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Dossier Trends in
pluimveevaccinatie
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De Benelux heeft op het vlak van de pluimveehouderij wereldwijd een enorm sterke
naam. Dat komt naast de intensieve productiemethode (met hoge arbeidskosten maar
ook doorgedreven specialisatie en efficiëntie) ook door de handelsgeest van de Nederlanders en de Vlamingen, die op internationaal vlak sterk aanwezig zijn. Denk in
Vlaanderen aan topbedrijven als Roxell, Petersime en Belgabroed, die wereldleiders
zijn in hun specialisatie. De kleine thuismarkt verplicht hen haast om zich sterk te
richten op export. Van die ‘sterke naam’ profiteert ook Poulpharm, een kenniscentrum
uit Izegem dat onder meer inzet op de ontwikkeling van autovaccins als alternatief
voor antibiotica en farmaceutische diergeneesmiddelen. We spraken met mede
oprichter Maarten De Gussem. Ook DGZ heeft, samen met zijn Waalse tegenhanger
Arsia, al veel kennis opgebouwd in de productie van autovaccins.
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Autovaccins als
gericht alternatief
voor antibiotica

Jan Van Bavel
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In de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening 2019/6 die begin dit jaar
inging, krijgen autovaccins een hele centrale rol toebedeeld in het One Healthconcept. Ze worden naar voren geschoven om bij te dragen aan meer
dierenwelzijn en duurzaamheid – lees: minder antibioticagebruik. Het
toonaangevende kenniscentrum Poulpharm is met zijn laboratorium onder meer
gespecialiseerd in de aanmaak van bacteriële en virale autovaccins. “In de
toekomst zullen autovaccins standaard worden in de hele veehouderij”, zegt
Maarten De Gussem, medeoprichter van Poulpharm.

praktijken in Duitsland, Nederland en derde
praktijken.”
Door het succes in de pluimveehouderij,
waar ze intussen wereldleider zijn in de productie van autovaccins, zet Poulpharm sinds
een jaar ook in op de introductie van deze
vaccins in de varkenshouderij. Willem Neirinck wordt daarbij als dierenarts ingezet
om de technische begeleiding te verzorgen. ->
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aarten De Gussem is pluimveedierenarts bij dierenartsenpraktijk Degudap in Izegem. In 2006
richtte hij met zijn familie het kenniscentrum Poulpharm op. Met zijn 80-tal medewerkers is het gespecialiseerd in het aanbieden van hoogwaardige
onderzoeksactiviteiten op diagnostisch
niveau en bij het uitvoeren van (pre)klinische onderzoeken. Het beschikt over negen
experimentele stallen voor onderzoek.
Poulpharm heeft ook laboratoria in Hongarije en Vietnam en ontvangt stalen uit de
hele wereld. Het onderzoekt aandoeningen
zoals coccidiose, salmonella en het darmvirus reo en beschikt over 40 infectiemodellen
van pluimvee, varkens en konijnen. Vanuit
zijn functie bij Poulpharm is Maarten heel
actief in internationale consultancy, waarvoor hij heel de wereld rondreist. “In een
gemiddeld jaar verlenen we advies aan 3 à
5% van de spelers van de totale wereldproductie van vleeskuikens”, zegt Maarten. “We
hebben praktijken in Nederland en Frankrijk
en een operationele samenwerking met

Pluimveedierenarts
Maarten De Gussem:

“Autovaccins bieden
meer mogelijkheden
voor maatwerk.”
Boer&Tuinder • 3 maart 2022
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Isolatie van mononucleaire cellen
uit kippenbloed.
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pluimvee na een jaar af. Door de sterke
vraag naar reductie van het antibioticagebruik gaan we automatisch naar
meer vaccinaties tijdens de opfok. Dat
vraagt ook veel van het immuunsysteem. Momenteel experimenteren we
of we kunnen vaccineren tegen de
vogelmijt.”

Nieuwe wereldwijde trends
Tot nog toe gold dat voor een autovaccin enkel de stam van bacteriën of
virussen die op het doelbedrijf geïsoleerd werd gebruikt mocht worden.
“Maar in de nieuwe wetgeving 2019/6
werd dit aangepast”, zegt Maarten. “Om
het vaccin te kunnen gebruiken, moet
er een bewezen epidemiologische link
zijn tussen de bedrijven die het gebruiken, bijvoorbeeld een broeierij, opfoken productiebedrijf. De modaliteiten
rond de productie van autovaccins zijn
nog niet uitgewerkt; er geldt een transitieperiode van drie jaar. Dit is een
grote doorbraak en zal een boost geven
aan het gebruik ervan.” In vergelijking
met commerciële vaccins hebben
autovaccins wel enkele nadelen. Zo zijn
ze veel duurder in productie, want elke
stam moet apart worden geïsoleerd en
elk vaccin moet in kleine batchen worden aangemaakt. Vooraf moet een
bank worden aangelegd, lang voor de
beslissing van het enten genomen
wordt. Bij Poulpharm beschikken we
over een biobank met meer dan 20.000
bacteriële en virale isolaten uit varkens, pluimvee en konijnen.”
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Een autovaccin wordt via een injectie
toegediend. Pathogenen (ziekteverwekkers) van een bedrijf zijn daarbij
toegevoegd om daarna op hetzelfde
bedrijf te worden toegepast als vaccin.
Om een stalspecifiek vaccin te maken,
is een vers monster uit de stal nodig.
Dat wordt in het labo meteen gecultiveerd op een groeimedium, celcultuur
of geëmbryoneerde eieren. Een goede
staalname en efficiënte communicatie
tussen dierenarts en laboratorium is
hierbij cruciaal. “De aanmaakperiode
van een autovaccin is kiemafhankelijk”,
aldus Maarten. “Gemiddeld duurt het
vier weken, maar via een spoedprocedure kan het in twee weken worden
gemaakt. Een geregistreerd vaccin is

voor ons – als dierenarts en labo –
altijd de eerste keuze. Het is goedkoper
dan een autovaccin en heeft een bewezen werking. Maar soms is het niet
beschikbaar, omdat het nog in ontwikkeling is, er nieuwe varianten opduiken
of het commercieel niet interessant is
om het te ontwikkelen; de zogenaamde
‘weesziektes’ zoals Gallibacterium anatis.
Autovaccins zijn vooral aangewezen
om in te zetten tegen snel muterende
virussen met weinig kruisimmuniteit
of bacteriën met veel variaties. In de
pluimveehouderij kunnen ze vooral
tegen de ziektes colibacillosis, infectieuze bronchitis en reo worden ingezet.
Ze hebben een andere werking dan
levende vaccins, die veel meer lokale
immuniteit kunnen opwekken. Autovaccins dichten de gaten die de geregistreerde vaccins bij sommige aandoeningen openlaten. Ze krijgen
samen met bioveiligheid, geregistreerde vaccins en een goed management een standaardplaats in een
gezonde bedrijfsvoering. Op Europees
vlak werd een uniformisering naar
boven toe van de kwaliteit van de productie van autovaccins vastgelegd.”

er

Autovaccins en hun functie

Kan er nog een prikje bij?
Autovaccins kunnen enkel bij langlevende dieren – dus leghennen, moederdieren en kalkoenen, geen vleeskuikens – worden ingezet. In Europa
moeten die autovaccins geïnactiveerd
zijn. Om de immuniteit bij die inactivatie op te wekken, heb je tijd nodig.
Maar is het nodig dat pluimvee bijkomend gevaccineerd kan worden? In
deze sector kom je immers al snel aan
een 20-tal vaccinaties tegen allerlei
ziekten. “Bij leghennen is darmgezondheid een groot probleem en dat is
moeilijk te beheersen met vaccinaties.
Hoge productienormen en zeker de
langere legpersistentie (100 weken)
vormen een uitdaging, want net als bij
het coronavaccin voor de mens brokkelt de werking van een autovaccin bij

Voordelen van autovaccins
In de nieuwe wetgeving staat de dierenarts centraal in de keuze van welk
vaccin er best wordt toegediend. Een
autovaccin moet altijd een meerwaarde bieden. Voordelen van autovaccins ten opzichte van commerciële
vaccins zijn dat er geen kosten verbonden zijn aan de registratie, bij aanwezigheid van meerdere virulente stammen een combinatie van stammen de
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Autovaccins kunnen enkel bij langlevende dieren – dus leghennen, moederdieren en kalkoenen, geen vleeskuikens – worden ingezet.
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werkzaamheid kan verbreden en dat de
nieuwste adjuvantiatechnologie (hulpstoffen) kan worden aangewend. Als er
een goed vaccin is dat commercieel
kan worden aangemaakt, stoppen we
meteen met het maken van autovaccins, omdat het goedkoper en makkelijker werken is. Maar in de tussenfase
kunnen autovaccins worden gebruikt
en hebben ze een meerwaarde. Een
autovaccin kan ook worden gebruikt
als er geen commercieel vaccin
beschikbaar is en combinaties in één
toediening zijn mogelijk.”
De meeste autovaccins zijn bacterieel,
maar de virale zijn sterk in opkomst.
Poulpharm is wereldwijd een van de
acht laboratoria die virale autovaccins
produceren. “Die virale expertise is hier

sterk ontwikkeld op het gebied van
coronavarianten, aviaire en varkensinfluenza, het reo- en adenovirus en
PRRS bij varkens. De virussen worden
gekweekt op broedeieren en celculturen. In de toekomst zullen autovaccins
standaard worden in de hele veehouderij, met als voornaamste evolutie dat
er ook viraal meer antigenen zullen
worden toegediend.”

Nieuwe generatie vaccins
Intussen zetten laboratoria in op de
ontwikkeling van een nieuwe generatie
vaccins. In ovo-vaccins bij vleeskuikens nemen wereldwijd sterk toe.
“Maar bij ons zijn ze moeilijker rendabel in te zetten dan gewone vaccins
omdat de vleeskuikens in tegenstelling

tot in andere landen niet in een keten
worden gekweekt. Ze bieden een aantal voordelen. Via in ovo-applicatie of
eendagsenting kan bijvoorbeeld sneller
immuniteit worden opgewekt. Meervoudige entingen, vaak in de broeierij,
zorgen voor lagere applicatiekosten.”
Een andere innovatie zijn levend verzwakte bacteriële vaccins. Die hebben
als groot voordeel dat de lokale immuniteit meer en beter gestimuleerd kan
worden, wat een andere aanpak mogelijk maakt. Deze vaccinaties zullen aan
belang winnen. Maar of ze een positieve financiële impact hebben, hangt
af van bedrijf tot bedrijf. Ze bieden
alleszins meer mogelijkheden voor
maatwerk. Dat bespreek je best met je
dierenarts.” n
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Jan Van Bavel

Uitgebreid labo

bo

Bij DGZ werken 160 voltijdse medewerkers, waarvan iets meer dan de
helft in het labo en de afdeling autopsie. “Onze labowerking bestaat uit de
afdelingen autopsie (pathologie), een
analytische afdeling – met onder meer
serologie, bacteriologie, parasitologie,
PCR en wateronderzoek – logistiek en
monsternemers (salmonella, hygiënogrammen, waterstalen …)”, vertelt
Thalïa Vanblaere. “De laboratoriumactiviteiten werden onlangs ook uitgebreid met andere analytische technieken voor het bepalen van
sporenelementen, vitamines ... Naast
de labo- en autopsiewerking bieden we
ook identificatie en registratie en begeleiden we onze klanten-veehouders en
hun bedrijfsdierenartsen naar een zo
gezond mogelijke veestapel.”

py

rig

ht

Bo

er

D

GZ en Arsia zijn vzw’s van en
voor de veehouders en hun
dierenartsen. DGZ heeft twee
sites, in Lier en Torhout. Het laboratorium van DGZ in Torhout werkt voor de
hele Vlaamse regio en concentreert zich
op alle diersoorten. De labo-activiteiten
in Lier zijn hoofdzakelijk voor de zusterorganisatie MCC-Vlaanderen. DGZ
werkt al vele jaren goed samen met
Arsia, waardoor ze heel België kunnen
coveren. De samenwerking biedt veel
voordelen. Beide verenigingen streven
ernaar om de connectie tussen veehouders en dierenartsen te versterken. Ze
verzorgen ook een brugfunctie tussen
de sector en de overheden, wat hen in
een unieke positie plaatst.

Belangrijke rol voor dierenarts

© DGZ

co
Managers Evelyne De Graef (dienstverlening)
en Thalïa Vanblaere (labo) van DGZ, met op
de voorgrond DGZ-pluimveedierenarts Joke
Van Raemdonck.

32

Boer&Tuinder • 3 maart 2022

het best geplaatst om een goed onderzoek uit te voeren op het bedrijf en het
geschikte staal te nemen, zodat we de
isolatie van de ziekteverwekker kunnen uitvoeren.”
Om tot een juiste diagnose te komen, is
het belangrijk om te kunnen vertrekken van een vers kadaver (of staal
ervan) van een dier dat in het labo
werd binnengebracht en gestorven is
aan de bacterie die de ziekte of dood
veroorzaakt heeft of die aan de oorzaak
ligt van het bedrijfsprobleem. “De
autopsiedierenartsen bekijken dan de
organen of het karkas en nemen van de
meest representatieve letsels stalen
voor isolatie van de bacterie. Cruciaal
voor de aanmaak van een autovaccin is
dat de pathogene kiem geïsoleerd kan
worden”, aldus Thalïa. “De rol van de
dierenarts is hierin zeer belangrijk: hij
kan de juiste richting aangeven om de
problematiek vast te stellen en de klinische diagnose in het labo te bevestigen. In overleg met de dierenarts wordt
de hoeveelheid vaccin bepaald en kan
de kiem worden bewaard. Zo kunnen
we extra dosissen leveren als de dierenarts daarnaar vraagt. Een goed
autovaccin begint met een goede diagnostiek, en dat is waar we sterk in zijn.”
Evelyne stelt dat het steeds de dierenarts is die beslist om een autovaccin in
te zetten. “Het is ook aan hem om het
totaalplaatje en een goede risicoanalyse op te maken voor het bedrijf. Hij
moet in overleg met de pluimveehouder bekijken welke acties nodig zijn op
bedrijfsniveau: een autovaccin en/of
andere (preventieve/curatieve) maatregelen op het bedrijf. We willen inzetten op preventieve gezondheidszorg en
het terrein daarbij ondersteunen.”
De aanvraag van een autovaccin is
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DGZ ontwikkelt samen met zijn Waalse tegenhanger Arsia al meer
dan tien jaar autovaccins voor diverse diersoorten, waaronder
pluimvee. In lijn met de veranderende regelgeving wil het zijn
samenwerking hierrond nog verder uitbreiden. We spraken met
Evelyne De Graef en Thalïa Vanblaere, respectievelijk manager
dienstverlening en manager labo bij DGZ.
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DGZ ondersteunt bedrijven
en dierenartsen

Samen met Arsia ontwikkelt DGZ al
meer dan tien jaar autovaccins voor
diverse diersoorten. “We willen onze
samenwerking hierrond nog verder
uitbreiden en wisselen hierover kennis
met Arsia uit”, zegt Evelyne De Graef.
“Het is altijd de bedrijfsdierenarts die
de aanvraag voor de aanmaak van een
autovaccin bij ons doet. Dat kan makkelijk via een aanvraagformulier op
onze website. De bedrijfsdierenarts is

Stappenplan van een goede diagnostiek
voor een autovaccin
De veehouder merkt zieke dieren op zijn bedrijf op en
belt zijn dierenarts.
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De dierenarts voert een klinisch onderzoek en neemt een
goede staalname (kadaver of andere) om ze door het
laboratorium te laten analyseren.
DGZ verricht een labo-onderzoek of autopsie.
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De dierenarts verzoekt DGZ via een diergeneeskundig
voorschrift …

Els Goossens

adviseur Diergeneeskunde, Studiedienst
els.goossens@boerenbond.be

Het autovaccin wordt op het pluimveebedrijf geleverd.

Bo

ziekte te beperken”, zegt Evelyne. “Op
sectorniveau zijn er al grote inspanningen geleverd om antibiotica te reduceren. Nu is het belangrijk om op individueel bedrijfsniveau op een nog grotere
daling in te zetten. Daar kan onder
andere autovaccinatie een rol in spelen.
Verder is het cruciaal om in te zetten op
een goede bioveiligheid. De dierenarts
moet alles in beeld brengen en samen
met de veehouder een actieplan opstellen. De bedrijfsgezondheidsplanapplicatie FarmFit die we ontwikkelden is
hiervoor een uiterst geschikte tool. De
dierenarts kan er op een eenvoudige
manier waarnemingen registreren en
actiepunten in vastleggen en opvolgen.
De dierenarts en veehouder kunnen
eventueel ook in tweede lijn een beroep
doen op onze regiodierenartsen om hen
te begeleiden op het terrein. In deze fase
van de implementatie van het beleid is
het belangrijk om meer in te zetten op
de individuele coaching van de bedrijven”, rondt Evelyne ons gesprek af. n
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meer dan alleen een monstername.
“De bedrijfsproblematiek moet in
beeld worden gebracht, de juiste diagnose moet worden gesteld en er moet
een plan van aanpak worden opgesteld.
Het is de taak van de dierenarts om de
veehouder hierbij te helpen en het is
dus ook aan hem om in elk specifiek
geval te bepalen of autovaccinatie nuttig is. De stalen die hiervoor genomen
worden, moeten correct en representatief zijn. Ook hier heeft de dierenarts
het beste zicht op.”
De ontwikkeling van het autovaccin
duurt bij DGZ drie tot vijf weken,
afhankelijk van het type bacterie. “Wat
vooral tijd neemt is de kwaliteitscontrole: we hechten hierbij veel belang
aan een goede karakterisatie en het
uitvoeren van steriliteitscontroles”,
stelt Thalïa.

Autovaccinatie en bioveiligheid
Autovaccins kunnen volgens DGZ
vooral interessant zijn in het kader van
het streven naar een rationeel en zo
minimaal mogelijk antibioticagebruik.
“Het is één van de maatregelen die op
individueel bedrijfsniveau kan worden
ingezet om immuniteit te verhogen en

Elke veehouder is er zich van bewust
dat het gebruik van antibiotica enkel te
verantwoorden is in noodzaak. Bacteriële
infecties moeten zo veel mogelijk worden
vermeden door bioveiligheidsmaatregelen
en preventie. Vaccinatie, die dieren een
afweer laat opbouwen voor de besmetting
optreedt, kan een belangrijk onderdeel
zijn van deze maatregelen en het bedrijfsgezondheidsplan. Wetenschappers en
dierenartsen benadrukken daarbij dat dit
steeds meer maatwerk wordt. Autovaccins,
gemaakt op basis van bacteriestammen (of
virussen, parasieten) die op het bedrijf zelf
voorkomen, kunnen van grote waarde zijn.
Toch zijn er wel wat kanttekeningen. Autovaccins hebben minder werkzaamheids- en
veiligheidstesten ondergaan dan de vergunde vaccins van de farmaceutische firma’s.
Europa moet het kader rond autovaccins
nog verder specifiëren in de wetgeving. Momenteel zijn de risico’s voor het gebruik van
autovaccins op het bedrijf nog grotendeels
voor de veehouder, in samenspraak met zijn
bedrijfsdierenarts en adviseur(s).
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De dierenarts vaccineert de dieren.

Vaccinatie is onderdeel
van bedrijfsgezondheidsplan
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… tot de productie van het autovaccin.

Je kan bij DGZ een autovaccin
bestellen via het aanvraagformulier op
www.dgz.be/formulieren/aanvraagautovaccins.

“De risico’s voor gebruik
van autovaccins zijn
nog grotendeels voor de
veehouder.”
Boer&Tuinder • 3 maart 2022
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