meer, als het eenmaal in het
koppel zit, dan zit het erin. Je komt er niet van af.”
Hoe de leghennen Coryza hebben gekregen kan de dierenarts niet
verklaren. Ook Piet tast hier in het duister. “Het is echt een raadsel”, zegt hij. “Het was een koppel mooie hennen, ze kwamen
hier goed aan uit de opfok en alles verliep vrij normaal.” Alleen
de uitval was iets aan de hoge kant. “Ik weet dat aan het feit dat
het winter was en we niet optimaal konden ventileren. In die
periode gold de ophokplicht vanwege de vogelgriep. Je zou denken dat de kans groter is dat de kippen iets oplopen als ze buiten
lopen, maar onze hennen waren nog nooit buiten geweest.”
Een grote kostenpost
In totaal verloor de pluimveehouder zo’n 2500 kippen, een
grote schadepost. Gelukkig doen alle kippen die overgebleven
zijn het volgens hem nu weer goed. “Ze zijn nu 52 weken en
zitten boven de 90 procent, dus ze zijn goed teruggekomen. In
de tussentijd zijn we helaas wel veel eieren misgelopen. Ik heb
weleens gehoord dat de kippen bij een ander op 80 procent zijn
blijven hangen. Dan is de ramp nog veel groter, want dat kan
financieel echt niet uit.”
Als pluimveehouder draag je namelijk zelf de lasten bij een uitbraak van een niet-aangifteplichtige ziekte als Coryza. “Er is
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“De oorzaak is mij een raadsel;
het koppel zag er goed uit”
geen potje om je te compenseren als het echt mis gaat. Maar
je bent ook zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar je
omgeving”, aldus de dierenarts. “Dat maakt het lastig. Eerder
was de aanpak bij een uitbraak in de calamiteitenverordening
geregeld. Deze regeling bestaat niet meer.” Piet is het met hem
eens: “Ik ben goed begeleid hoor, maar heb alleen aanbevelingen gekregen. Het is een besmettelijke ziekte, maar we het was
niet verplicht iets te doen. Ik heb ervoor gekozen dat wel te
doen.”
Een nieuw begin
Nu de kippen het weer goed doen, zijn de zorgen van Piet weer
wat naar de achtergrond verdwenen. “Wat geweest is, is
geweest”, zegt hij als een echte nuchtere veehouder. ”We gaan
gewoon weer verder en we hopen dat we zoiets nooit meer meemaken.” Gelukkig zijn de hennen op het hele bedrijf van
dezelfde leeftijd. “Dat betekent dat straks alles in een keer weg
gaat en we helemaal opnieuw kunnen beginnen. We zien de
toekomst positief in.”
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