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1. Etiologie

• Avian paramyxovirus 1 = RNA-virus, verschillende genotypes
• Virulentie bepaald door intracerebrale pathogeniciteitsindex (ICPI)
• Klassificatie adv virulentie

o Lentogeen (langzaam, ICPI < 0,07)
o Mesogeen (gemiddeld, ICPI 0,07 – 1,5)
o Velogeen (snel, ICPI 1,5 – 2,0)

• Resistent virus
o Kan lange tijd buiten de gastheer overleven
o Inactivatie na 180 min. bij 56°C

30 min. bij 60°C



1. Etiologie

• Vrijwel alle vogels (wilde en tamme) zijn gevoelig, eenden en ganzen 
kunnen virus dragen en uitscheiden zonder zelf symptomen te vertonen

• Symptomen: afhankelijk van virusstam en getroffen vogelsoort
o Ademhalingsproblemen
o Stoornissen van het spijsverteringsstelsel
o Verminderde eetlust
o Sufheid
o Verminderde leg
o Zenuwsymptomen (velogene stammen)
o Massale sterfte (velogene stammen)



2. Epidemiologie

Verspreiding door
o Direct contact met besmette vogels
o Indirect contact:

- besmet materiaal (voeder of drinkwater verontreinigd door 
uitwerpselen)

- via de lucht



3. Preventie en bestrijding

• Reeds sinds 1993 moet er in België verplicht gevaccineerd worden
o Op pluimveehouderijen waar meer dan 100 stuks pluimvee worden 

gehouden (MB 25 januari 1993)

o Alle pluimvee op verzamelingen (openbare markten, tentoonstellingen, 
wedstrijden, prijskampen, …) (MB 4 mei 1992)

o Duiven die deelnemen aan wedstrijden (vluchten) en verzamelingen (bv. 
tentoonstellingen) (KB 28 november 1994)

o De vaccinaties moeten uitgevoerd worden door de erkende dierenarts! (MB 
25 januari 1993)



3. Preventie en bestrijding

• Aangifteplichtig dwz dat symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met 
NCD door de houder of de dierenarts onmiddellijk moeten gemeld worden aan 
de LCE

• Het FAVV zal na melding een onderzoek starten en nodige maatregelen opleggen
• Bij uitbraak op een professioneel pluimveebedrijf wordt rond de haard een 

beschermingsgebied (3 km) en een toezichtsgebied (10 km) afgebakend
• Bij uitbraak bij een hobbyhouder wordt in de regel een bufferzone van 500 m 

afgebakend



4. Situatie in België

Sinds eind april 2018 verschillende uitbraken bij professionele pluimveebedrijven 
(3) en bij hobbyhouders (17) door nieuw NDV-virus, virus geclassificeerd als 
genotype VIIi
• Professionele pluimveebedrijven:

✓ 04/07/2018: Haaltert (pluimveehandelaar)
✓ 09/07/2018: Zulte 
✓ 17/07/2018: Waregem

Oorzaak uitbraak?
- pluimveehandelaar: aankoop niet of onvoldoende gevaccineerd 

hobbypluimvee? Eigen pluimvee onvoldoende of niet gevaccineerd?
- Professionele pluimveebedrijven: vaccinatie niet goed uitgevoerd? 

besmetting in de stal gebracht door vangploegen? 



4. Situatie in België

• Hobbyhouders
✓ 26/04/2018: Herstal
✓ 14/06/2018: Kessel
✓ 14/06/2018: Soignies
✓ 14/06/2018: Verviers
✓ 22/06/2018: Villers-la-Ville
✓ 26/06/2018: Theux

✓ 16/07/2018: Eeklo
✓ 16/07/2018: Ninove
✓ 20/07/2018: Lessines
✓ 20/07/2018: Meix-devant-

Virton
✓ 31/07/2018: Momignies

✓ 26/06/2018: Dentergem
✓ 26/06/2018: Hélécine
✓ 27/06/2018: Zoutleeuw
✓ 27/06/2018: Erpe-Mere
✓ 06/07/2018: Morlanwelz
✓ 13/07/2018: Beersel

Uit epidemiologisch onderzoek bleek dat in het overgrote deel van de gevallen  
recent pluimvee werd aangekocht bij een pluimveehandelaar, meestal op een 
openbare markt



5. Maatregelen genomen in België

• 2 juli 2018: Beslissing FAVV  Verzamelen, tentoonstellen en verhandelen van 
pluimvee en hobbypluimvee naar en door hobbyhouders met inbegrip op 
openbare markten is verboden.

• MB van 24 juli 2018  eerste versoepeling op dit verbod voor 
pluimveehandelaars, onder strikte voorwaarden:
✓ Aankoop pluimvee op professionele pluimveebedrijven
✓ Verplaatsingsdocument voor elk vervoer (naar beslag, naar markt)
✓ Pluimvee moet op bedrijf van herkomst volledig gevaccineerd zijn
✓ Bijhouden register



5. Maatregelen genomen in België

• Wijziging op 29 augustus 2018 van MB van 24 juli 2018  tweede 
versoepeling op dit verbod voor verzamelen hobbypluimvee op niet-
commerciële verzamelingen, ook onder strikte voorwaarden:
✓ Enkel op niet-commerciële verzamelingen
✓ Verzameling moet beschikken over een toelating van het FAVV
✓ Alle pluimvee moet individueel geïdentificeerd zijn met een gesloten 

pootring
✓ Alle pluimvee is ten minste 3 weken en ten hoogste 9 maanden voor de 

aanvang van de verzameling gevaccineerd met een geïnactiveerd vaccin



5. Maatregelen genomen in België

• Er wordt gewerkt aan een nieuw MB dat de voorwaarden regelt in verband 
met de aankoop van hobbypluimvee door pluimveehandelaars.

Doel: insleep van het virus  door aankoop van hobbypluimvee dat 
niet of onvoldoende gevaccineerd is te verhinderen

• Van zodra de epidemiologische situatie het toelaat zal het MB van 24 juli 2018 
opgeheven worden  opnieuw verkoop van hobbypluimvee tussen 
particulieren mogelijk


