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et vogelgriepvirus veroorzaakt bij 
wilde vogels nauwelijks ziekte. “Het 
hemagglutinine op de mantel van het 
virus moet in tweeën worden gesplitst 
voor het deeltje cellen kan binnenko
men”, legt Guus Koch uit. “Bij de 
vogelgriepvirussen uit wilde vogels 
kan het hemagglutinine alleen wor
den gesplitst door de trypsineachtige 
enzymen aanwezig in de luchtwegen 
en het maagdarmstelsel. Deze virus
sen heten laag pathogeen en veroor
zaken bij pluimvee weinig schade.” 
Twee subtypes van het virale hemag
glutinine, H5 en H7, kunnen echter 
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van de H5 en H7virussen en dat de 
mutatie dus ook plaatsvindt bij wilde 
vogels. “Maar een enkele wilde vogel 
met een gemuteerd virus gaat snel 
dood en heeft weinig kans het virus 
te verspreiden. Op pluimveebedrijven 
kan echter selectie plaatsvinden op 
het hoog pathogene virus.” 
Waarschijnlijk kunnen het hoog 
pathogene en het laag pathogene 
virus ook in een mengsel voorkomen 
bij dezelfde dieren. Op een kalkoen
bedrijf dat was getroffen tijdens de 
vogelgriepuitbraak van 2003, waren 
in december 2002 klinische verschijn
selen geweest die leken op die van 
een infectie met een pneumovirus. 
“Studenten diergeneeskunde, die met 
de dierenarts op het bedrijf kwamen, 
vroegen of ze kalkoenen konden mee
nemen omdat het klinische beeld zo 
mooi was”, vertelt Guus. “De dieren 
belandden in de vriezer. In maart 
2003 hebben we op het CVI een PCR

test gedaan op de organen van de kal
koenen. Deze waren positief voor 
H7N3. De vogelpestuitbraak was ver
oorzaakt door type H7N7. Toen we de 
baseparenvolgorde bepaalden, bleek 
het H7N3virus laag pathogeen.” Ver
volgens werd de Intravenous Pathoge
nicity Index (IVPI) bepaald. Daarbij 
wordt het virus bij tien zes weken 
oude kippen in de bloedbaan 
gebracht. De gezondheid van die die
ren wordt elke dag beoordeeld op een 
schaal van 0 (normaal) tot 3 (dood). 
De uitkomst is de gemiddelde score 
per kip per waarneming over een 
periode van 10 dagen. Volgens de offi
ciële definitie geldt een vogelgriepvi
rus als hoogpathogeen bij een score 
boven de 1,2. Guus: “Toen we het 
H7N3 uit de kalkoenen in deze test 
gebruikten, zagen we een IVPI van 
2,74. We isoleerden het virus uit één 
van de dode kippen en bepaalden de 
baseparenvolgorde: het bleek hoog 
pathogeen. Het is onwaarschijnlijk 
dat de mutatie is opgetreden tijdens 
de IVPItest. We denken daarom dat 
een klein percentage van het virus in 
de kalkoenen hoog pathogeen was. 
Het moest nog uitgeselecteerd wor
den. Met nieuwe technieken proberen 
we nu het precieze percentage te ach
terhalen.” 
Het is niet bekend wanneer een laag 
pathogeen virus verandert in een 
hoog pathogeen virus. “In Italië circu
leerde er zes maanden lang een laag 
pathogene H7N1”, weet Guus. “Deze 
werd uiteindelijk hoog pathogeen en 
veroorzaakte toen een uitbraak. In 
1984 duurde het ook zes maanden 
voordat een H5N2virus hoog patho
geen werd. Er zijn echter ook voor
beelden waarbij de mutatie heel snel 
gaat. Bij een uitbraak in Chili duurde 
het maar een week.” Bij de Neder
landse uitbraak in 2003 is nooit het 
laag pathogene virus gevonden waar
uit de hoog pathogene variant ont
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Bloedmonster wordt 
afgenomen bij een legkip.

zo muteren dat basische aminozuren 
worden ingebouwd vlak voor het 
splitsingspunt. “Het hemagglutinine 
kan voortaan worden gesplitst door 
enzymen die in elke lichaamscel voor
komen. Het resulterende hoog patho
gene virus kan in pluimveekoppels 
sterfte tot 100 procent veroorzaken.” 
De mutatie kan in principe ook optre
den bij de andere vijftien hemaggluti
ninetypes, maar in het veld is dit nog 
nooit waargenomen. “Toch gaan we 
ook bij de laag pathogene vogelgriep
virussen na of ze ziekteverschijnselen 
veroorzaken,” aldus Guus, “want 
mocht er ooit wel een hoog patho
geen virus ontstaan uit een ander 
subtype dan H5 of H7, moeten we het 
wel kunnen bestrijden.” 

Mutatie en selectie
Guus vermoedt dat de mogelijkheid 
om tot een hoog pathogeen virus te 
muteren een intrinsieke eigenschap is 
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staan is. “Wel waren er aanwijzingen 
dat er op het eerste bedrijf een laag 
pathogene infectie had plaatsgevon
den.” Zodra bekend is hoe het muta
tieproces van laag pathogeen tot hoog 
pathogeen verloopt, kunnen we 
bestrijdingsmaatregelen mogelijk ver
fijnen. “Nu is het zaak uit voorzorg 
zo snel mogelijk te handelen”, aldus 
Guus.

Verspreiding en maatregelen
Samen met anderen heeft de groep 
van Guus Koch de gegevens van de 
vogelgriepuitbraak van 2003 volledig 
geanalyseerd. “Het blijkt dat de ver
spreiding in een pluimveedicht gebied 
heel snel plaatsvindt.” Wilde vogels 
spelen hierbij waarschijnlijk geen 
belangrijke rol. “In 2003 waren van 
89 onderzochte wilde vogels slechts 2 
of 3 positief. En deze zaten in hokken 
op een pluimveebedrijf.” 
Het virus springt vooral over op 
andere bedrijven door het verslepen 
van geïnfecteerde kippen. Guus: 
“Onderzoeker Arjan Stegeman 
(FDRUU) heeft de reproductieratio 
bepaald voor bedrijven tijdens de uit
braak. Voorafgaande aan de ‘stand 
still’ bedroeg deze ongeveer 5 tot 5,5, 
wat wil zeggen dat één bedrijf meer 
dan vijf andere besmette. Na de invoe
ring van de maatregel was de ratio 
gedaald tot gemiddeld 0,9 tot 1.” Die 
daling werd al gevonden in de eerste 
week van de uitbraak, toen er pas één 
bedrijf effectief geruimd was. Dat 
suggereert dat de ‘standstill’ daaraan 
het meest heeft bijgedragen en dat 
(preventief) ruimen de rest bijdraagt. 
Wiskundige verspreidingsmodellen 
voorspellen dat bedrijven dichtbij een 
veel hogere kans hebben op besmet
ting dan die op grotere afstand. 
“Daarom moeten bij een uitbraak niet 
alleen contactbedrijven worden 
geruimd,” verklaart Guus, “maar ook 
bedrijven in een zone eromheen. In 
een pluimveedicht gebied betekent 
dat al snel dertig tot veertig bedrij
ven.” Een bedrijf is al lang infectieus 
voordat de ziekte wordt opgemerkt 
door de toegenomen sterfte. “Als er 
één kip dood gaat, merkt de boer dat 
niet. Hij ziet het pas als de sterfte 
boven de ‘background’ uitkomt.” 

Marjan Bos, een promovenda mede 
door Guus begeleid, onderzocht aan 
de hand van databanken met sterfte
cijfers wanneer in zo’n geval de eerste 
kip geïnfecteerd was. “Dit bleek drie 
weken tot één week voor de detectie, 
gemiddeld veertien dagen. In de week 
voordat het virus werd opgemerkt, 
produceerden de kippen dus al virus
deeltjes, die zich al die tijd via de ven
tilatie konden verspreiden.” 
De literatuur zegt dat vogelgriep zich 
niet via de lucht verspreidt. “Kippen 
kunnen niet hoesten”, legt Guus uit. 
“Er ontstaan dus maar weinig aeroso
len. Als je een geïnfecteerd koppel 
met gaas scheidt van een niet geïnfec

teerd koppel, wordt dat niet ziek.” 
Maar de mest van de kippen zit wel 
vol virusdeeltjes, die in de vorm van 
droge stof via de ventilatie de omge
ving kunnen bereiken. “Er zijn trans
missieexperimenten gedaan waarbij 
lucht via een buis van de ene stal naar 
de andere stal stroomde. Er bleek wel 
infectie op te treden, maar de trans
missiesnelheid was veel lager dan tus
sen dieren in dezelfde stallen.” 
Onderzoek samen met het RIVM 
heeft laten zien dat minstens 23 pro
cent van de transmissiegebeurtenis
sen tussen bedrijven door de lucht 
plaatsvond.

Snel melden
Vanwege deze bevindingen is het 
belangrijk bij een mogelijke vogel
griepinfectie zo snel mogelijk in te 

grijpen. “Als een pluimveehouder pro
blemen ziet die op infectie kunnen 
duiden, moet zo snel mogelijk het 
virus worden geïdentificeerd”, waar
schuwt Guus. “Dat kan al zijn als kip
pen minder eten of drinken, één van 
de eerste kenmerken van ziekte. In de 
uitbraak in 2003 was dat al meer dan 
zeven dagen het geval voordat mon
sters werden ingestuurd. Als in het 
laboratorium wordt bevestigd dat het 
gaat om het H5 of H7type, kan 
direct worden begonnen met de 
‘stand still’ en ruimen.” Dierenartsen 
moeten melden als bepaalde klinische 
verschijnselen boven de drempel
waarden uitkomen. “Er is een ‘early 

warning’programma, waarbij uitslui
tingsonderzoek plaatsvindt.” Dieren
artsen sturen verdachte monsters op. 
Drie keer per week voert het CVI een 
PCRtest uit. In een vroeg stadium 
kan dan bepaald worden of het bij 
een ziekte gaat om vogelgriep of niet. 
“Veel dierenartsen nemen hun ver
antwoordelijkheid”, aldus Guus. “Er 
komen steeds meer monsters binnen. 
De twee bedrijven in Zeewolde en 
Lochem waar eerder dit jaar vogel
griep werd vastgesteld, zijn op deze 
manier aan het licht gekomen. Zo 
konden we deze bedrijven al in een 
vroeg stadium ruimen en bleven de 
gevolgen beperkt.” Inzenden in het 
kader van het ‘early warning’pro
gramma heeft geen gevolgen voor de 
bedrijfsvoering en is dus laagdrempe
lig voor boer en dierenarts. 

‘  Het is niet bekend hoe 
het mutatieproces van 
laag pathogeen tot hoog 
pathogeen verloopt’
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