
Verslag: Screening Braad LPAI H3 

 

Introductie: 
 

Sinds begin april 2019 gaf de circulatie van een laag pathogeen aviaire influenza H3- virus aanleiding 

tot sterk verhoogde sterfte (20 à 60%) en een sterke daling van de leg (tot wel 0%), voornamelijk op 

legbedrijven en vermeerderingsbedrijven. 

De vastgestelde klinische symptomen konden niet louter verklaard worden door het H3 virus alleen 

omdat dit een laag pathogeen virus is (pathogeniciteitsindex van 0,13). Echter, de aanwezigheid van 

dit virus is was een gemeenschappelijk element op alle bedrijven waar voormelde symptomen 

vastgesteld werden. 

Ondanks de verhoogde bioveiligheid bleef het virus zich toch verspreiden. Op het moment van 

opstellen van de conventie waren slechts enkele braadkippenbedrijven betrokken bij de uitbraak die 

zich voornamelijk beperkte tot West- en Oost-Vlaanderen. Om alle mogelijke risico’s van spreiding van 

het virus via de braadkippen te vermijden, werd een screening uitgevoerd op de braadkippen- en 

kalkoenenbedrijven in de getroffen regio met als doel het virus indien aanwezig op deze bedrijven op 

te sporen en zo de kans op een herintroductie van het virus in de leg- en vermeerderingssector te 

verkleinen bij heropstarten van getroffen bedrijven na vrijgave. 

De erkende verenigingen werden belast met het coördineren van deze screening en een 

tweewekelijkse rapportering van de resultaten naar de FOD en VEPEK. 

De screening werd uitgevoerd: 

- op alle pluimveebeslagen, uitgezonderd  opfok-leg, leg, opfok-vermeerdering en 

vermeerderingspluimvee, gelegen boven het Kanaal Gent-Terneuzen – Oudenaarde – Doornik. 

Dit betreft de volledige provincie West-Vlaanderen, inclusief een aantal gemeenten in Oost-

Vlaanderen en enkele bedrijven in Henegouwen (Fig 1.). 

 

                       

 
Fig. 1: Te bemonsteren regio 



- volgens volgend protocol en opvolgingsprocedure: 

o de staalname: 

▪ uitgevoerd door de bedrijfsdierenarts; 

▪ op stalniveau met duidelijke vermelding van de hokidentificatie; 

▪ voor braadkippen diende deze uitgevoerd te worden tussen de 30-35 dagen 

ouderdom; kalkoenen dienden bemonsterd te worden 1 week vóór ze werden 

afgevoerd naar het slachthuis, ten laatste tegen 30 september 2019 dienden 

alle aanwezige kalkoenen bemonsterd te worden; 

▪ werd uitgevoerd met metalen of plastieken swabs  

▪ betrof 10 tracheaswabs waarbij telkens 3 dieren per swab bemonsterd 

werden. In het totaal werden dus 30 dieren per stal bemonsterd.  

o de analyse: 

▪ PCR aviaire influenza 

De PCR- uitslag van het eerstelijnslabo diende bekend te zijn voor de kippen/ 

kalkoenen werden weggeladen. In geval van positief resultaat diende het staal 

te worden doorgestuurd naar Sciensano voor bevestiging. 

o de rapportering: 

▪ het analyserapport werd door het eerstelijnslabo overgemaakt aan de 

veehouder en de bedrijfsdierenarts. Tevens dienden de nodige gegevens aan 

de erkende vereniging overgemaakt te worden op een dagelijkse basis volgens 

het door de erkende vereniging vastgelegde format. In geval van positief 

resultaat diende het beproevingsverslag eveneens overgemaakt te worden 

aan het FAVV.   

▪ De erkende verenigingen rapporteerden 2-wekelijks aan de FOD en VEPEK 

volgens de volgende gegevens: 

o het aantal positieve resultaten 

o het aantal negatieve resultaten 

o het aantal bemonsterde beslagen 

o het aantal nog te bemonsteren beslagen 

 

De overeenkomst was geldig van 29 juli 2019 tot 30 september 2019. 

Coördinatie erkende vereniging 
Op 26/7/2019 werden alle inrichtingen gelegen in de afgebakende regio aangeschreven per mail en 

hierbij op de hoogte gebracht van de conventie. Hierbij werd eveneens het vrijwillige karakter van deze 

screening aangehaald. Tevens ontvingen alle betrokken contractuele dierenartsen een individuele 

opgestelde lijst van sanitaire verantwoordelijken die in de te bemonsteren regio lagen en voldeden 

aan de voorwaarden. Tevens ontvingen alle betrokken dierenartsen de nodige info m.b.t de richtlijnen 

opgenomen in de conventie (staalname, uitvoerende laboratoria, facturatie,… ). 

Alle uitvoerende laboratoria die contact hebben opgenomen met de erkende vereniging werden 

eveneens ingelicht m.b.t de geldende richtlijnen. 

Resultaten 
598 Beslagen werden bemonsterd en 638 analyses uitgevoerd. Twee resultaten waren positief bij het 

eerstelijnslabo, maar de aanwezigheid van LPAI H3 kon bij hercontrole niet bevestigd worden door het 

NRL Sciensano m.a.g dat men deze 2 resultaten eveneens als negatief kan beschouwen. Alle andere 

analyses uitgevoerd bij de eerstelijnslaboratoria waren negatief, waardoor men er kan van uitgaan dat 



er geen duidelijke aanwijzing is van circulatie van het virus in de bemonsterde regio binnen de 

categorie vleesproducerend pluimvee 

111 Beslagen hebben niet deelgenomen aan de vrijwillige screening. Deze niet bemonsterde beslagen 

waren verspreid over de gehele regio. Fig. 2 geeft proportioneel het aantal bemonsterde inrichtingen 

per arrondissement weer. Naarmate de kleurintensiteit toeneemt, neemt het percentage 

bemonsterde inrichtingen per arrondissement toe en varieert deze van nagenoeg 60% tot 100%. In 

totaal werd 79% van de aangeschreven inrichtingen bemonsterd.  

                 

 

 

Conclusie 
Enkele zaken waarmee men rekening dient te houden: 

- De screening kan aanzien worden als een soort van ‘snapshot’ waarbij dieren steeds binnen 

een bepaalde leeftijdscategorie werden gescreend. In theorie is het dus mogelijk dat een 

koppel pas positief werd na monstername of dat er op moment van monstername geen 

tracheale excretie meer was van het virus. 

- Door het poolen en bemonsteren van verschillende dieren per swab is er een mogelijk 

verdunningseffect waardoor het kan zijn dat zeer lage hoeveelheden virus gemist worden en 

men dus te maken heeft met een vals negatief resultaat. 

- 111 Beslagen, verspreid binnen de regio hebben geen analyse uitgevoerd.  

 

Echter zelfs met bovenstaande beperkingen/opmerkingen rekening houdende lijkt de kans klein dat 

de categorie vleesproducerend pluimvee, de circulatie van het virus in stand houdt. De grootste 

Fig. 2: Proportionele weergave bemonsterde inrichtingen per arrondissement 



problematiek met betrekking tot uitbraken lijkt dan ook voorbij. Tevens zijn er sinds 19 juli geen 

nieuwe uitbraken meer bevestigd. Ondanks dat een aantal inrichtingen niet bemonsterd zijn geweest, 

lijkt de impact hiervan beperkt aangezien het percentage bemonsterde inrichtingen per 

arrondissement aanzienlijk tot zeer hoog was. 


