DIERGEZONDHEID
õÚÞ©¬·ÄÞ½ÄË×©æÃËÃÄæõÄ
bemonsteren. De resultaten van de
serologische testen staan in Tabel 1.
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Om een indruk te krijgen van de
seroprevalentie van een aantal
belangrijke pluimvee-aandoeningen
in de hobbysector, zijn mest- en
bloedmonsters van 132 siervogels
(diverse kippenrassen) en 16 watervogels onderzocht. De dieren
kwamen uit diverse regio’s
in Nederland en waren aanwezig
op kleindiershows.
.ÄDÚ½Ä©ËêÄāõÄê¬āÄ
º½¬Ä¬Ú½¬£©ÚÞā¬©ā¬¤Ãæ©æ
fokken en tentoonstellen van onder
ÄÚöæÚõË¤½ÞÄ¬·āËÄÚ
º¬××ÄÚÞÞÄɌ~¬·©Äº½¬Ä
ºË××½ÞõÄ¬õÚÞÚÞÞÄɚǿæËæ
249 dieren), die meestal bestaan uit
ÃÚÚ½£æ¬·ÄɌJËºÄÚõË¤½soorten worden gehouden. Met de
ÃËË¬Þæ¬ÚÄāËºÄā¬·Ú¤¬ËÄ½
en nationale tentoonstellingen en
jongdierdagen. Contacten tussen
ºË××½Þā¬·Ä×Úºæɇ£¤ā¬Ä
van bijeenkomsten en het uitwisselen van genetisch materiaal. Alle
¬ÚÄā¬·ÄõËËÚā¬ÄõÄÄ¬Äæ¬Ĉcatiering. Routinematig worden de

meeste vogels niet gevaccineerd,
©½õõÚ×½¬©æõËËÚDöÞæ½
Disease (NCD) [1]. De dieren worden ad
©ËËÄÚāË©æË×ɚÄæ¬ÞæËąÄæ¤Äɛ
×æ©Ë¤ÄÄɌÚ¬·£ÞÃæ¬¤¤©ËêÄ
×½ê¬ÃõöËÚæõË½¤ÄÞÚ¤½¤õ¬Ä¤
ö½Ú¤½Ãæ¬¤ËÄÚāË©æË×õ¬¬Ú
.ÄĉêÄāɚ.ɛɇDɇMycoplasma gallisepticum (M.g)., Mycoplasma synoviae
(M.s.), Salmonella Pullorum/Gallinarum
ɚ]Vɒ]&ɛÄāËÏÄËæ¬Þ©Þ½ÃËÄ½½ɹÞɌ
Daarnaast kent Nederland een vrijwillig
Ú××ËÚæ¤ÞüÞæÃõËËÚËÄÚÄÚ
ā¬ºæõÄ&êÃËÚËɇËÚüāÄ
.Ä£æ¬êā=ÚüÄ¤ËæÚ©±æ¬ÞɌ
MATERIAAL EN METHODE
ÃËÄÞæÚÞā¬·ÄõÄÞ×æÃÚæËæ
ÄÃæÄËõÃÚǾǼǽȃõÚāÃ½¬·
õË¤½ÞõÄÃ¬ÄÞæÄÞāÞæ¬ÄöºÄ
ËêɌāā¬·ÄËÄÚāË©æË×Äæ¬½¬©ÃÄæ¤ÄCɌÞɌɇCɌ¤Ɍɇā¬ºæ
van Gumboro (IBD), NCD en AI. De
£ÞÃËÄÞæÚÞā¬·ÄËÄÚāË©æË×
Þ½ÃËÄ½½ɇËÏüÞæÄÄöËÚÃ¬ÚÄɌ
rÄǽȀȄ¬ÚÄā¬·ÄÞÚêÃÃËÄÞæÚÞ
õÚāÃ½õËËÚÄÚËÄÚāËºɌ
Dɬ+YɬæÞæ×½æ©Ëõ½©¬
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Äæ¬ÞæËąÄ¬¬ÄÞææ¬ÞËÃõ¬Ú
haemagglutinerende eenheden (HAE)
volledig te remmen. Een titer van 3
Ë£©Ë¤ÚɚȄ+ɛöËÚæ½Þ×ËÞ¬æ¬£
beschouwd. De AI-test is een blocking
=.]Ɍ+æCɌ¤ɌɬÄCɌÞɌɬËÄÚāËº¬Þ
¤ÄÃ¬½ÞÄÞÄ½½ɬ×½æɬ¤¤½êæ¬Äæ¬æÞæɚÞÚêÃõÚêÄÄ¬Ä¤ǽɆǾɛɌ
VËÞ¬æ¬õÃËÄÞæÚÞā¬·ÄõÚõË½¤ÄÞ
getest in de ELISA. De ELISA voor
Gumboro toont de hoeveelheid IgG-anæ¬ÞæËąÄÄɌrËËÚ.ɬ¬¤ÄËÞæ¬º
wordt eerst de ELISA uitgevoerd. Niet
negatieve monsters worden doorgestuurd naar Wageningen Bioveterinary Research, het referentielaboratorium voor AI, dat HAR-testen uitvoert
voor H5 en H7. De Salmonellakweek is
uitgevoerd middels de MSRV-methode
en PCR conform EU-regelgeving. Het
ËÏüÞæÄɬÄöËÚÃËÄÚāËº¬Þê¬æ¤voerd met de McMaster-methode. Het
Äæ½ËÏüÞæÄ×Ú¤ÚÃ£ÞɚJV&ɛ
Ä©æÄæ½öËÚÃ¬ÚÄ×Ú¤ÚÃ
feces (EPG) is vastgesteld.
RESULTATEN
&ÄõÄ¬ÚÄõÚæËËÄā¬ºæ-

De algemene AI ELISA was in twee
¤õ½½Ä×ËÞ¬æ¬£ɇāÃËÄÞæÚÞā¬·Ä
ËËÚ¤ÞæêêÚõËËÚËÄÚāËºË×+ȁ
en H7. De HAR voor H5 was in een
¤õ½×ËÞ¬æ¬£ɚ½ËÃËÄÞæÚõÄ
ÄÄɛɇ¬ÄÄ¤õ½¬Þ©æ+ɬæü×
ËÄºÄɇÃÚā¬·Ä+ȁÄ+ȃÄ¤æ¬£
getest, dit monster was afkomstig
õÄÄº¬×Ɍ%ÞËÄÚāËº¬Þê¬æ¤voerd voor 104 van de 148 onderāË©æ¬ÚÄɌ+¬Ú¬·¬Þ¤ÄÞ½ÃËnella aangetoond. De resultaten van
©æËÄÚāËºË×öËÚÃ¬ÚÄÞæÄ¬Ä
æ½ǾɌ¬·©æË¬¬ËÞɬËÄÚāËº
ā¬·Ä¬·ǾȂ¬ÚÄËÏüÞæÄÄ¤æÚËąÄɇöÚõÄ¬·õ¬Ú¬ÚÄÄ
¤ÚËæ©Ëõ½©¬ɚʖǽǼɌǼǼǼJV&Ɍɛ
DISCUSSIE
¬æËÄÚāËº¤£æ¤ÄÚ×ÚÞÄææ¬£ËõÚā¬©æõÄÞÚË×Úõlentie voor NCD, AI, M.g., M.s. en IBD
õËËÚõË¤½×Ë×ê½æ¬¬ÄDÚ½Ä¬
als hobbydieren gehouden wordt. De
ÚÞê½ææÄā¬·ÄÞ½©æÞæÞ©ËêöÄ
als een indicatie voor het voorkomen
van antilichamen tegen een aantal
aandoeningen. De resultaten geven de
ÞÚË×Úõ½Äæ¬öÚËÄÚ¤õË¤½æ
æ¬Ä¤āËÄÄöËÚæÄÚÞ©ËöÞɌ
]ÚËËÄõÚÞ¬ºÄ©æÚÞê½ææā¬·Ä
van een natuurlijke infectie, vacciÄæ¬Ë£Þ×Ú¬¬Ä¤õÄ½õÄõ¬ÄÞɌ

rÄö¤õÚ×½¬©æDɬõcinatie, was de verwachting dat
alle dieren seroconversie voor NCD
āËêÄæËÄÄɌ¬æ¬Þ©æÚÄ¬æ©æ
¤õ½Ɍ×Ú¬āõ¬Äæ¬©¬Þtorie van de individuele dieren is niet
ºÄɌāÚÞê½ææÄ½æÄā¬Ä
dat de bescherming onvoldoende is.
Aandacht voor een goede vaccinatie is
½Ä¤Ú¬·º¤ā¬ÄÚÄæ¤õ½½Ä
õÄº½¬Ä¬Þ©Dɬê¬æÚºÄ¬Ä½¤¬Ɍ
Äöā¬¤©¬õÄÄæ¬½¬©ÃÄ
tegen verschillende AI-varianten wijst
ÚË×æ¬Ä£æ¬ÞÃæ.ɬõ¬ÚêÞÞÄ
ɚÞ×ËÚ¬Þ©ɛõËËÚºËÃÄ¬ÄāÞæËÚɌ
Vaccinatie is niet toegestaan, dus er
öÞāºÚÞ×ÚºõÄ¬Ä£æ¬Ãæ
veldvirus. Het is bekend dat M.g. en
M.s. voorkomen in Nederland en voor
beide aandoeningen is het mogelijk om
æõ¬ÄÚÄɌ]ÚË½Ë¤¬Þ©ËÄÚāËº
kan geen onderscheid maken tussen
infectie en vaccinatie. Practici geven
echter aan dat vaccinatie weinig tot
Ä¬æöËÚææË¤×Þæ¬·ā¬ÚÄɌÚ
ºÄÞ×Úºā¬·ÄõÄÄËÄÚÞ©ææ¬Ä¤
õÄ×Úõ½Äæ¬ɇÄ¤ā¬ÄÄæ¬¬oticumbehandeling kan leiden tot
Ä¤æ¬õÞÚË½Ë¤¬ɌÄöā¬¤©¬
van antilichamen tegen IBD is laag,
wat verrassend is. Het virus is alom
Äöā¬¤ÄÚöËÚæö¬Ä¬¤õ¬Äæ¬æË¤×Þæ¬ÄāÞæËÚɌÄöā¬¤©¬õÄöËÚÃÄÄ¤ÚËæ©Ëõ½©ÄËÏüÞæÄā¬·Ä¬Ä¬æ¬£õËËÚ
¬¤Þæ¬×ÚË½ÃÄɌ+ææÚ£æõ½½
menginfecties van verschillende

TABEL 1
JõÚā¬©æõÄÚÞê½ææÄõÄ
serologische testen.

PATHOGEEN
NCD

AANTAL POSITIEVE DIEREN
110

wormsoorten. Bij geen van de bemonÞæÚ¬ÚÄā¬·Äº½¬Ä¬Þ©ā¬ºæõÚschijnselen geconstateerd bij veterinaire controle tijdens de shows. Het
is de vraag of de dieren subklinisch
ā¬ºæËËÚÃºÄË×©æÃËÃÄæõÄ
bemonsteren. In Nederland is eerder
ËÄÚāËº¤ÄÄÚ©æõËËÚºËÃÄ
van aandoeningen onder niet-beÚ¬·£ÞÃæ¬¤¤©ËêÄ×½ê¬ÃõɌ+¬Ú¬·
is aangetoond dat in 1997 M.g. circu½ÚËÄÚā¬ÚÄɌÞæ¬·Þā¬·Ä
geen antilichamen aangetoond tegen
AI [2]. In Vlaanderen is in 2013 een
ËÄÚāËº¤ÄÄÚ×Úõ½Äæ¬Þ
¬·©Ëü×½ê¬Ãõɇ©¬Ú¬·¬ÞËËº
aangetoond dat M.g. en M.s. circuleren [3].
.Ä%¬Ä½Ä¬Þ¬ÄǾǼǽǾæËæǾǼǽǿ¤ººÄ
ÄÚÞÚË×Úõ½Äæ¬ɇ©¬Ú¬·öÚ
¬·ȁɇȀ×ÚËÄæõÄ½Ëæ¬Þ.ɬÄæ¬½¬©ÃÄÄ¤æËËÄɚÄ¬æā¬·Ä
H5 of H7) [4]. Er kan geen goede
inschatting worden gemaakt van
©æ¬Ä£æ¬Ú¬Þ¬ËõÄÄºË××½
ÄÚÄÄÚºË××½ɇÚ¬·£Þmatig en niet-bedrijfsmatig gehouden
gevogelte. Tijdens de tentoonstellingen is het contact tussen verschil½ÄºË××½Þ×ÚºæɌJËºöËÚÄ
weinig dieren uitgewisseld tussen
ºË××½ÞɌ¬æ×ÚºæºÄÞË×æÚÄÞÃ¬ÞÞ¬õÄ×æ©Ë¤ÄÄæêÞÞÄ¬ÚÄɌ
Kijk voor de referenties op de
TvD-website.

TABEL 2
JõÚā¬©æõÄê¬æÞ½¤ÄõÄ
öËÚÃËÄÚāËºɚV&ɛɌ

N
145
144

PERCENTAGE

UITSLAG WORMONDERZOEK

AANTAL DIEREN

76%

Negatief

87

1%

Spoelwormen

3

AI

2 (1xH5)

IBD

34

142

24%

Capillaria

8

M.G.

11

144

8%

Heterakis

2

141

27%

Diverse soorten.

M.S.

38

4
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