Vaccineren
tegen
vogelgriep?
Nog niet eerder waren er in Europa zoveel uitbraken van vogelgriep.
Met vele honderden getroffen bedrijven en miljoenen geruimde vogels
rijst de vraag: waarom vaccineren we het pluimvee niet?
TEKST NIENKE BEINTEMA ILLUSTRATIES KAY COENEN
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‘Gevaccineerde
dieren zijn
moeilijk te
onderscheiden
van zieke dieren’

e cijfers zijn pikzwart. Tussen sep
tember en december 2021 waren er
ruim 300 uitbraken van vogelgriep op
pluimveebedrijven in 27 Europese landen.
Daarbij werden meer dan 8 miljoen vogels
geruimd. Bij wilde vogels zijn er in die tijd
ruim 500 uitbraken ontdekt, waarbij het
soms ging om duizenden dieren, zoals
brandganzen in het Verenigd Koninkrijk en
kraanvogels in Israël. Ook in Nederland
sloeg het virus hard toe – en het einde is nog
niet in zicht. Alleen al in januari 2022 werden
honderdduizenden vogels geruimd en werd
vogelgriep vastgesteld bij kanoetstrandlopers
en zeehonden. Wat is er aan de hand? En be
langrijker nog: wat is eraan te doen?
Het pluimvee vaccineren zou een logische
oplossing zijn. Er zijn wereldwijd al ver
schillende vaccins tegen vogelgriep ontwik
keld, maar die zijn geen van alle ideaal. In
Nederland is alleen een vaccin geregistreerd
dat is gebaseerd op een zogeheten laagpa
thogene, weinig ziekmakende stam uit 1986.
‘Dat werkt niet tegen deze hoogpathogene
variant van vogelgriep’, zegt Mart de Jong,
hoogleraar kwantitatieve veterinaire epide
miologie in Wageningen. ‘En het is de vraag
of de moderne vaccins tegen hoogpathogene
vogelgriep wel effectief genoeg zijn, of ze
voldoende beschermen tegen transmissie.’
KIP-OF-EIPROBLEEM
Er ontstaan steeds nieuwe varianten door
genetische vermenging met laagpathogene
vogelgriepvirussen. Maar waarom werken
farmaceuten dan niet volop aan betere vac
cins? Volgens De Jong is er sprake van een
kip-of-eiprobleem. ‘Europese landen han
delen onderling alleen in niet-gevaccineerd
pluimvee en -vlees’, zegt hij, ‘omdat ge
vaccineerde dieren diagnostisch moeilijk
te onderscheiden zijn van zieke dieren.’
Aangezien er daarom geen internationale
markt is voor gevaccineerde dieren, willen
pluimveehouders niet vaccineren en investe
ren farmaceutische bedrijven niet in het ma
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ken van écht goede vogelgriepvaccins.
In ieder geval zouden vaccins voortdurend
moeten worden aangepast aan de heersende
vogelgriepvariant, net zoals nu gebeurt bij
humane griepvaccins. Maar daarnaast is er
nog iets aan de hand. ‘In het lab werken veel
van de al ontwikkelde vaccins goed, maar in
het veld valt hun effectiviteit erg tegen’, aldus
De Jong. ‘Dat geldt vooral voor de traditione
le vaccins, die bestaan uit een geïnactiveerd
virus. We zien daarbij in het veld veel lagere
hoeveelheden antistoffen. De vraag is nu of
dat ook zo is bij nieuwere typen vaccins.’
GRIP VERLIEZEN
Als de hoeveelheid antistoffen te laag is,
beschermt een vaccin niet goed tegen virus
overdracht. Dat betekent dat gevaccineerde
dieren het virus dan nog wel aan elkaar door
geven. ‘Dat wil je niet’, zegt De Jong, ‘want
dan verlies je de grip op de verspreiding.
Nieuwere vaccins, zoals tegen SARS-CoV-2,
zitten complexer in elkaar. Die activeren niet
alleen de B-cellen, de witte bloedcellen die
antistoffen produceren, maar zorgen ook
voor T-cel-immuniteit.’ Ook T-cellen zijn
witte bloedcellen. Zij stimuleren allerlei fa
cetten van ons immuunsysteem, waaronder
de B-cellen. En beide typen cellen kunnen
lang in het lichaam blijven leven en zorgen
daarmee voor immuungeheugen. De Jong:
‘Maar of, en zo ja hoe dat helpt om vogels bij
lage hoeveelheden antistoffen te beschermen
tegen transmissie, is niet duidelijk.’
Eind 2021 maakte landbouwminister Carola
Schouten bekend dat ze geld vrijmaakt voor
onderzoek naar betere vaccins. ‘Wij doen
daaraan mee’, aldus De Jong. ‘Een van de
dingen die we gaan onderzoeken, is hoe je
met nieuwere typen vaccins de immuniteit
beter kunt stimuleren en wél in de praktijk
transmissie kunt voorkomen.’
Maar zelfs als vaccins effectiever zijn, is er
nog een ander probleem: de internationale
handel. Landen willen alleen gezonde dieren
hun grenzen binnen halen, en daarop wordt
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MUTATIES MAAKTEN
VOGELS VEEL ZIEKER

in de handelsketen streng gecontroleerd.
Maar hoe onderscheid je geïnfecteerde die
ren van gevaccineerde? Dit concept, in het
Engels ook wel DIVA genoemd (differentiating
infected from vaccinated animals), is een van de
specialisaties van Nancy Beerens, hoofd van
het referentielaboratorium vogelgriep van
Wageningen Bioveterinary Research. Dit lab
is voor vogelgriep wat het RIVM is voor co
rona. Het analyseert alle Nederlandse mon
sters van pluimvee en wilde vogels waarbij
verdenking is van vogelgriep, en adviseert de
overheid over risicobeperking.
‘Veel oudere typen vaccins bestaan uit een
geïnactiveerd virus’, vertelt Beerens. ‘Het im
muunsysteem maakt antistoffen aan tegen
alle eiwitten van dat virus. Dat zorgt ervoor
dat je in het bloed geen onderscheid ziet tus
sen gevaccineerde en zieke vogels.’

Nieuwe typen vaccins zijn vaak gebaseerd op
alleen het hemagglutinine (HA)-eiwit, een
eiwit dat kenmerkend is voor de virusvariant
in kwestie en dat zich bevindt aan de buiten
kant van het virusdeeltje. In dieren die met
deze vaccins gevaccineerd zijn, zullen alleen
antistoffen tegen dit HA-eiwit aanwezig zijn.
Beerens: ‘Als je bij een bloedonderzoek anti
stoffen tegen andere virale eiwitten aantreft,
dan weet je dat er een infectie speelt.’
VACCINS TESTEN
Wageningen gaat binnenkort verschillende
vaccintypen testen op hun werkzaamheid.
Daarbij staat ook het onderscheid tussen
geïnfecteerde en gevaccineerde dieren op
de onderzoeksagenda. De meeste hoop is
gevestigd op nieuwere typen vaccins: bijvoor
beeld een DNA-vaccin, waarbij de werking >

Vogelgriepvirussen zijn er altijd geweest. Ze circuleren van oudsher in
wilde vogels en zijn vaak nauwelijks
ziekmakend. Ook pluimvee kan
ermee besmet raken. Als kippen er
niet erg ziek van worden, spreken
we van laagpathogene vogelgriep.
Maar in pluimveehouderij treden
soms mutaties op, waardoor varianten ontstaan die wél ziekmakend,
hoogpathogeen zijn. Dat gebeurde
bijvoorbeeld in Nederland in 2003.
Toen werden circa 30 miljoen kippen
geruimd en overleed een dierenarts
aan het virus.
Hoogpathogene varianten zorgden
aanvankelijk vooral lokaal voor problemen. Ze waren voor wilde vogels
zo dodelijk, dat deze er nooit ver
mee kwamen. Maar rond de eeuwwisseling ontstond op pluimveebedrijven in Azië een hoogpathogene
variant die wél kon meeliften met
trekvogels. Er trad genetische
menging op met laagpathogene
vogelgriepvirussen, waardoor inmiddels tientallen nieuwe ziekmakende
varianten zijn ontstaan.
Doordat Aziatische trekvogels hun
broedgebieden in Siberië delen met
trekvogels uit Europa en Afrika,
konden deze varianten zich over de
wereld verspreiden. Inmiddels hebben vogels die van hun gebruikelijke
trekroute afweken, het virus zelfs tot
in Noord-Amerika gebracht.
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‘Injecteren van
tienduizenden
vogels is heel
intensief ’
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vergelijkbaar is met die van de mRNAvaccins die we nu krijgen tegen Covid-19: het
lichaam gaat zelf een specifiek stukje virus
eiwit maken. Bij Covid-19 is dat het spikeeiwit van het coronavirus; bij vogelgriep een
stukje HA-eiwit.
Een andere optie is een vectorvaccin, waarbij
een onschuldig virus wordt ingebracht dat
een stukje HA-eiwit van het vogelgriepvirus
gaat maken. In beide gevallen kun je tijdens
een screening verschil zien tussen gevac
cineerde en geïnfecteerde dieren: gevacci
neerde dieren zullen alleen antistoffen tegen
het HA-eiwit hebben. Op diezelfde manier
kan de GGD coronavaccinaties onderschei
den van -besmettingen; gevaccineerde
mensen hebben alleen antistoffen tegen het
spike-eiwit.
Goed onderscheid tussen geïnfecteerde
en gevaccineerde dieren kan helpen de
Europese weerstand tegen vaccinatie tegen
vogelgriep weg te nemen, vermoedt Beerens.
‘Vogelgriep gaat niet meer weg’, zegt ze. ‘We
zullen de ziekte beheersbaar moeten maken.
Daarvoor dienen we meerdere paden tegelijk
te bewandelen. Betere diagnose, risicobeper
king, monitoring en controle. En vaccinatie
hoort daar wat mij betreft ook echt bij.’

Een andere barrière is de praktijk van het vac
cineren zelf. Dat gebeurt met een injectie, net
als bij onze eigen griep- en coronavaccins.
‘Dat is handwerk: heel intensief, vooral voor
een boer die tienduizenden vogels heeft’,
zegt Henk Hogeveen, hoogleraar dierge
zondheidsmanagement. ‘Bovendien duurt
het een paar weken voordat een dier optimaal
beschermd is. Voor vleeskuikens is dat dus
niet aan de orde: die gaan al na een week of
zes, zeven naar de slacht.’ Theoretisch zou
je vaccins ook op een andere manier kunnen
toedienen, merkt Hogeveen op, bijvoorbeeld
via het water. Maar zulke vaccins zijn er
nog niet – wederom omdat farmaceuten in
Europa daar nog geen brood in zien.
MARKT VOOR ZIEKE KIPPEN
Zelf onderzoekt Hogeveen de praktijk rond
vogelgriep in Indonesië, waar de ziekte ‘en
demisch’ is: het virus broeit op veel plekken
onder de radar en steekt regelmatig ergens de
kop op. ‘Ruimen gebeurt er maar zelden’, ver
telt hij. ‘Een boer die ontdekt dat zijn kippen
vogelgriep hebben, brengt ze vaak razendsnel
naar de markt om ze te verkopen – ook al zijn
ze nog niet volgroeid. Beter iets minder op
brengst dan helemaal geen opbrengst.’
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Op veel plekken in Indonesië is er een markt
voor zieke kippen, vervolgt Hogeveen. ‘De
mensen kopen graag levende kippen,’ legt
hij uit, ‘geen verpakte kipfilets zoals bij ons.
Interessant genoeg zijn ook magere kippen
in trek. Als een kip dik is, zijn mensen bang
dat die hormonen heeft gekregen.’
Voor individuele boeren vermindert het
bestaan van die markt voor zieke kippen de
schade door het vogelgriepvirus, en daarmee
ook de prikkel om iets tegen het virus te
doen, aldus Hogeveen. En de neiging om het
virus te bestrijden is toch al niet zo groot, om
dat veel maatregelen geld kosten. Zo is er in
de hele keten, van pluimveebedrijf tot markt,
niet veel strakke hygiëne. ‘Kratten worden bij
voorbeeld niet standaard gedesinfecteerd.’
Daar staat tegenover dat pluimvee op veel
plekken in Azië en ook in Egypte juist wél
wordt gevaccineerd, omdat dat voor boeren
netto gunstiger is: hun kippen zijn dan ge
zonder en de sterfte is lager. Dat vaccineren
gebeurt met een vogelgriepvaccin dat in
Zuidoost-Azië is ontwikkeld en goedkoop
is. Ook het vaccineren zelf, met injecties en
dus handwerk, is er betaalbaar omdat de
arbeidskosten laag zijn. ‘Het is geen fan
tastisch vaccin, maar het vermindert wel de
ernst van de ziekte’, zegt Hogeveen.
OVERSPRINGEN OP MENSEN
‘Dat vogelgriep in Zuidoost-Azië alom aan
wezig is, is ook een zorg voor ons. Nieuwe
varianten kunnen immers via trekvogels ook
in onze streken terechtkomen. En daarbij is
er altijd het risico dat een variant overspringt
op mensen. Het is dus ook in ons belang
dat de verspreiding van het virus daar zo
veel mogelijk wordt beperkt’, benadrukt
Hogeveen. Hij werkt mee aan een aantal
projecten die mogelijke maatregelen onder
zoeken. ‘Voorlichting over hygiëne is een be
langrijke strategie’, vertelt hij, ‘en vaccineren
ook. In Indonesië beslissen boeren daar zelf
over. Er is geen centrale regie; iets wat wel
zou kunnen helpen.’

Die boodschap heeft hij ook voor
Nederland: hij ziet een rol voor de overheid
als het gaat om vaccinatiebeleid. Allereerst
kan de overheid pleiten voor het veranderen
van de Europese handelsafspraken, zodat
vaccinatie wél wordt geaccepteerd en de
ontwikkeling van betere vaccins, effectievere
toediening daarvan en een beter onder
scheid tussen geïnfecteerde en gevacci
neerde dieren een impuls kan krijgen. ‘Soms
faalt de markt, en dan mag je als overheid
best ingrijpen’, vindt Hogeveen. ‘Voor mijn
part mogen ze het vaccineren op Europees
niveau verplicht stellen, of subsidiëren,
of allebei. Zorg ervoor dat het vaccineren
onderdeel wordt van de kostenstructuur.
Dan gaan fabrikanten vanzelf betere vaccins
ontwikkelen.’
DIERENWELZIJN
Niet alleen economische belangen of men
selijke gezondheidsrisico’s zouden daarvoor
een drijfveer moeten zijn, merkt hij op. Ook
dierenwelzijn is een niet te verwaarlozen fac
tor. Er ontstaat steeds meer maatschappe
lijke weerstand tegen het massale ruimen en
het ophokken van de gehele pluimveesector,
elke winter opnieuw. ‘Uiteindelijk moeten
we in ons land toe naar een maatschappelijk
acceptabele pluimveesector’, benadrukt
Hogeveen. ‘We moeten dan kiezen voor een
One Health-benadering, waarbij we de ge
zondheid van mens, dier en milieu meer in
samenhang zien.’
Dat kan alleen als je een breed publiek
meekrijgt. Als mensen eenmaal de voorde
len zien, dan zal de publieke opinie gaan
kantelen, voorspelt hij. ‘Net zoals we dat nu
steeds meer zien bij het overmatig gebruik
van antibiotica in de veeteelt. Mensen wil
len dat niet meer. En veehouders zijn best
genegen daarin mee te gaan. Zolang ze maar
perspectief houden op een rendabel bedrijfs
model.’ W

STEEDS VAKER RAKEN
OOK MENSEN BESMET
In Azië zijn vogelgriepvirusstammen
ontstaan die ook mensen kunnen
infecteren via intensief contact met
pluimvee. Hoeveel mensen precies
besmet raken, en hoe ziekmakend
het virus is, is niet goed bekend:
veel besmettingen blijven onder de
radar. Maar van de mensen die met
dit type vogelgriep in het ziekenhuis
terechtkomen, overlijdt de helft. Om
onbekende redenen lijkt er de afgelopen twee jaar een versnelling op
te treden in het aantal besmettingen
onder mensen. De betreffende virusstammen zijn in Europa niet aanwezig. Maar hoe meer besmettingen
er zijn, hoe groter de kans dat een
variant ontstaat die gemakkelijk
van mens op mens overdraagbaar
is. Daarvoor zijn maar vijf mutaties
nodig, ontdekte de Rotterdamse
viroloog Ron Fouchier in 2011. In
het verleden heeft vogelgriep zich
ook weleens genetisch vermengd
met mensengriep, waardoor
pandemieën konden ontstaan. De
Aziatische Griep van 1957 en de
Hongkonggriep van 1968, die elk
1 tot 4 miljoen mensenlevens eisten, waren zeker terug te voeren op
vogelgriepvirussen, en de Spaanse
Griep van 1918 waarschijnlijk ook.

www.wur.nl/vogelgriep
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