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SA MEN VAT TING

De con tro le van Klas sie ke var kens pest (KVP), Mond- en klauw zeer (MKZ) en Avi ai re in flu en za (AI) bin -

nen de Eu ro pe se Unie (EU) was tot op he den gro ten deels ge ba seerd op een be leid van era di ca tie van ge ïn fec -

teerde haar den en non-vac ci na tie. Ver schei de ne gro te epi de mie ën in het re cen te ver le den heb ben aang etoond

dat in dier dich te ge bie den een era di ca tie- en non-vac ci na tie be leid ge paard moet gaan met het pre ven tief

oprui men van zeer gro te aan tal len die ren om suc ces vol te zijn. In de hui di ge maat schap pe lij ke con text wor -

den het mas saal do den en ver nie ti gen van vaak ge zon de die ren als one thisch en so ci aal on aan vaard baar er -

va ren. Als ge volg daar van wordt de roep om ver fijn de of al ter na tie ve be strij dings stra te gie ën steeds lui der.

In dit ar ti kel wordt een over zicht ge ge ven van enk ele van de be lang rijk ste epi de mie ën uit het re cen te ver -

le den. Er wordt ook ing egaan op de hui di ge con tro le mecha nis men en de kri tiek erop. Ten slot te wordt be -

spro ken wel ke al ter na tie ven er al dan niet be schik baar zijn voor de con tro le in de toe komst. Daar bij wordt

voor na me lijk ing egaan op de mo ge lijk he den en be per king en van vac ci na tie.

INLEI DING

De laat ste hon derd jaar is de vee hou de rij in de wes -

ter se we reld ge ëvolueerd van am bach te lijk en ex ten -

sief naar in dus trieel en in ten sief. Deze evo lu tie heeft

het mo ge lijk ge maakt blij vend te vol doen aan de stij -

gen de vraag naar voe dings mid de len van dier lij ke

oor sprong. Naar ma te het be lang van de vee hou de rij

in de glo ba le voed sel voor zie ning toe nam, zijn ook de

dier ziek ten die deze pro duc tie kun nen hin de ren

belang rij ker ge wor den. Die ziek ten die bij uit bra ken

het groot ste ge vaar be te ke nen, zijn tot op he den door

het OIE (Offi ce Inter na ti o nal des Epi zoot ies) ge ca ta lo -

geerd in lijst A (Ta bel 1). Lijst A-ziek ten wor den

gedefi nieerd als in fec tieu ze dier ziek ten die het po ten -

tieel heb ben voor een be lang rij ke en snel le ver sprei -

ding, ong e acht na ti o na le gren zen, met erge so cio-eco -

no mi sche en/of volks ge zond heids ge vol gen, en die een

gro te impact heb ben op de in ter na ti o na le han del van

die ren en dier lij ke pro duc ten (OIE, 2003). In de na -

bije toe komst zal de lijst A (en lijst B) van het OIE

verd wij nen en ver vang en wor den door één nieu we en

uit ge brei de re lijst waar in alle ziek ten wor den op ge -

no men die zich (1) po ten tieel over de lands gren zen

heen kun nen ver sprei den, of die zich (2) snel kun nen

ver sprei den in ge voe li ge po pu la ties, of die (3) een zoö -

no tisch ka rak ter heb ben. Alle lid sta ten van de OIE

zul len dan ook moe ten be rich ten over het voor ko men

in hun land van de ziek ten die op de nieu we lijst staan.

In het zui de lij ke deel van de EU ver oor zaakt Blu e -

tong ue mo men teel gro te pro ble men. Ook exo ti sche

ziek ten, zo als scha pen- en gei ten pok ken, lum py skin

dis e a se en Rift Val ley fe ver, zijn in het re cen te ver le -

den de bui teng ren zen van de EU ge vaar lijk dicht ge -

na derd. In het wes te lij ke ge deel te van de EU heb ben

Mond- en klauw zeer (MKZ), Klas sie ke var kens pest

(KVP) en Hoog pa tho ge ne avi ai re in flu en za (HPAI)

voor de groot ste pro ble men ge zorgd in het voor bije

de cen ni um. Deze laat ste drie zul len verd er be spro ken 

wor den, waar bij de voor naam ste epi de mie ën kort

zul len be licht wor den en waar bij zal ing egaan wor den 

op de be strij ding er van in het ver le den en de toe -

komst.
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OVER ZICHT VAN DE BE LANG RIJK STE EPI DE -
MIEËN

Klas sie ke var kens pest (KVP)

Reeds in 1980 werd door de toen ma li ge lid sta ten

van de EU be slist dat KVP moest uit ge roeid wor den

bin nen de EU (Eu ro pe se richt lijn 80/217/EEC). In de

regio’s waar KVP en de misch voor kwam, ge beur de

dit in eer ste in stan tie via een in ten sief vac ci na tie pro -

gram ma waar na werd over ge scha keld op het uit roei -

en van de res te ren de vi rus haar den. Pas van af 1990

werd een vol le dig vac ci na tie ver bod ing esteld (Eu ro -

pe se richt lijn 91/685/EEC). Hierd oor is in de loop der

ja ren de vol le di ge var kens sta pel ge voe lig ge wor den

voor het KVP-vi rus. Deze evo lu tie, in com bi na tie met 

de hoge den si teit van var kens in be paal de ge og ra fi -

sche ge bie den, heeft ge leid tot een gro te kwets baar -

heid van de var kens hou de rij. Ondanks een reeks

voor zorgs maat re ge len die wor den ge no men om te

ver hin de ren dat het vi rus wordt bin neng ebracht, ko -

men er toch nog re gel ma tig uit bra ken voor. Deze wor -

den voor na me lijk (recht streeks of on recht streeks)

ver oor zaakt door de in tro duc tie van het vi rus van uit

en de misch ge ïnfecteerde wil de var kens po pu la ties in

Eu ro pa (Moen nig et al., 2003). 

In Ta bel 2 wordt een over zicht ge ge ven van alle uit -

bra ken van KVP die zich voord eden bij ge do mes ti ceer -

de var kens tus sen 1996 en 2003 in de 25 lid sta ten van de

EU. Ook in ver schil len de Eu ro pe se lan den bui ten de EU 

(Bos nië Her ze go vi na, Ma ce do nië, Alba nië, Roe me nië,

Ser vië) zijn er nog ge re geld KVP-uit bra ken (Han dis tat

II OIE, 2004).

De groot ste epi de mie van KVP in het laat ste de cen -

ni um is ong etwij feld deze die zich voord eed in 1997.

Deze epi de mie vond zijn oor sprong in Duits land (Ste -

ge man et al., 2000). Be gin fe bru a ri 1997 werd de eer -

ste haard ge di a gnos ti ceerd in Ne der land. De uit braak

in Ne der land duur de ruim een jaar en in die tijd wer den

429 in fec tie haar den ge di a gnos ti ceerd (Elbers et al.,

1999). Van uit de Ne der land se epi de mie ver spreid de het

vi rus zich ook naar Ita lië, Span je en Bel gië (Min tiens et

al., 2001) (Ta bel 2).
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Ta bel 1. Dier ziek ten op ge no men in de lijst A van het OIE (van toe pas sing tot eind 2004).

Ziek te Voor naam ste gast heer

Mond- en klauw zeer Her kau wers en var kens

Ve si cu lai re var kens ziek te Var kens

Klas sie ke var kens pest Var kens

New cast le dis e a se (pseu do-vo gel pest) Pluim vee

Ve si cu lai re sto ma ti tis Paar den, her kau wers, var kens

Afri kaan se var kens pest Var kens

Hoog pa tho ge ne avi ai re in flu en za Pluim vee

Scha pen- en gei ten pok ken Scha pen en gei ten

Blu e tong ue Scha pen

Rift val ley fe ver Her kau wers, men sen, apen

Rin der pest Her kau wers

Afri can hor se sic kness Paar den

Lum py skin dis e a se Her kau wers

Pes te des pe tits rum inants Scha pen en gei ten

Bes met te lij ke bo vie ne pleu rop neu mo nie Run de ren



Mond- en klauw zeer (MKZ)

In het ver le den heeft MKZ ra va ges ver oor zaakt in

de Eu ro pe se vee hou de rij. Slechts gra du eel is men

erin ge slaagd de ziek te on der con tro le te breng en. In

be paal de lan den vol stond het oprui men van in fec tie -

haar den, maar in de mees te lan den was dit enk el mo -

ge lijk door bij ko men de pre ven tie ve vac ci na tie cam -

pag nes (Le for ban en Ger bier, 2002). Tus sen 1991

(be gin van het vac ci na tie ver bod) (Eu ro pe se richt lijn

90/423/EC) en 2001 wa ren er bin nen de EU enk ele

uit bra ken in Zuid-Eu ro pa (Ta bel 3). De groot ste vond

plaats in Grie ken land in 1994. Deze epi de mie ont -

stond in de scha pen po pu la tie op het ei land Les bos,

waar schijn lijk door il le ga le han del met Tur kije, en

bleef ge du ren de meer dan één maand on op ge merkt.

Pas toen het vi rus op het vas te land te recht kwam en

daar rund vee in fec teer de, werd de uit braak on der -

kend. Ook in 1996 en 2000 werd Grie ken land ge trof -

fen door een epi de mie van MKZ. Tel kens kon de her -

komst van de uit bra ken wor den ver klaard door de

in tro duc tie van het vi rus uit het Azi a tisch deel van
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Ta bel 2. Over zicht van het aan tal haar den van KVP in de lid sta ten van de EU tus sen 1996 en 2003.

Land Aan tal uit bra ken

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03

Bel gië 0 8 0 0 0 0 0 0

Duits land 4 44 11 6 2 5 11 1

Frank rijk 0 0 0 0 0 0 1 0

Ita lië 46 44 18 9 3 5 0 1

Let land 2 0 0 0 0 0 0 0

Luxem burg 0 0 0 0 0 0 12 0

Ne der land 0 424 5 0 0 0 0 0

Slo wa kije 25 18 20 0 1 1 0 5

Span je 0 78 21 0 0 0 16 0

Tsjechië 2 2 0 0 0 0 0 0

Ver enigd Ko nink rijk 0 0 0 0 16 0 0 0

(Han dis tat II OIE, 2004)

Ta bel 3. Over zicht van het aan tal haar den van MKZ in de lid sta ten van de EU tus sen 1996 en 2003.

Land Aan tal uit bra ken

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03

Frank rijk 0 0 0 0 0 2 0 0

Grie ken land 39 0 0 0 14 0 0 0

Ier land 0 0 0 0 0 1 0 0

Ne der land 0 0 0 0 0 26 0 0

Ver enigd Ko nink rijk 0 0 0 0 0 2034 0 0

(Han dis tat OIE, 2004)



Tur kije waar MKZ en de misch voor komt. In de epi de -

mie van 1996 wa ren naast Grie ken land ook Bul ga rije, 

Alba nië, Ma ce do nië en Ko so vo be trok ken. 

In 2001 was er een uit zon der lijk gro te uit braak van

MKZ in het Ver enigd Ko nink rijk (VK). Het eer ste ge -

val werd ge di a gnos ti ceerd op 20 fe bru a ri 2001 bij

var kens in een slacht huis in Essex. Achter af bleek dat

de in fec tie reeds se dert be gin fe bru a ri aan we zig was

en op het mo ment van de tec tie reeds wijd ver spreid

was via ver schil len de scha pen mark ten (Da vies, 2002).

Mede hierd oor ver liep de be strij ding bij zon der moei -

zaam. Ui tein de lijk zijn er in het VK 2034 haar den ge -

di a gnos ti ceerd (Sut mol ler et al., 2003). Een bij zon -

de re ka rak te ris tiek van deze uit braak was het gro te

be lang van de scha pen in de vi rus ver sprei ding. Bij

scha pen zijn de kli ni sche symp to men na een MKZ-in -

fec tie eer der mild, wat toen de kli ni sche di ag no se

sterk be moei lijk te en de tijd tot de de tec tie van een in -

fec tie haard ver leng de (Da vies, 2002). Via dier trans -

por ten ver spreid de het vi rus zich ook naar Ier land (1

haard), Frank rijk (2 haar den) en Ne der land (26 haar -

den) (Bou ma et al., 2003). Bo ven dien had de uit braak

ook zeer gro te im pli ca ties voor de an de re, niet-ge ïn -

fec teerde EU-lid sta ten, om dat be lang rij ke ex port -

mark ten van die ren en dier lij ke pro duc ten bui ten de

EU ge du ren de lange tijd ge slo ten wer den. Ook de in tra -

com mu nau tai re han del werd sterk be lem merd door al -

ler han de pre ven tie ve maat re ge len. 

Hoog pa tho ge ne avi ai re in flu en za (HPAI)

Avi ai re Influ en za (AI) be hoort tot de type A-in flu -

en za vi rus sen en kan een bre de waai er van vo gel soor -

ten in fec te ren, zo als wil de een den, kip pen, kal koe -

nen, gan zen, kwar tels en fa zan ten (Sway ne en Su a rez, 

2000). Het vi rus wordt ge ty peerd door de he mag glu -

ti ni ne (H1-H15) en neu ra mi ni da se (N1-N9) ei wit ten,

en in te gen stel ling tot bij de zoog die ren kun nen bij

vo gels alle 15 HA- en alle 9 NA-sub ty pen voor ko men

(Sway ne en Su a rez, 2000). Van AI ko men laag pa tho -

ge ne (LPAI) en hoog pa tho ge ne (HPAI) bi o ty pen

voor. Het on der scheid wordt ge maakt aan de hand van 

ex pe ri men te le in fec ties bij kip pen of op ba sis van ge -

ne ti sche iden ti fi ca tie (Tol lis en Di Tra ni, 2002). Alle

tot op he den ge ken de HPAI-stam men be ho ren tot het

H5- of het H7-type (Alexan der, 2000). Va ri an ten van

AI die hoog pa tho geen zijn voor kip pen, ver oor za ken

ernsti ge ziek te ver schijn se len en een plot se linge toe -

na me van sterf te bij deze die ren (Alexan der, 1995).

Die zelf de va ri an ten zijn niet nood za ke lijk hoog pa -

tho geen voor an de re vo gel soor ten. Ander zijds kun -

nen va ri an ten die hoog pa tho geen zijn voor bij voor -

beeld kal koe nen, laag pa tho geen zijn voor kip pen en

al dus als laag pa tho geen ge klas seerd wor den (Sway ne 

en Su a rez, 2000). Over het al ge meen wordt aang eno -

men dat wil de wa ter vo gels, waar bij de in fec tie steeds

sub kli nisch ver loopt, het be lang rijk ste re ser voir vor -

men voor laag pa tho ge ne AI van waar uit het vi rus in

po pu la ties van ge voe li ge die ren te recht kan ko men

(Alexan der, 2000; De Mar co et al., 2003). Eens deze

laag pa tho ge ne va ri an ten bij ge do mes ti ceerd pluim -

vee te recht ko men, kun nen zij van laag- naar hoog pa -

tho geen evo lu e ren (Sway ne en Su a rez, 2000; Tol lis

en Di Tra ni, 2002).

Sinds de ont dek king van het vi rus in 1955 is er over 

de gan se we reld slechts een be perkt aan tal uit bra ken

van HPAI ge kend (Sway ne en Su a rez, 2000). Voor

Eu ro pa be treft het uit bra ken in Ita lië (Ca pua en Ma -

rang on, 2000) (Ta bel 4) en re cent ook in Ne der land,

Bel gië en Duits land. Laag pa tho ge ne AI-va ri an ten

daar en te gen ko men veel fre quen ter voor. 

De HPAI-epi de mie van 2003 in Ne der land om vat te 

255 haar den, waar van er 233 ge lo ka li seerd wa ren in
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Ta bel 4. Over zicht van het aan tal haar den van HPAI in lid sta ten van de EU tus sen 1996 en 2003.

Land Aantal uitbraken

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03

Bel gië 0 0 0 0 0 0 0 8

Duits land 0 0 0 0 0 0 0 1

Ita lië 0 7 1 67 392 0 0 0

Ne der land 0 0 0 0 0 0 0 255

(Han dis tat II OIE, 2004)



com mer ci ële pluim vee hou de rij en en 22 bij hob -

bypluim vee hou ders. De epi de mie breid de zich ook

uit naar Bel gië en Duits land (Ta bel 4) (Elbers et al.,

2004).  

BE STRIJ DING IN HET VER LE DEN

Tot voor kort was het ba sis prin ci pe van de EU voor

het con tro le be leid voor KVP, MKZ en HPAI, de era -

di ca tie van ge ïnfecteerde haar den en non-vac ci na tie.

Dit had als doel de hoogst mo ge lij ke ge zond heids sta -

tus te ver wer ven, na me lijk “vrij van … zon der vac ci -

na tie” (OIE, 2003). 

Ver schei de ne gro te uit bra ken in het re cen te ver le -

den heb ben even wel dui de lijk aang etoond dat deze

con tro les tra te gie steeds moet ge paard gaan met het

pre ven tief rui men van buurt- en ri si co be drij ven op dat 

ze suc ces vol zou zijn (Koe nen et al., 1996; Ste ge man

et al., 1999). Het doel van deze pre ven tie ve rui min g en

is ener zijds zo veel mo ge lijk ge voe li ge die ren te ver -

wij de ren zo dat het vi rus ner gens meer kan aan slaan,

en an der zijds nieu we in fec tie haar den in de kiem te

smo ren. In het bij zon der in dier dich te ge bie den re -

sulteert dit in het mas saal do den van me ren deels niet-

 ge ïn fecteer de die ren. Tij dens de epi de mie van KVP in 

Ne der land (1997) wer den op de 429 ge ïnfecteerde be -

drij ven 700.000 die ren ge dood. Bo ven dien wer den

1.125.000 die ren pre ven tief ge dood op 1.286 buurt-

en con tact be drij ven en ten slot te wer den 10.500.000

die ren ge dood en ver nie tigd in het ka der van de op -

koopre ge ling (niet-ge ïnfecteerde die ren af kom stig

van be drij ven ge le gen in het toe zichts ge bied) (Ste ge -

man et al., 2000). De di rec te kos ten van de be strij ding

van deze uit braak wor den ge schat op meer dan 2 mil -

jard euro (Meu wis sen et al., 1999). Tij dens de MKZ-

 epi de mie in het VK (2001) wer den 2034 ge ïn fec -

teerde be drij ven en 7076 buurt- en con tact be drij ven

op ge ruimd, met in to taal meer dan 4.000.000 die ren

(Da vies, 2002). Te vens wer den 2.500.000 die ren ge -

dood en ver nie tigd in het ka der van de op koopre ge -

ling (Sut mol ler et al., 2003). De di rec te kost prijs van

de con tro le van deze epi de mie wordt ge schat op 3,1

mil jard euro (Ste ge man en Bou ma, 2004). Tij dens de

HPAI-epi de mie in Ne der land (2003) wer den 255 ge ïn -

fecteer de haar den en 17.584 buurt- en con tact be drij -

ven, waar van 16.490 hob by dier hou de rij en, op ge -

ruimd. In to taal wer den 30,7 mil joen stuks pluim vee

ge dood en ver nie tigd (Lad do ma da, 2004). De kos ten

van de uit braak wor den ge raamd op 270 mil joen euro

(Ano ny mous, 2004). Voor de be strij ding van de Bel -

gi sche uit braak wer den in to taal 147 pro fes si o ne le be -

drij ven met 4,5 mil joen stuks pluim vee en 189 hob -

bypluim vee hou de rij en met 1.836 stuks pluim vee op -

ge ruimd (H. Lae vens, per soon lij ke me de de ling,

2004). Hier van was slechts een be perkt deel af kom -

stig van een in fec tie haard ter wijl de meer der heid pre -

ven tie ve rui ming en wa ren.

Te gen over deze ca ta stro fa le cij fers moet even wel

ook ge steld wor den dat de be strij ding van een epi de -

mie aan de hand van era di ca tie en non-vac ci na tie niet

steeds der ge lijke gro te pro por ties hoeft aan te ne men.

Zo zijn er in Duits land jaar lijks ver schei de ne uit bra -

ken van KVP (Ta bel 2). De mees te hier van kun nen op

zeer lo ka le schaal be stre den wor den door het rui men

van de ge ïnfecteerde haard en enk ele ri si co- en buurt -

be drij ven (Frit ze mei er et al., 2000). De uit bra ken van

KVP in 1997 en van HPAI in 2003 in Bel gië wer den

suc ces vol be stre den door een snel le en ri gou reu ze

era di ca tie van ge ïnfecteerde be drij ven en ri si co be -

drij ven (Min tiens et al., 2001; H. Lae vens, per soon -

lij ke me de de ling, 2004). Ook de uit bra ken van MKZ

in Grie ken land (1996 en 2000) wer den ef fi ci ënt be -

stre den door mid del van stam ping out van ge ïn -

fecteerde haar den (Le for ban en Ger bier, 2002). 

Het al dan niet sla gen van een ef fi ci ënte en snel le

con tro le van een uit braak is on der an de re af hank elijk

van de dicht heid van de ge voe li ge die ren po pu la tie in

de re gio waar de ziek te uit breekt, de snel heid waar -

mee de eer ste di ag no se wordt ge steld (alert heid prak -

tijk die ren art sen), het ni veau van bi o vei lig heid dat in

de be trok ken sec tor aang ehou den wordt, de voor be -

rei ding van de ve rant woor de lij ke con tro le dien sten,

de be schik baar heid van vol doen de per so neel en lo -

gis tie ke mid de len, de be schik baar heid van een ac cu -

raat iden ti fi ca tie- en re gis tra tie sys teem, en de stipt -

heid waar mee de uit ge vaar dig de maat re ge len wor den 

op ge volgd. 

KRI TIEK OP DE BE STRIJ DING

Als ge volg van de ver schei de ne zeer gro te epi de -

mie ën van de laat ste ja ren staat de hui di ge met ho de

van be strij ding sterk ter dis cus sie. De voor naam ste

re den van con tes ta tie be treft de zeer gro te aan tal len

die ren die pre ven tief wor den ver nie tigd om de ver -

sprei ding van het vi rus te stop pen. Deze mas sa le pre -

ven tie ve rui ming en wor den be kri ti seerd op ba sis van

ver schil len de ar gu men ten.

Voor eerst zijn er et hi sche over we ging en. In de mo -

der ne maat schap pij is de vi sie op die ren ge ëvolueerd

van een puur in stru men te le naar een niet-in stru men -

te le vi sie waar bij er een gro te re in trin sie ke waar de

wordt toe ge kend aan het dier (De Ta ver nier, 2004).

Als ge volg hier van wordt het do den van die ren enk el
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nog aan vaard wan neer er goe de ar gu men ten voor han -

den zijn. Daar waar het do den van die ren in func tie

van de voed sel voor zie ning nog wel wordt ge ac cep -

teerd door de maat schap pij, wordt het pre ven tief do -

den van die ren in func tie van het be strij den van een

epi de mi sche dier ziek te min der of niet meer aan vaard. 

Avi ai re in flu en za is hier mis schien een uit zon de ring

aang ezien deze in fec tie steeds een po ten tieel zo -

önotisch ri si co in houdt, wat een ar gu ment kan zijn

voor dras ti sche maat re ge len.

Naast de et hi sche be denk ing en zijn er ook be lang -

rij ke so ci a le over we ging en (Ano ny mous 2001; Ner -

lich et al., 2002). Voor vee hou ders is het vaak bij zon -

der ing rij pend om hun vol le di ge vee sta pel, waar ze

ja ren aan ge werkt heb ben, plot se ling te zien verd wij -

nen. In het re cen te ver le den zijn ook meer en meer

hob by vee hou ders (voor na me lijk scha pen hou ders tij -

dens de MKZ-cri sis, en sier pluim vee hou ders tij dens

de HPAI-cri sis)  be trok ken ge raakt bij de pre ven tie ve

rui ming en om dat zij ge ves tigd wa ren in de na bij heid

van een haard. Voor deze hob by hou ders is de emo ti o -

ne le waar de van een dier vaak veel gro ter dan de eco -

no mi sche waar de. Het pre ven tief do den van hob by -

die ren ligt dan ook ge voe li ger dan het do den van

die ren bij pro fes si o ne le vee hou ders.

Ook de gi gan ti sche kos ten die ge paard gaan met de

be strij ding van der ge lij ke epi de mie ën (zie bo ven) ge -

ven aan lei ding tot kri tiek. Daar bij komt nog dat het

ver nie ti gen van die ren die nog voor con sump tie ge -

bruikt kun nen wor den, veel weer zin ver oor zaakt

wan neer men denkt aan voed sel te kor ten die el ders

heer sen. Ten slot te zijn er over we ging en be tref fen de

het die ren wel zijn. In het ver le den werd het die ren -

wel zijn ge du ren de de pre ven tie ve rui ming en soms

ver waar loosd. Dit is vaak het ge volg van een zeer gro -

te tijds druk, on toer ei ken de lo gis tie ke mid de len en

on vol doen de (op ge leid) per so neel voor het uit voe ren

van de rui ming en. Bo ven dien leidt lang du rig trans -

port ver bod fre quent tot over be vol king (Plui mers et

al., 1999). 

DE BE STRIJ DING IN DE TOE KOMST

Ge zien de gro te on vre de over de hui di ge ma nier

van be strij ding is er een dui de lij ke vraag naar nieu we,

ethisch en so ci aal meer aan vaard ba re, be strij dings stra -

te gie ën. Hier bij wordt vaak ge dacht aan nood vac ci na -

ties. Voor alle drie de ziek ten is de mo ge lijk heid van

nood vac ci na tie, ge com bi neerd met een reeks ba sis -

maat re ge len, zo als het era di ce ren van ge ïnfecteerde

haar den, voor zien in de Eu ro pe se wet ge ving. Voor

LPAI be staat even eens de mo ge lijk heid van pre ven -

tie ve vac ci na tie.

Onder staand zal een be knopt over zicht ge ge ven

wor den van de hui di ge mo ge lijk he den en be per king en

van vac ci na tie voor de con tro le van MKZ, KVP en

HPAI. Het is even wel be lang rijk aan te dui den dat

nood vac ci na tie geenszins het eni ge al ter na tief is. Het

op ti ma li se ren van klas sie ke be strij dings stra te gie ën

kan reeds een gro te im pact heb ben op de ef fi ci ëntie

van be strij ding. Cru ci aal hier voor is de aan we zig heid

van (1) goe de sur veil lan ce sys te men, waard oor een

snel le de tec tie van een uit braak mo ge lijk is; (2) een

hoge mate van bi o vei lig heid, waard oor tus sen be -

drijfs trans mis sie wordt ge mi ni ma li seerd; (3) een per -

for mant iden ti fi ca tie- en re gis tra tie sys teem, waard oor

ri si co con tac ten kun nen ge tra ceerd wor den; (4) de be -

schik baar heid van uit ge werk te en “up to date” nood -

scenario’s, waard oor on mid del lijk kan ge start wor -

den met de be strij ding; (5) vol doen de lo gis tie ke

mid de len en op ge leid per so neel om de nood za ke lij ke

con tro le maat re ge len snel uit te voe ren. Zo als in Bel -

gië reeds ver schei de ne ma len werd be we zen (KVP

1997; HPAI 2003), is het mits het ne men van snel le en

goe de maat re ge len ook mo ge lijk om in dier dich te ge -

bie den uit bra ken van zeer in fec tieu ze dier ziek ten ef -

fi ci ënt te be strij den zon der ge bruik te ma ken van

nood vac ci na tie. 

Vac cins

In the o rie kun nen nood vac ci na ties, net als pre ven -

tie ve rui ming en van buurt- en con tact be drij ven, de in -

fec tie druk in een ge ïnfecteerd ge bied on derd ruk ken

door het re du ce ren van het aan tal ge voe li ge die ren en

het in de kiem smo ren van nieu we haar den (De wulf et

al., 2004). Om even ef fi ci ënt te zijn als pre ven tie ve

rui ming en, is het van be lang te be schik ken over een vac -

cin dat de ho ri zon ta le vi rus trans mis sie zo snel mo ge lijk

na vac ci na tie ver hin dert en dat ook de ver ti ca le vi rus -

trans mis sie (KVP) of het ont staan van dra gers (MKZ)

ver hin dert. Te vens is het een gro te meer waar de wan -

neer, met be hulp van een dif fe ren tieel di a gnos ti sche test, 

een on der scheid kan ge maakt wor den tus sen ge vac ci -

neer de die ren en ge ïnfecteerde die ren. Dit zijn de zo ge -

naam de DIVA (dif fe ren ti a ting in fec ted from vac ci na ted

ani mals) vac cins (Van Oir schot, 1999).

Klas sie ke var kens pest (KVP)

Voor de be strij ding van KVP zijn twee ver schil len -

de ty pen vac cins be schik baar: de ge mo di fi ceer de le -

ven de vac cins en de su bu nit mar ker vac cins ge ba seerd 

op het E2-gly copro te ïne. 
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De meest ge bruik te le ven de vac cins zijn ge ba seerd 

op de C-stam en wer den ont wik keld in de ja ren ‘70 en

‘80 (De wulf et al., 2001a). Ze wor den sinds dien fre -

quent ge bruikt in gro te de len van de we reld (Pen saert

en Van Reeth, 1997). Ver schil len de ex pe ri men ten

toon den aan dat er van af drie da gen na vac ci na tie

reeds een kli ni sche be scher ming op treedt (Ay naud,

1988; Dah le en Liess, 1995). Meer re cent wer den de

eer ste trans mis sie-ex pe ri men ten uit ge voerd waar bij

werd aang etoond dat in groe pen van var kens waar bij

de vac ci na tie en de in fec tie op de zelf de dag ge beur -

den, de ho ri zon ta le vi rus trans mis sie reeds vol le dig

ver hin derd werd. Dit is het ge volg van het feit dat het

ge mid deld 3-4 da gen duurt vóór een ge ïnfecteerd var -

ken op zijn beurt in fec tieus wordt en dat te gen die tijd

de ge vac ci neer de con tact die ren reeds vol doen de im -

mu ni teit op ge bouwd heb ben om aan de in fec tie te

kun nen weer staan (De wulf et al., 2004). Bij ex pe ri -

men te le in fec ties in de ja ren ‘70 werd aang etoond dat

ook de ver ti ca le trans mis sie vol le dig werd ver hin derd 

door het le vend vac cin (Ste wart et al., 1972; Ay naud,

1988). Hier over zijn even wel geen re cen te pu bli ca -

ties be schik baar. 

Het E2 su bu nit mar ker vac cin werd ont wik keld in

de ja ren ‘90 (Moor mann et al., 2000). Var kens die ge -

vac ci neerd wor den met het mar ker vac cin, ont wik ke -

len enk el an ti stof fen te gen het E2-gly copro te ïne, ter -

wijl na tuur lijk ge ïnfecteerde var kens an ti stof fen

ont wik ke len te gen drie ver schil len de ei wit ten waar -

on der Erns (Pa ton et al., 1991). Hierd oor is het mo ge -

lijk om met be hulp van een ELISA, die enk el het Erns

ei wit de tec teert, een on der scheid te ma ken tus sen ge -

vac ci neer de en ge ïnfecteerde die ren (Moor mann et

al., 2000). Het ef fect van mar ker vac cins op de ho -

rizon ta le trans mis sie werd ge ëvalueerd in ver schei de -

ne ex pe ri men ten. Bij SPF-var kens werd ge von den

dat de ho ri zon ta le trans mis sie reeds vol le dig ver hin -

derd werd van af 10 da gen na een enk el vou di ge vac ci -

na tie (Bou ma et al., 2000). Bij con ven ti o ne le var kens

werd ge von den dat de ho ri zon ta le trans mis sie gro ten -

deels (Uttent hal et al., 2001) of to taal (De wulf et al.,

2004) werd ver hin derd van af 14 da gen na vac ci na tie.

Ook het ef fect op de ver ti ca le trans mis sie werd meer -

maals on der zocht. Na dub be le vac ci na tie va rieert de

be scher ming tus sen 100% (de Smit et al., 2000) en

60% (Dep ner et al., 2001; De wulf et al., 2001b). De

be scher ming na een enk el vou di ge vac ci na tie va rieert

tus sen de 88% (de Smit et al., 2000) en 0% (Dep ner et

al., 2001). Ui ter aard is een mar ker vac cin enk el zin vol 

wan neer er ook een bij ho ren de dif fe ren ti ërende test

be schik baar is. Re cent werd een nieu we (ver be ter de)

dif fe ren ti ële ELISA (Che kit CSF-Mar ker, Bom me li 

AG) door de Eu ro pe se com mis sie goed ge keurd. Deze

test heeft een sen si ti vi teit va ri ërend tus sen 93,6% en

97,5% en een spe ci fi ci teit va ri ërend tus sen 97,6% en

98,9% (Eu ro pe se richt lijn 2003/265/EC). Ook deze

test is niet spe ci fiek voor ver schil len de pes ti vi rus sen,

waard oor var kens met an ti stof fen te gen BVD ook po -

si tief re a ge ren. 

Naast de ont wik ke ling van su bu nit mar ker vac cins

wer den er reeds veel in span ning en ge daan om le ven de

of DNA-mar ker vac cins te ont wik ke len. Deze vac cins

be vin den zich even wel nog steeds in de ex pe ri men te le

fase en er is wei nig in for ma tie be schik baar over de be -

scher men de ei gen schap pen. Het zal daar om nog ze ker

een flink aan tal jaar du ren voor al eer deze vac cins daad -

wer ke lijk be schik baar zul len zijn. Een bij ko mend na -

deel van deze vac cins is dat zij vaak ont wik keld wer -

den door mid del van ge ne ti sche ma ni pu la tie. Bij ver -

schei de ne over he den is er een gro te te rug hou dend heid

wat be treft het ge bruik van ge ne tisch gemodi fi ceer de

vac cins (Koe nen, per soon lij ke me de de ling).  

Mond- en klauw zeer (MKZ)

Voor MKZ is er enk el een ge ïnactiveerd vac cin be -

schik baar (Doel et al., 2003). Ge zien de gro te an ti ge -

ni sche va ri a tie tus sen de ver schil len de se ro ty pen van

MKZ is het nood za ke lijk om te vac ci ne ren met die

stam die be scher ming biedt te gen het MKZ-se ro ty pe

dat op dat mo ment cir cu leert (Grub man en Ma son,

2002). Bin nen de se ro ty pen be staan er ook nog ver -

schil len de sub ty pen waar tus sen er niet steeds krui s -

im mu ni teit be staat. De hui dig be schik ba re vac cins

ver schil len niet zo veel van de vac cins die in het ver le -

den pro fy lac tisch wer den ge bruikt. De be lang rijk ste

ver schil len zijn de door ge dre ven zui ve ring tij dens de

pro duc tie, waard oor het per cen ta ge niet-struc tu re le

ei wit ten (NSE) in het vac cin qua si ni hil is (zie verd er)

(Doel et al., 2003). Ver der werd er ook voor uit gang

ge boekt op het ge bied van de ad ju van tia, waard oor de

im muun res pons na vac ci na tie ver be terd is (Brown lie, 

2001). Wan neer he den ten dage MKZ-vac cins ge pro -

du ceerd wor den in func tie van nood vac ci na ties, wor -

den “High po ten cy” vac cins aang emaakt. Deze vac -

cins be vat ten veel ho ge re an ti geen con cen tra ties dan

de klas sie ke (pro fy lac ti sche) vac cins, waard oor een

snel le re im muun res pons op treedt (Le for ban, 2002).

Te vens heb ben zij ook een bre der spec trum, waard oor 

im mu ni teit kan op ge wekt wor den voor ver schil len de

va ri an ten van het zelf de serotype. 

Het mi ni ma le in ter val tus sen vac ci na tie en im mu -

ni teit (be scher ming te gen kli ni sche symp to men) ligt

rond de 4 à 5 da gen (Bar nett en Ca ra bin, 2002) maar
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va rieert af hank elijk van het  vac cin en spe cies (Doel,

2003). Re cent werd het ef fect van vac ci na tie op de ho -

ri zon ta le trans mis sie on der zocht voor de O1 Ma nis sa -

stam. Bij var kens werd ge von den dat wan neer in fec tie

wordt bin neng ebracht in een groep ge vac ci neer de die -

ren op 7 da gen na vac ci na tie, er nog steeds vi rus -

versprei ding op treedt, ter wijl op 14 da gen na vac ci na -

tie de vi rus ver sprei ding vol le dig is ver hin derd (Eblé

et al., 2004). Bij kal ve ren werd vast ge steld dat op 14

da gen na vac ci na tie de vi rus trans mis sie reeds sterk

was ge re du ceerd maar nog niet vol le dig werd ver hin -

derd (Orsel et al., 2003). Ge lij kaar dig on der zoek bij

an de re dier soor ten (scha pen) en met an de re vac cin -

stam men is nood za ke lijk. 

Bij her kau wers kan een in fec tie met MKZ aan lei ding

ge ven tot per sis te ren de in fec ties. Deze “dra gers” kun -

nen zo wel bij ge vac ci neer de als bij niet-ge vac ci neer de

die ren voor ko men (Moon en en Schrij vers, 2000). Het

blijft tot he den on dui de lijk of per sis te rend ge ïn fec -

teerde ge vac ci neer de die ren de in fec tie ook verd er

kun nen ver sprei den. Ver schil len de au teurs zijn even -

wel van me ning dat die kans bij zon der klein is (Kit -

ching, 2002; Doel, 2003).

Aang ezien er na vac ci na tie met goed ge ïn ac ti -

veerde en ge zui ver de vac cins geen vi rus ver me nig -

vul di ging op treedt, ont wik kelt het ge vac ci neer de

dier enk el an ti stof fen te gen de struc tu re le ei wit ten

(SE) en niet te gen de NSE. Hierd oor kan, ge bruik ma -

kend van een test die enk el an ti stof fen te gen de NSE

de tec teert, een on der scheid ge maakt wor den tus sen

ge ïnfecteerde en ge vac ci neer de die ren (Sut mol ler et

al., 2003). Een na deel is even wel dat ge vac ci neer de

run de ren die ge ïnfecteerd zijn met het wild vi rus een

gro te va ri a tie ver to nen in hun an ti stof fe nop bouw te -

gen de NSE (Kit ching, 2002). Daard oor heeft de

NSE-test een re la tief be perk te sen si ti vi teit (tus sen 80

en 90%, De Clercq, per soon lij ke me de de ling). De

spe ci fi ci teit daar en te gen is zeer hoog en ligt tus sen 99

en 100% (Bru de rer et al., 2004).

Hoog pa tho ge ne avi ai re in flu en za (HPAI)

Het ge bruik van vac cins voor de in per king van

HPAI is om stre den. Le ven de vac cins op ba sis van ge -

at te nue er de vi rus sen wor den niet ge bruikt om dat

deze een ri si co in hou den op re ver sie naar vi ru len tie of 

op het ont staan van “nieu we” hoog pa tho ge ne stam -

men ten ge vol ge van re as sor te ring. Wel zijn vac cins

be schik baar op ba sis van ge ïnactiveerde vol le di ge vi -

rus par ti kels (Sway ne et al., 2000; Tol lis en Di Tra ni,

2002). Deze vac cins zijn voor na me lijk ef fec tief in het 

voor ko men van de ziek te symp to men. De vi rus trans -

mis sie daar en te gen wordt door de mees te vac cins

slechts ge deel te lijk ver hin derd en is af hank elijk van

de ge ne ti sche over eenk omst tus sen het ge bruik te vac -

cin en het be trok ken vi rus (Koch en van der Goot,

2000; Sway ne et al., 2000; Ca pua et al., 2002). Dit

im pli ceert dat het moei lijk is om be paal de vi rus stam -

men te se lec te ren voor vac cin ont wik ke ling om dat

niet kan voor speld wor den welk sub ty pe in de vol gen de

epi de mie zal be trok ken zijn (Di Tra ni et al., 2003). De 

snel heid van de op bouw van im mu ni teit na vac ci na tie

va rieert tus sen 2 en 4 we ken, af hank elijk van het ge -

bruik te vac cin en de vac ci na tie do sis (Di Tra ni et al.,

2003). Er wer den ook ver schil len de le ven de vi rus -

vec tor vac cins ont wik keld, waar bij het H5 of H7 tot

ex pres sie wordt ge bracht in een pok ken vi rus, maar

deze zijn niet ge re gis treerd in Eu ro pa.

Om on der scheid te kun nen ma ken tus sen ge ïn -

fecteerde en ge vac ci neer de die ren kan ge bruik ge -

maakt wor den van he te ro lo ge vac cin stam men. Dit

werd voor het eerst toe ge past in Ita lië waar met een

H7N3-stam ge vac ci neerd werd te gen een uit braak

ver oor zaakt door een laag pa tho ge ne H7N1-stam (Ca -

pua et al., 2002). Op ba sis van een se ro lo gi sche test

spe ci fiek voor het N1-neu ra mi ni da se kan ge dif fe ren -

tieerd wor den tus sen ge vac ci neer de en ge ïnfecteerde

die ren. De se ro lo gi sche test die daar voor wordt

gebruikt, heeft een sen si ti vi teit van 98,1% en een spe -

ci fi ci teit van 95,7% (Cat to li et al., 2003). Het is even -

wel niet voor ie der AI-se ro ty pe mo ge lijk om, ge bruik -

ma kend van een he te ro lo ge stam, een af doen de

im mu ni teit op te bou wen (Tol lis en Di Tra ni, 2002).

Te vens is er tot op he den enk el een dif fe ren ti ërende

di a gnos ti sche test be schik baar voor het N1 en niet

voor de an de re acht neu ra mi ni da sen.

Een be lang rij ke lo gis tie ke be per king is dat de vac -

ci na tie in tra-mus cu lair of sub cut aan  moet ge beu ren.

Dit is voor al bij vlees kip pen een groot na deel. Bij gro -

te re die ren (bij voor beeld kal koe nen) zijn mul ti pe le

vac ci na ties nood za ke lijk om te zor gen dat er een vol -

doen de im mu ni teit be hou den blijft ge du ren de het

vol le di ge pro duc tie pro ces (La dom ma da, 2004).

 Er is mo men teel in ten sief on der zoek gaan de naar

de ont wik ke ling van nieu we en be te re mar ker vac cins

(re com bi na tie en su bu nit) te gen AI. He laas zul len

deze vac cins ze ker de eerst ko men de ja ren nog niet be -

schik baar zijn (Tol lis en Di Tra ni, 2002).

Vac ci na tie stra te gie ën

Nood vac ci na ties kun nen op twee ver schil len de

ma nie ren toe ge past wor den, af hank elijk van de be -

stem ming van de ge vac ci neer de die ren. 
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In een markt au to ri sa tie stra te gie (MAS) wordt het

vlees af kom stig van ge vac ci neer de die ren toe ge la ten

op de bin nen land se markt van het be trok ken land, met 

een spe ci fiek keur merk dat aang eeft dat het vlees

afkom stig is van ge vac ci neer de die ren. In een der ge lij ke

stra te gie is het es sen tieel dat er geen vi ru lent vi rus

meer aan we zig is in deze pro duc ten. Dit om de kans

op her in fec ties, via het ver voe de ren van on vol doen de 

of niet-be han del de af val pro duc ten (swill fee ding)

waar in nog vi rus aan we zig is, te ver hin de ren.

In een uit ge stel de de struc tie stra te gie (UDS) wordt

de vac ci na tie enk el ge bruikt als een tij de lij ke maat re gel

om de vi rus ver sprei ding te stop pen en de lo gis tie ke be -

per king en van de de struc tie ca pa ci teit op te vang en. Na

ver loop van tijd wor den alle ge vac ci neer de die ren ge -

dood en wordt het vlees af kom stig van deze die ren

ver nie tigd. Ui ter aard is een UDS min der aan trek ke -

lijk ge zien ze niet recht streeks het aan tal te ver nie ti -

gen die ren re du ceert; on recht streeks mis schien wel

door het mo ge lijk be per ken van de duur van de epi de -

mie. 

Klas sie ke var kens pest (KVP)

In een MAS is de meest voor de hand lig gen de keu ze

het mar ker vac cin om dat er een se ro lo gi sche test be -

staat die het on der scheid toe laat tus sen ge vac ci neer de 

en ge ïnfecteerde die ren. Er is even wel een reeks be -

per king en ver bon den aan deze stra te gie. Voor eerst is

er de mo ge lijk heid van ver ti ca le vi rus trans mis sie bij

de ge vac ci neer de die ren, waard oor per sis tent vi re mi -

sche big gen ge bo ren kun nen wor den die een in fec tie

gaan de kun nen hou den in een ge vac ci neer de po pu la -

tie. Om dit pro bleem te om zei len werd reeds voor ge -

steld om enk el de vlees var kens te vac ci ne ren en de

zeu gen niet (Klink en berg, 2003). De ef fi ci ëntie van

een der ge lij ke se lec tie ve vac ci na tie stra te gie is even -

wel on dui de lijk. Te vens is er het in ter val van 10 tot 14

da gen tus sen de vac ci na tie en het ver hin de ren van vi -

rus trans mis sie, waard oor een bre de straal van be drij -

ven rond een ge ïnfecteerde haard moet ge vac ci neerd

wor den om te voor ko men dat het vi rus al ver spreid is

tot bui ten de vac ci na tie re gio voord at de im mu ni teit

ten ge vol ge van de vac ci na tie be gint te wer ken. Ten -

slot te is de be schik ba re di a gnos tiek on vol doen de sen -

si tief om een di ag no se van het in di vi du eel dier toe te

la ten (zie verd er). 

De be scher men de ei gen schap pen van het con ven -

ti o ne le, le vend ver zwak te vac cin zijn dui de lijk be ter

dan die van het mar ker vac cin, maar de on mo ge lijk -

heid om een on der scheid te ma ken tus sen ge vac ci -

neer de en ge ïnfecteerde die ren be lem mert het gebruik 

van het con ven ti o ne le vac cin in een MAS om dat het au -

to ma tisch re sul teert in een ex port ver bod ge du ren de een

lange pe ri o de met alle eco no mi sche con se quen ties van

dien. Dit zou even tu eel kun nen om zeild wor den door

mid del van het ont wik ke len van di a gnos ti sche tech -

nie ken die kun nen ga ran de ren dat vlees af kom stig

van var kens ge vac ci neerd met het con ven ti o neel vac -

cin, geen vi ru lent vi rus meer be vat. In de toe komst

zou den ge ro bo ti seer de RT-PCR-tech nie ken hier mis -

schien van dienst kun nen zijn. De haal baar heid van

deze op tie moet even wel nog verd er on der zocht wor -

den.

In een UDS is het voor na me lijk van be lang de ver -

sprei ding van het vi rus zo snel mo ge lijk te stop pen,

met een mi ni mum aan ge vac ci neer de die ren. Ge zien

de snel le re wer king van het con ven ti o ne le vac cin is

het voor de hand lig gend om in dat ge val dit vac cin te

ge brui ken. Bo ven dien is het in een UDS niet cru ci aal

om een on der scheid te kun nen ma ken tus sen ge vac ci -

neer de en ge ïnfecteerde die ren. 

Mond- en klauw zeer (MKZ)

Re cent werd de Eu ro pe se re gel ge ving be tref fen de

de con tro le van MKZ aang epast (Eu ro pe se richt lijn

2003/85/EC). In deze nieu we wet ge ving wordt nood -

vac ci na tie aan zien als een eer ste keu ze maat re gel om

een epi de mie van MKZ te be strij den (La dom ma da,

2004). Hier toe be schikt de EU over vac cin bank en

waar in voor ra den van an ti geen wor den be waard zo -

dat men in ge val van een uit braak van MKZ zeer snel

kan over gaan tot de pro duc tie van de  nood za ke lij ke

vac cins (Brown lie, 2001).

Net als bij KVP kan ook voor MKZ de keu ze ge -

maakt wor den tus sen een MAS en een UDS. Bij de

UDS heeft men het voord eel dat er geen ge vaar be -

staat voor het ont staan van dra gers die the o re tisch na

het stop pen van de vac ci na tie aan lei ding zou den kun -

nen ge ven tot een nieu we uit braak. Ondanks het feit

dat het ri si co op her in fec tie uit gaan de van ge vac ci -

neer de dra gers ui terst klein is, en mis schien wel he le -

maal niet be staat, blijft dit een vaak ge bruikt ar gu -

ment om ge vac ci neer de die ren niet in le ven te

hou den. Een ge kend voor beeld van een UDS is de be -

strij ding van de MKZ-uit braak in Ne der land in 2001

(Bou ma et al., 2003). Bij deze stra te gie kan men drie

maan den na het oprui men van het laat ste ge vac ci -

neer de dier op nieuw de sta tus “of fi cieel vrij van

MKZ” be ko men, waard oor de ex port van le ven de

die ren en dier lij ke pro duc ten op nieuw kan wor den

her vat (Eu ro pe se richt lijn 2003/85/EG). 
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In een MAS kun nen de pro duc ten af kom stig van de 

ge vac ci neer de die ren ver kocht wor den op de bin nen -

land se markt. In een der ge lijk sce na rio kan een land 6

maan den na de laat ste haard de sta tus “of fi cieel vrij

van MKZ” op nieuw be ko men (Eu ro pe se richt lijn

2003/85/EG). Net zo als bij KVP is het ook bij MKZ

van cru ci aal be lang om in een MAS te kun nen ga ran -

de ren dat de pro duc ten af kom stig van ge vac ci neer de

die ren geen vi rus be vat ten (zie verd er). 

Hoog pa tho ge ne avi ai re in flu en za (HPAI)

Voor AI zijn er twee op ties: nood vac ci na tie te gen

een uit braak van HPAI of pre ven tie ve vac ci na tie te -

gen LPAI.

Nood vac ci na tie

Ge zien het lange in ter val tus sen de vac ci na tie en de 

op bouw van im mu ni teit is het in een nood vac ci na tie -

sce na rio steeds nood za ke lijk om in een gro te ring

rond een in fec tie haard te vac ci ne ren (cf. mar ker vac -

cin KVP). Uit epi de mi o lo gi sche si mu la tie stu dies

naar aan lei ding van de HPAI-uit braak in Ne der land,

bleek dat in een re gio met een hoge be zet ting van

pluim vee een vac ci na tie ra di us van 50 km rond om een 

ge ïnfecteerde haard nood za ke lijk is (van Bo ven et al., 

2003). Ui ter aard komt dit neer op een zeer groot aan -

tal die ren dat moet ge vac ci neerd wor den. Een der ge -

lij ke nood vac ci na tie in een UDS is niet haal baar ge -

zien het ex treem groot aan tal die ren dat na der hand

zou moe ten ge dood wor den. Een bij ko men de moei -

lijk heid is dat voor al eer te kun nen over gaan tot nood -

vac ci na tie men eerst moet be pa len wel ke spe ci fie ke

vi rus va ri ant ve rant woor de lijk is voor de pro ble men.

Een MAS heeft dan weer de be per king dat er een goe -

de dif fe ren ti ële di a gnos tiek moet be schik baar zijn om 

ge ïnfecteerde van ge vac ci neer de die ren te kun nen

on der schei den (zie verd er). Dit is in het bij zon der van

be lang voor HPAI om dat vac ci na tie in dit ge val de vi -

rus uit schei ding niet vol le dig ver hin dert en de vi rus -

ver sprei ding in een ge vac ci neer de po pu la tie nog

enigs zins mo ge lijk blijft. Nood vac ci na ties te gen

HPAI wer den tot op he den enk el uit ge voerd in Mexi co

(Gar cia et al., 1998), Pa ki stan (Nae em en Hous sain,

1995) en Hong Kong (Slim et al., 2003). Tel kens werd

ge bruik ge maakt van een ho mo loog ge ïn ac ti veerd vac -

cin zon der de ge vac ci neer de die ren na der hand te ver -

nie ti gen. De si tu a ties in deze lan den (or ga ni sa tie van

de sec tor, dier ge nees kun di ge con tro le, wet ge ving)

is even wel niet ver ge lijk baar met de si tu a tie in de

Eu ro pe se Unie, waard oor ex tra po la tie van de re sul ta -

ten moei lijk is.

Pre ven tie ve vac ci na tie

In som mi ge lan den wordt be slist om pre ven tief te

vac ci ne ren te gen LPAI. Een voor beeld hier van is Ita -

lië. In Ita lië heeft er zich in 2000 een gro te epi de mie

van HPAI  voor ge daan (Ta bel 4). Deze epi de mie werd

ver oor zaakt door een H7N1 in flu en za vi rus dat ge mu -

teerd was van een laag pa tho ge ne naar een hoog pa tho -

ge ne va ri ant (Ca pua et al., 2002). Kort na het uit roei -

en van deze HPAI-epi de mie werd in de zelf de re gio

op nieuw een laag pa tho ge ne H7N1-va ri ant aan g etrof -

fen. Om deze te stop pen werd een vac ci na tie sce na rio

op ge start ge bruik ma kend van een he te ro lo ge H7N3-

 stam (Tol lis en Di Tra ni, 2002). Ge lij kaar di ge vac ci -

na ties te gen de LPAI wer den uit ge voerd in Ita lië in

2002 en 2003 (La dom ma da, 2004). Deze pre ven tie ve

vac ci na ties heb ben als doel de ver sprei ding van de

laag pa tho ge ne stam men zo veel mo ge lijk te gen te

gaan om al dus de scha de ver oor zaakt door deze laag -

pa tho ge ne stam bij kal koe nen zo veel mo ge lijk te be per -

ken en an der zijds de kans op een nieu we mu ta tie naar

een hoog pa tho ge ne va ri ant te re du ce ren. Voor deze pre -

ven tie ve vac ci na tie stra te gie ën is de mo ge lijk heid om

een on der scheid te ma ken tus sen ge vac ci neer de en ge ïn -

fecteerde die ren ab so luut nood za ke lijk. In de Ita li aan se

si tu a tie is dank zij de be schik baar heid van de dif fe ren -

tieel di a gnos ti sche test, het vlees af kom stig van ge vac -

ci neer de die ren waar van kon aang etoond wor den dat

ze niet ge ïnfecteerd wa ren, toe ge la ten op de in ter na ti -

o na le markt. 

Di a gnos tiek in een ge vac ci neer de po pu la tie

Zo als reeds ver schei de ne ma len werd aang ehaald, is

het van cru ci aal be lang om in een MAS een on der scheid

te kun nen ma ken tus sen ge vac ci neer de en ge ïn fecteerde

die ren, ten ein de op die ma nier ze ker te zijn dat pro -

duc ten af kom stig van ge vac ci neer de die ren geen vi -

rus meer be vat ten. Voor KVP kan dit aan de hand van

het mar ker vac cin en de bij ho ren de dif fe ren tieel di a -

gnos ti sche test, voor MKZ kan dit via de NSP-test en

voor be paal de ge val len van AI kan dit via de he te ro lo -

ge vac ci na tie en de N1-test. In al deze si tu a ties moet

even wel ge werkt wor den met be hulp van tes ten die

niet 100% sen si tief zijn. Dit heeft als ge volg dat wan -

neer men met een ze ke re mate van be trouw baar heid

een di ag no se wil stel len, dit enk el mo ge lijk is op be -

drijfs ni veau (en niet op in di vi du eel dier ni veau) (La -

dom ma da, 2004) en na het ne men van een groot aan tal 
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sta len per be drijf (de Smit, 2000). Ge zien geen van de

tes ten 100% spe ci fiek is, zal dit groot aan tal te on der -

zoe ken sta len au to ma tisch lei den tot een (groot) aan -

tal vals po si tie ve sta len. Dit zal de se ro lo gi sche scree -

ning in be lang rij ke mate sto ren (Meu wis sen et al.,

1999). Daar om is het be lang rijk om naast een dif fe -

ren ti ële test ook te be schik ken over een be ves ti gings -

test die een on der scheid kan ma ken tus sen echt po si -

tie ve en vals po si tie ve re sul ta ten (Floe gel-Nie smann,

2001). Zo wel voor KVP als voor AI is een der ge lij ke

be ves ti gings test niet be schik baar, wat een gro te

hand i cap be te kent voor mo ge lijk toe kom sti ge nood -

vac ci na ties. Voor MKZ be staan er wel be ves ti gings -

tes ten maar deze staan nog niet vol le dig op punt en be -

hoe ven nog verd ere ont wik ke ling.  

Ver mark ten van pro duc ten af kom stig van ge vac -
ci neer de die ren

Tij dens de dis cus sie over het al dan niet vac ci ne ren

te gen MKZ tij dens de epi de mie van 2001 in het VK is

ge ble ken dat vlees dis tri bu teurs wei ger ach tig staan

te gen over de ver koop van vlees af kom stig van ge vac -

ci neer de die ren om dat dit vlees enk el mag ver kocht

wor den op de bin nen land se markt en daar om voor -

zien is van een spe ci fiek keur merk, ter wijl vlees af -

kom stig van ge vac ci neer de, Zuid-Ame ri kaan se die -

ren wel wordt ver kocht door die zelf de dis tri bu teurs.

Voor var kens vlees af kom stig van KVP-ge vac ci neer -

de die ren gel den ge lij kaar di ge maat re ge len en kun -

nen dus ook ge lij kaar di ge pro ble men ver wacht wor -

den.

Het is dui de lijk dat het niet wil len dis tri bu e ren van

vlees dat enk el be stemd is voor de bin nen land se

markt lou ter is ge ïnspireerd op mar ke ting over we -

ging en en ab so luut geen we ten schap pe lij ke ba sis

heeft.  Het il lus treert ech ter dat het bij het door voe ren

van een MAS nood za ke lijk is dat alle be trok ken sec -

to ren be reid zijn om mee te wer ken ten ein de tot een

goed re sul taat te kun nen ko men. 

Vac ci na tie van zeld za me en exo ti sche die ren

Los van wat er ge beurt met de land bouw huis die -

ren, kan vac ci na tie ook nog ge bruikt wor den voor het

be scher men van zeld za me en/of exo ti sche die ren

(bij voor beeld in die rent ui nen) wan neer deze zich be -

vin den in de buurt van een uit braak. In func tie van de

graad van be scher ming, die een vac ci na tie op wekt,

moe ten deze die ren ver vol gens ge du ren de kor te of

lange tijd ge volgd wor den om ze ker te zijn dat ze als -

nog niet ge ïnfecteerd ge ra ken. Ook is het van be lang

dat men kan ga ran de ren dat deze die ren of pro duc ten

van die die ren nooit in de con sump tie te recht ko men.

Een pro bleem is hier even wel dat een der ge lij ke vac -

ci na tie als ge volg kan heb ben dat het be trok ken land

zijn of fi cieel sta tuut van “vrij van … zon der vac ci na -

tie” ge deel te lijk of vol le dig kan ver lie zen met alle

han dels be per king en vandien. 

CON CLU SIE

Het mas saal af slach ten van ge zon de die ren ter pre -

ven tie van de ver sprei ding van een in fec tieu ze ziek te

wordt steeds min der aan vaard baar. Daar om is het

nood za ke lijk om te zoe ken naar al ter na tie ve be strij -

dings stra te gie ën die ethisch en so ci aal meer aan -

vaard baar zijn, zon der de ge trof fen sec tor eco no -

misch al te zwaar te be las ten. 

Voor be paal de ziek ten (HPAI) zijn de hui dig be schik -

ba re vac cins on vol doen de per for mant om ef fi ci ënt

inge zet te kun nen wor den, waard oor een be te re be -

strij ding voor na me lijk moet be ko men wor den door

de klas sie ke met ho den zo ef fi ci ënt mo ge lijk uit te

voe ren. Voor an de re ziek ten (KVP en MKZ) zijn de

be schik ba re vac cins wel bruik baar voor nood vacci -

natiescenario’s. Hier zijn er even wel nog be lang rij ke

be lem me ring en, voor na me lijk op het ni veau van de

di a gnos tiek. 

Om in de toe komst het ge bruik van vac ci na tie bij

de be strij ding van KVP, MKZ en HPAI te ver ge mak -

ke lij ken, is het nood za ke lijk om te blij ven in ves te ren

in het on der zoek naar  en de ont wik ke ling van be te re

vac cins, di a gnos ti sche tes ten en vacci natie scena rio’s. 
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KOEI EN MEES TERS EN PAAR DEN MEES TERS IN DE JA REN 1600 (I)

Lang voor er spra ke was van eni ge oplei ding in de

dier ge nees kun de, wa ren er in onze stre ken man nen

die zich uit ga ven als he lers van vee ziek ten. Min stens

van af de ze ven tien de eeuw lie ten ze zich naar ana lo -

gie van de (hu ma ne) chi rur gijns en de uni ver si tair op -

ge lei de doc tors in de me di cij nen ‘meester’ noe men.

‘Meester’ bleef trou wens nog heel lang de aan spreek -

ti tel bij uit stek van de lan de lij ke vee art sen.

We ver ne men het een en an der over per soon en

werk van deze fi gu ren uit een nog al on ver wach te

bron: de ge de tail leer de ver sla gen van hek sen pro ces -

sen die voor al in de 17de eeuw ge voerd wer den. De

slacht of fers daar van, de ver meen de ‘tovenaars’,

man nen en vrou wen, wer den im mers ook be schul -

digd de oor zaak te zijn van ziek ten en te gen sla gen on -

der het vee. Om daar over een oor deel te vel len, rie pen

de recht bank en de hulp in van paar den mees ters en

koei en mees ters. Elders in dit tijd schrift wordt be -

schre ven hoe deze ‘experten’ (ook een oude naam

voor die ren art sen in som mi ge stre ken) te werk ging en. 

Pie ter Min ne uit het West-Vlaam se Tielt was zo’n

koei en mees ter. Ten tij de van het hek sen pro ces in

Olse ne waar voor hij in 1661op ge roe pen werd, was hij 

66 jaar. Min ne had zijn ge nees kunst al doen de ge leerd 

en werk te tus sen door als koei er (her der) voor ver -

schil len de rund vee hou ders. Hij was niet de eni ge

mees ter van die aard in de streek. Een ze ke re Joos

Beel be han del de in 1646 de op ge zwol len koei en van

Gil lis van Wam be ke en mees ter Jan Les sens pro beer -

de een kreu pe le zwart bon te koe van Lou is Her man te

ge ne zen.

Be ter be kend in dit ver band zijn de hoef sme den.

Ook on der hen wa ren er die door ging en voor koei en -

mees ters. In de zelf de Lei e streek was Guil lau me van

den Berg he, hoef smid en koei en mees ter uit Zul te, ac -

tief. Hij had zijn vak niet al leen ge leerd bij een smid

uit het na bu ri ge Olse ne, hij was ook in de leer ge gaan

bij enk ele le ger paar den mees ters en bij mees ters in

Brug ge en Klem sker ke in de kust streek.

Naar: Mon bal lyu, J. (2003). Hek sen, hun bu ren en

hun ver vol gers in de Lei e streek. Een so ci a le be na de -

ring van de hek sen pro ces sen te Olse ne en te Den ter -

gem in 1660-1670. Han de ling en van de Maat-

schap pij voor Ge schie de nis en Oud heid kun de te

Gent, Nieu we reeks, deel 57, p. 123-184.
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