
 

 

KNMvD standpunt vaccineren tegen vogelgriep 

 

De afgelopen jaren is het aantal uitbraken van vogelgriep (aviaire influenza) op pluimveebedrijven in 
Europa sterk toegenomen. Nieuwe introducties vanuit wilde vogels vinden gedurende langere 
periodes in het jaar plaats, waardoor er haast sprake is van een endemische situatie. Deze 
veranderingen in de epidemiologie van vogelgriep maken dat het beschikbare instrumentarium van 
bestrijdingsmaatregelen niet meer afdoende is. Strenge bioveiligheidsmaatregelen in combinatie met 
het langdurig ophokken van pluimvee kunnen niet voorkomen er jaarlijks honderdduizenden dieren 
op besmette en verdachte bedrijven geruimd moeten worden.  

Met betrekking tot de huidige beschikbare vaccins is over het gebruik in veldsituaties nog 
onvoldoende kennis, met name of het vaccin virusspreiding en uitbraken kan voorkomen. Een 
vogelgriepvaccin moet werkzaam zijn tegen de huidige circulerende influenza-stammen en zal snel 
moeten worden aangepast als het virus evolueert. Door handelsbeperkingen ten aanzien van 
(producten van) gevaccineerde dieren binnen (in ieder geval) de Europese Unie en door het 
ontbreken van een geregistreerd vaccin, wordt er op dit moment nog geen gebruikt gemaakt van 
vaccins tegen vogelgriep.  

Dankzij adequaat handelen van verschillende partijen zoals de pluimveesector, overheid en 
pluimveedierenartsen zijn vogelgriepbesmettingen op individuele bedrijven tijdig vastgesteld.  
Nederland blijft echter kwetsbaar vanwege de hoge dichtheid van pluimveebedrijven in bepaalde 
regio’s, waarbij verspreiding van bedrijf naar bedrijf te allen tijden voorkomen moet worden. Naast 
vaccinatie van pluimvee blijft het belangrijk om alle mogelijke aanvullende maatregelingen te nemen 
die de verspreiding van vogelgriep binnen de Nederlandse pluimveestapel kunnen remmen, 
voorbeelden hiervan zijn het aanscherpen van de bioveiligheid en het bezoekersverbod in 
pluimveeverblijven. 

 In het belang van diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid moeten we in Nederland 
zo snel mogelijk starten met het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep. 

 In Europees verband moeten daarvoor eerst alle belemmeringen geworden weggenomen die 
de handel in (producten van) gevaccineerd pluimvee verhinderen. 

 Aanvullend onderzoek is nodig om de effectiviteit van de huidige en toekomstige 
vogelgriepvaccins te testen in experimentele studies en onder veldsituaties.  

 Naast vaccinatie is het verstandig om aandacht te blijven houden voor meerdere aanvullende 
maatregelen ter voorkoming van vogelgriepuitbraken.  


