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UITBRAKEN NCD, PSEUDOVOGELPEST 

Geachte klant, 

 

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte waar vrijwel alle vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn. De ziekte wordt 

veroorzaakt door het ND-virus, waarvan verschillende stammen bestaan. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de 

ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Aarzel niet ons te contacteren bij minste twijfel van ziekte bij uw dieren. 

In het kader van 10 recente uitbraken (geen enkel professioneel bedrijf) wensen we u de wettelijke verplichtingen (klik hier voor wet) voor 

pluimveehouders en dierenartsen nog even oplijsten. 

 

Slachtkuikens 
 

 Tijdstip Vaccin Methode 

1e enting 1e dag Levend vaccin naar keuze Grove spray (volle dosis). 

2e enting Tussen dag 10 en 18 LaSota stam of gecloneerde 

LaSota stam 

Fijne spray of drinkwater-

methode (volle dosis). 

    

Legkippen 

 
 Tijdstip Vaccin Methode 

1e enting (opfok) Tussen dag 10 en 18 LaSota stam of gecloneerde 

LaSota stam 

Fijne spray of drinkwater-

methode (volle dosis). 

2e enting (opfok) 7 weken leeftijd LaSota stam of gecloneerde 

LaSota stam 

Fijne spray of drinkwater-

methode (volle dosis). 

3e enting (opfok) Bij overplaatsen Geïnactiveerd geadjuveerd 

vaccin 

Onderhuidse injectie. 

4e enting en volgende (leg!) Tijdens de legperiode is hervaccinatie verplicht wanneer een bloedonderzoek uitgevoerd bij een 

representatief aantal stuks pluimvee heeft aangetoond dat het koppel onvoldoende immuniteit bezit. 

Een dergelijk bloedonderzoek moet worden uitgevoerd ten laatste 8 maanden na het begin van de leg. 

Contacteer uw dierenarts om een bloedname te plannen! 

 Uitgeruide koppels: onderhuidse injectie van een geïnactiveerd geadjuveerd vaccin. Contacteer uw 

dierenarts om de enting uit te voeren. 

    

Reproductie 

    
Pluimveeselectie- en vermeerderingsbedrijven in de categorie leg/vlees. 

Zelfde schema en methode als beschreven voor “legkippen”. 

    

Hobbysector 

    

Sierpluimvee dat te koop wordt aangeboden op een markt moet reeds gevaccineerd zijn binnen de drie maanden voorafgaand aan de 

verkoop. 

Herentingen: Van juli tot september dmv een onderhuidse injectie met een geïnactiveerd geadjuveerd vaccin. 

 

 

   

Ook wensen we de aandacht te vestigen op de noodzaak van sanitaire maatregelen en de bioveiligheid op uw bedrijf! 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1993012530%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1993012530&table_name=WET&nm=1993016016&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&nm_ecran=1993016016&fromtab=wet_all&nl=n&sql=nm+contains+%271993016016%27and+actif+%3D+%27Y%27&nmrc=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=45&imgcn.y=12#Art.N

