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Samenvatting
Colibacillose is een veel voorkomende aandoening bij leghennen. Het wordt veroorzaakt 
door de  Escherichia coli bacterie. Het is één van de belangrijkste doodsoorzaken bij 
leghennen en de ziekte gaat dan ook gepaard met grote economische verliezen. 
Het doel van deze oriënterende veldstudie is om meer inzicht te krijgen in de economische 
impact van colibacillose bij leghennenbedrijven en de leghennensector in Nederland en 
hoe deze impact het best nader onderzocht kan worden. Ten eerste is er een 
literatuuronderzoek gedaan naar  economische studies van dierziekten en de daarbij 
behorende modellen. Vervolgens is er een kleinschalige veldstudie gedaan en is er een 
enquête uitgevoerd onder pluimveedierenartsen om meer inzicht te krijgen in de 
veterinaire aanpak en de hierbij komende kosten. Met de bevindingen uit deze 
kleinschalige veldstudie en de enquête zijn enkele economische berekeningen gemaakt. 
Hieruit bleek dat de gemiddelde economische schade van colibacillose € 0,85 per 
opgehokte hen (poh) was. De schade werd met name veroorzaakt door een lager aantal 
eieren poh. De enquête wees uit dat dierenartsen in veel gevallen zelf pathologische en 
bacteriologisch onderzoek uit te voeren. In 24,3% van de gevallen werden hiervoor dieren 
of materiaal ingestuurd naar de GD. Ten aanzien van de gangbare therapieën bleek dat 
iedere dierenarts op een andere manier met colibacillose omgaat. Het meest gegeven 
advies (5/6) is verbetering van hygiënemaatregelen en verbetering van het stalklimaat. 
Aan de hand van de resultaten van de literatuurstudie, veldstudie en enquête worden in dit 
verslag aanbevelingen gedaan voor een grootschalige veldstudie, om verder inzicht te 
krijgen in de impact van colibacillose voor leghennenbedrijven en de leghennenindustrie. 
Een dergelijke studie is van groot belang om goed te kunnen afwegen welke maatregelen 
noodzakelijk zijn om schade door de ziekte te beperken, zowel op het niveau van 
individuele bedrijven, als op niveau van de pluimveesector, overheid en wetenschappelijk 
onderzoek.   



Inleiding

E coli bij leghennen 

De bacterie 
De Escherichia coli bacterie is een normale darmbewoner bij zoogdieren, waaronder de 
mens, en bij vogels. De aanwezigheid van deze bacterie zorgt bij kippen voor een goede 
groei en ontwikkeling en beschermt de darm tegen andere bacteriën. De concentratie kan 
oplopen tot 106 E. coli/gram darminhoud.  Bij kippen zonder klinische verschijnselen is 10 
tot 15 % van de aanwezige coliformen in de darm potentieel pathogeen. In een 
commerciële leghennenstal kan men in het aanwezige stof de bacterie vinden. In stof kan 
E. coli  concentraties bereiken van 106 E. coli /gram stof. Als het stof droog blijft kan de 
bacterie lange tijd overleven. Voer en water kunnen ook besmet raken met de E. coli  
bacterie. Door uitwerpselen van ongedierte, zoals bijvoorbeeld muizen, kan het kippenvoer 
besmet raken. Op deze manier kan een nieuwe serotype de kippenstal binnenkomen. 
(Saif et al., 2003) Colibacillose wordt veroorzaakt door avian pathogenic Escherichia coli,  
ook wel APEC genoemd. APEC is een O-type E. coli. Verschillende O-types zijn gevonden 
bij leghennen met colibacillose. O78, O2 en O1 zijn veel voorkomende varianten. Binnen 
één bedrijf zijn vaak meerdere types te vinden. Het aantal ligt tussen de twee tot vier 
genotypes per bedrijf.(Landman et al., 2013a)  Tot op heden kan er nog geen onderscheid 
worden gemaakt tussen een commensaal en een pathogene  E.coli variant. Wel is het zo 
dat bijvoorbeeld de O78 veel vaker wordt gevonden op bedrijven met 
colibacilloseproblematiek dan op bedrijven zonder dergelijke problemen. (Vandekerchove 
et al., 2005)

Verschijnselen
Colibacillose is een systemische of lokale aandoening die geheel of gedeeltelijk wordt 
veroorzaakt door APEC. Een aantal voorbeelden hiervan zijn, coliforme salpingitis, 
coliforme peritonitis, coliforme cellulitis, luchtzakontsteking en colisepticaemie.  
Coliforme salpingitis/peritonitis/salpingoperitonitis (SPS) en het E.coli peritonitis syndroom 
(EPS) ook wel colisepticaemie genoemd, zijn de meest voorkomende vormen van 
colibacillose bij leghennen. Bij SPS raakt het oviduct ontstoken en is vaak gevuld met 
verkaasd exsudaat. Dit exsudaat bestaat uit fibrine, granulocyten, ingedroogde dooier en 
schaalmateriaal. Als de ontsteking beperkt blijft tot het oviduct, kan dit vrijwel 
symptoomloos verlopen. De ontsteking kan zich uitbreiden naar het peritoneum en 
peritonitis veroorzaken. Dit kan door sepsis of doordat er een ovulatie in de buikholte 
plaats vindt. Als er een peritonitis ontstaat, worden de hennen acuut ziek en sterven 
daarna vrij snel. Bij SPS is de mortaliteit vrij laag en wordt de  eiproductie van de koppel 
nauwelijks beïnvloed. Bij EPS sterven de dieren acuut en is de mortaliteit juist hoog, tot 
wel 10%. EPS kent meerdere stadia, waaronder: acute sepsis, polyserositis en chronische 
granulomateuze ontsteking. Pathologische afwijkingen die kunnen worden gevonden zijn, 
peritonitis, pericarditis, perihepatitis, oöphoritis en sepsis. Bij sepsis worden hyperemische 
spieren en  zwelling van organen als lever, milt en nieren gezien. (Landman en 
Cornelissen, 2006; Landman et al., 2013b)

Infectieroutes
De infectieroutes zijn nog niet geheel opgehelderd. Er bestaan wel verschillende 
theorieën. Over het algemeen worden drie infectieroutes genoemd: een ascenderende 
infectie vanuit de cloaca, bacteriële translocatie vanuit de luchtwegen of bacteriële 
translocatie vanuit de darmen. In 1959 is de infectieroute vanuit de cloaca onderzocht. 
Hierbij bleek het mogelijk te zijn om peritonitis te induceren door de dieren intravaginaal te 
inoculeren met E. coli, mits er dooiermateriaal in de buikholte aanwezig was. Bij 6 van de 



14 dieren werden laesies gevonden en 4 van de 14  stierven.(Landman en Cornelissen, 
2006) In 2013 is dit experiment herhaald. Bij dit experiment zijn de dieren intravaginaal 
geïnoculeerd, zonder dat er dooiermateriaal in de buikholte aanwezig was. Van deze 
hennen ontwikkelde 49%  EPS. Dit was significant hoger dan de placebogroep. Hiermee is 
aangetoond dat het dooiermateriaal geen bepalende rol speelt.(Landman et al., 2013b) 
Onder invloed van de hoge oestrogeenspiegels bij hoogproductieve dieren zou de 
kringspier tussen vagina en cloaca, teveel relaxeren. Hierdoor is theoretisch een 
ascenderende faecale contaminatie van het reproductieapparaat mogelijk. (Ozaki en 
Murase, 2009) Een infectie met infectieuze bronchitis zou negatieve peristaltiek van de 
eileider kunnen veroorzaken, waardoor de E. coli-infectie sneller zou optreden. Daarnaast 
bestaan er nog theorieën over bacteriële translocatie vanuit de darm of de luchtwegen. 
Translocatie van E.coli uit de darm zou mogelijk peritonitis kunnen veroorzaken. Bij 
leghennen is er een experiment gedaan, waarbij de dieren oraal werden geïnoculeerd met 
E. coli. 13% van deze hennen kreeg EPS. Dit was niet significant verschillend van de 
placebogroep en deze theorie is dan ook nog niet bewezen. Bij knaagdieren is er wel 
aangetoond dat E. coli vanuit de darm onder invloed van verschillende stressoren elders in 
het lichaam gevonden konden worden. De bacteriën werden gevonden in onder andere de 
mesenteriale lymfeknopen. Verder zou in theorie stof, met daarin hoge E. coli  
-concentraties, door inhalatie de longen en ook de luchtzakken kunnen bereiken. Er wordt 
gedacht dat via translocatie vanuit de abdominale luchtzak de bacterie via deze route de 
eileider en de buikholte kan bereiken. (Landman en Cornelissen, 2006) In 2013 is er een 
onderzoek gedaan, waarbij hennen intratracheaal werden geïnoculeerd met E. coli. 80% 
van deze dieren ontwikkelde EPS. Dit was significant hoger dan de placebogroep. 
Hiermee lijkt colibacillose als gevolg van inhalatie van E. coli te zijn bevestigd als 
mogelijke infectieroute. (Landman et al, 2013b)

Risicofactoren
Er zijn veel verschillende factoren die het risico op colibacillose bij leghennen vergroten. 
Belangrijke factoren zijn omgevingsfactoren in de leghennenstal. Hierbij moet gedacht 
worden aan de temperatuur, de kwaliteit van het drinkwater en het aantal dieren per m3. 
Daarnaast is de mate van ventilatie erg belangrijk. Een goede ventilatie kan zorgen voor 
een lagere hoeveelheid ammoniak en stof in de lucht. Vandekerchove heeft aangetoond 
dat een toename van het stalvolume met 1 liter per hen, een 33% lager risico geeft op 
colibacillose. Verder heeft ze aangetoond dat het risico op colibacillose toeneemt, als er in 
een gebied meerdere pluimveestallen aanwezig zijn. Iedere extra kilometer afstand tussen 
verschillende pluimveestallen, geeft een 6 maal lagere kans op colibacillose. Een andere 
belangrijke risicofactor is een primaire infectie met andere pathogenen, zoals bijvoorbeeld 
virussen, bacteriën en parasieten. (Saif et al., 2003; Vandekerchove et al 2004c)  Bij 
vleeskuikens is experimenteel aangetoond dat een primaire infectie met het infectieuze 
bronchitisvirus  veel meer risico geeft op colibacillose. (Matthijs et al., 2003)  Aangenomen 
wordt dat ook bij leghennen dergelijke infecties kunnen predisponeren voor 
colibacillose.De literatuur biedt echter weinig weinig bewijs hiervoor. In één van de weinige 
studies waarbij onderzoek is gedaan bij leghennen naar een mogelijk verband tussen 
colibacillose en het infectieuze bronchitisvirus, Newcastle diseasevirus, Avian 
Pneumovirus, Mycoplasmma gallisepticum, Mycoplasma synoviae en Ornithobacterium 
rhinotracheale kon dit verband niet worden aangetoond. In deze studie is gebruik gemaakt 
van bloedonderzoek naar de aanwezigheid en de hoeveelheid van antilichamen tegen 
deze verschillende agentia. Er is geen significant verschil gevonden tussen de controle 
dieren en de dieren met colibacillose. (Vandekerchove et al, 2003a) De beperking van 
deze onderzoeksmethode is dat er bij serologie niet met zekerheid kan worden 
vastgesteld of een dier op het moment van de meting een infectie doormaakt, onlangs een 
infectie heeft gehad maar nog te kort geleden om een titerverhoging te geven of dat het 



dier een hoge titer heeft vanwege vaccinatie. Dat colibacillose in ieder geval kan ontstaan 
als primaire infectie, zonder de noodzaak voor predisponerende factoren, is gebleken uit 
het onderzoek van Landman et al. Hierbij werden leghennen geïnoculeerd met enkel E. 
coli. Deze leghennen kregen colibacillose zonder de aanwezigheid van een ander primair 
pathogeen. (Landman et al., 2013b)

Prevalentie
E. coli kan veel ziekte en schade veroorzaken in de pluimvee industrie. Bij vleeskuikens 
geeft het met name een beeld van polyserositis. Dit geeft een hogere mortaliteit en 
afkeuringen aan de slachtlijn. Eèn van de belangrijkste doodsoorzaken bij de leggende 
hen is colibacillose. (Landman et al., 2006). Voor exacte uitspraken over prevalentie is 
data nodig van grootschalige veldstudies, waarbij steekproefsgewijs bij leghennenkoppels 
nader onderzoek naar E. coli infecties heeft plaatsgevonden. Dergelijke data is echter nog 
niet voorhanden. Op dit moment kan dus alleen een grove schatting van de prevalentie 
gemaakt worden aan de hand van de beschikbare literatuur. Vandekerchove schat dat de 
prevalentie in België rond de 20% ligt. Bij het nationale veterinaire instituut in Uppsala, 
Zweden, werden in de periode tussen 2001 en 2004 van 172 verschillende koppels 
leghennen aangeboden voor sectie. Bij 49% van deze koppels werd met behulp van 
bacteriologisch onderzoek E. coli aangetoond. Er moet rekening mee worden gehouden, 
dat dieren alleen ingezonden worden ingeval van ziekte en de prevalentie dus een 
overschatting zou kunnen zijn. (Fossum et al., 2009)
In Nederland worden de meeste leghennen, in geval van ziekte, onderzocht bij de 
Gezondheidsdienst (GD) in Deventer. In de periode 2000-2005 werd bij 31,5% van de 
ingezonden leghennen peritonitis als gevolg van E. coli gevonden (Heijmans en Duns, 
2007; Landman 2006). Als de diagnose alleen bij de Gezondheidsdienst zou kunnen 
worden gesteld zou dit betekenen dat 9% van de Nederlandse leghennenkoppels 
colibacillose doormaakt. De diagnose kan ook worden gesteld door pluimveedierenartsen 
in het land. Daarnaast wordt er soms ook een waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld worden 
door bijvoorbeeld vertegenwoordigers van voermengbedrijven en broederijen, zonder 
verdere diagnostiek of de betrokkenheid van een dierenarts. Hierdoor zouden de 
prevalentiecijfers juist een onderschatting kunnen zijn. Dit alles maakt het lastig om een 
goede inschatting te maken over de werkelijke prevalentie. Uit een enquête onder 
biologische pluimveehouders bleken 7 van de 33 koppels colibacillose te hebben tijdens 
de productiecyclus. Dit is 21% van de koppels. (Van der Meulen et al., 2004) Verder is er 
ook een enquête geweest onder pluimveehouders met een volièrestal. Van de 25 
bedrijven hadden 16 bedrijven verhoogde uitval door colibacillose. Van de 16 bedrijven 
had 56% ernstige problemen. Geschat werd dat de uitval bij deze 25 bedrijven gemiddeld 
4% hoger lag vanwege de colibacillose.(van Emous et al., 2003) De maximale toename in 
uitval was 15%. Dit komt vrij goed overeen met de bevindingen van Heijmans en Duns. Zij 
vonden namelijk een gemiddelde toename in uitval van 4,89% met een maximale toename 
van 14,97%. 

Tabel 1(CBS, 2013)



Economische impact
In 2006 is er een onderzoek gedaan in opdracht van het productschap Vee, Vlees en 
Eieren (PVE). Hierbij zijn de gegevens van 32 pluimveebedrijven gebruikt. De schade 
werd geschat op €0,28 per hen. De schade werd met name veroorzaakt door de 
verhoogde uitval. Op basis van de GD inzendingen werd aangenomen dat er bij 8,8% van 
de pluimveekoppels per jaar een E. coli-infectie voorkomt. Daarmee kwam de schade voor 
de totale Nederlandse sector in 2006 volgens deze studie op  €746.770. (Heijmans en 
Duns, 2007) Waarschijnlijk is dit een onderschatting van de werkelijk impact. Er is 
bijvoorbeeld niet gekeken naar de extra arbeid van de pluimveehouder en niet gekeken 
naar de vaccinatiekosten van koppels die geen infectie doormaken. Daarnaast werd de 
prevalentie van colibacillose geschat op basis van GD inzendingen, wat, zoals toegelicht 
in de vorige paragraaf, mogelijk geen goede weergave geeft van de werkelijke prevalentie. 
Ook is in deze studie niet met nadere diagnostiek vastgesteld of er daadwerkelijk 
colibacillose speelde op de betreffende bedrijven. Naast deze studie zijn er geen andere 
studies met  harde cijfers over de economische impact van colibacillose bij leghennen. 
(Landman en Cornelissen, 2006). Meer inzicht in de economische impact is van groot 
belang om goed te kunnen afwegen welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade door 
de ziekte te beperken, zowel op het niveau van individuele bedrijven, als op niveau van de 
pluimveesector en de overheid. Daarnaast zou een grote impact ook een reden kunnen 
zijn voor meer wetenschappelijk onderzoek.



Economische schade door dierziekte

Economische modellen kunnen gebruikt worden als basis om een kostenschatting te 
kunnen maken en te bepalen hoe groot de economische impact is van een bepaalde 
dierziekte. (Bennett, 2003) Er zijn verschillende redenen om een economische studie te 
doen naar een dierziekte. De volksgezondheid is een belangrijke reden voor een 
economische studie. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan, omdat de dierziekte een gevaar voor 
de volksgezondheid vormt, doordat het een zoönose is (Vosough Ahmadi, 2006; Bogaardt 
et al., 2004) of om resistentie tegen antibiotica tegen te gaan, door het omlaag brengen 
van antibioticagebruik binnen de veehouderij. (Reus, 2011) Het uiteindelijke doel is een 
dierziekte zo efficiënt mogelijk te bestrijden. Economische kennis omtrent een dierziekte 
geeft een betere basis voor het maken van een nationaal beleid, bijvoorbeeld in de vorm 
van preventiemaatregelen. Het geeft ook een betere basis voor het beleid van de 
veehouder. Een veehouder moet keuzes maken tussen het  hebben van hogere kosten 
vanwege preventiemaatregelen en een laag risico op dierziekte of lagere kosten met een 
groter risico op dierziekte en de daarbij behorende kosten. Als het risico en de kosten 
bekend zijn, is het gemakkelijk om een beleid te bepalen. Tenslotte kan een grote 
economische impact ook een reden zijn voor meer wetenschappelijk onderzoek. (Bennet, 
2003) 

De economische impact van een dierziekte is niet altijd even gemakkelijk te bepalen. Dit 
kan komen doordat een ziektebeeld onduidelijk is of doordat het ontstaan van de ziekte 
afhankelijk is van veel verschillende factoren. Het wordt nog complexer als een ziekte kan 
samengaan met andere infecties. (Dijkhuizen et al., 1991) Bij elke dierziekte kunnen een 
aantal variabelen worden vastgesteld, zoals de incidentie, het ziektebeeld, 
preventiemaatregelen en behandelingsmogelijkheden. Hiervan is het moeilijkste te 
bepalen wat er wel en niet onder  preventiemaatregelen valt. Veel maatregelen worden 
algemeen toegepast door de pluimveehouder, zoals bijvoorbeeld hygiënemaatregelen en 
goede voeding. Wat verder nog bepaald moet worden, is voor wie de economische impact 
is. Er kan een model gemaakt worden voor de gehele sector, de veehouder of bijvoorbeeld 
de consument. (McInerney, 1996)

Het is belangrijk om te bepalen om wat voor een type aandoening het gaat. Dierziekten 
zijn onder te verdelen in 2 groepen, namelijk enzoötisch en epizoötisch. Een voorbeeld 
van een epizoötische ziekte is Aviaire Influenza. Bij dit type aandoening mag een 
veehouder geen beslissing meer nemen, maar worden er beslissingen genomen op 
nationaal niveau. Een epizoötische aandoening heeft namelijk invloed op de nationale en 
internationale handel. Om de handelspositie te beschermen, kan er bijvoorbeeld 
overgegaan worden tot ruiming. Ook heeft een dergelijke aandoening veel meer invloed 
op de nationale beeldvorming dan dat het geval is bij een enzoötische ziekte. Een 
voorbeeld van een enzoötische ziekte is colibacillose. Een veehouder mag in het geval 
van een enzoötische aandoening zelf keuzes maken hoe hier mee om te gaan. 
Bijvoorbeeld bij het nemen van preventieve maatregelen of het inzetten van een 
behandeling. (Dijkhuizen et al., 1991)

Binnen de veehouderij worden er vele verschillende onderzoeksmethodes gebruikt om de 
economische impact  van een dierziekte te bepalen. Hier onder een aantal voorbeelden 
van onderzoekmethodes.



Partial budgeting
Partial budgeting kan worden toegepast om de kosten en baten in beeld te brengen van 
verschillende maatregelen vanwege een bepaalde kwestie, zoals bijvoorbeeld een 
dierziekte. Bij partial budgeting wordt er gefocust op de veranderingen in uitgaven en 
inkomen door de gekozen maatregel. Het geeft dus geen totaal beeld van het rendement 
of het bedrijfsinkomen. Er wordt  alleen berekend, welke winst er kan worden behaald door 
het toepassen van een bepaalde maatregel. Een voorwaarde voor deze methode is dat 
niet een ongelijkmatig tijdspatroon heeft of een grote mate van onzekerheid bevat. Het is 
goed toepasbaar om de invloed van kleine maatregelen of veranderingen in een bedrijf te 
analyseren. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om de kosten van een ziekte te 
bepalen. Bij deze rekenmethode wordt er gewerkt met een huidige of basissituatie en deze 
wordt vergeleken met de alternatieve situatie. Er wordt gekeken hoeveel extra 
opbrengsten er zijn in de alternatieve situatie, maar ook hoeveel ontgane opbrengsten er 
zijn. Daarnaast wordt er bekeken hoeveel extra kosten er gemaakt worden in de 
alternatieve situatie en hoeveel bespaarde kosten er in deze situatie zijn. (Dijkhuizen et al., 
1991; Syllabus) Bij economische berekeningen in de melkveehouderij is partial budgeting 
een goed toepasbare methode. Santschi et al. heeft met behulp van partial budgeting 
berekend wat het economische effect is van een  droogstand van 35 dagen in plaats van 
de gebruikelijk 60 dagen. (Santschi et al., 2011) Deze methode kan ook goed gebruikt 
worden om de economische impact van colibacillose te berekenen. Er kan dan worden 
gerekend met alleen die kengetallen die door colibacillose worden beïnvloed, zoals 
bijvoorbeeld de uitval en het totaal aantal eieren per opgehokte hen. Voor andere 
kengetallen kunnen normatieve cijfers worden gebruikt, zodat deze geen verstorend effect 
kunnen geven.

Beslisboom
Een beslisboom is een visuele voorstelling waarin de keuze mogelijkheden omtrent een 
bepaald probleem en de daarmee samenhangende kansen en beslissingen op logische 
manier en in chronologische volgorde zijn gerangschikt. Hierbij worden de verschillende 
uitkomst mogelijkheden weergegeven. Het is een methode die toegepast kan worden als 
een maatregel meerdere gevolgen zou kunnen hebben en het belangrijk is wat de 
bijbehorende kansen zijn. Het zorgt er namelijk voor dat een complex probleem 
overzichtelijker is, waardoor de besluitvorming eenvoudiger wordt. Om een beslisboom te 
kunnen opstellen, moet er worden vastgesteld welke keuze mogelijkheden er zijn, welke 
gebeurtenissen er dan kunnen optreden en wat de kans op een dergelijke gebeurtenis is. 
De kans op een bepaalde gebeurtenis kan vastgesteld worden door middel van 
experimenten, van uit de literatuur of empirisch. Iedere gebeurtenis heeft een financiële 
waarde, doordat een gebeurtenis opbrengsten of kosten met zich mee brengt. Door de 
kans te vermenigvuldigen met de financiële waarde van de bijbehorende gebeurtenis, kan 
een verwachte financiële waarde berekend worden. Door de verwachte financiële waardes 
van de beslissingen met elkaar te vergelijken, kan bepaald worden welke beslissing 
economisch het gunstigste is. (Dijkhuizen et al., 1991; Syllabus) Een beslisboom kan goed 
gebruikt worden om een keuze voor een therapie te onderbouwen. Pinzón-Sanchéz et al. 
(2001) heeft een beslisboom gebruikt om de economische impact te berekenen van 
verschillende therapieën bij klinische mastitis bij rundvee. 
Een beslisboom is er  dus voor bedoeld, om te bepalen welke maatregel economisch het 
meest zinvol is. Bij colibacillose zou bijvoorbeeld uitgerekend kunnen worden of het 
economisch gezien zinvol is om een koppel te vaccineren. Deze methode is niet goed 
geschikt om de economische schade als gevolg van een dierziekte te berekenen. 



Kosten/baten analyse
Kosten/baten analyse is een methode waarbij voor een langere periode de verwachte 
kosten en de verwachte opbrengsten van een bepaalde maatregel worden bepaald. Deze 
methode is toepasbaar als veranderingen een ongelijkmatig patroon in de tijd hebben. Ook 
kan het worden toegepast als het effect van een maatregel pas na een paar jaar zicht baar 
is. Bij een kosten/baten analyse wordt rekening gehouden met discontering. Dat betekent 
dat er rekening met de rente en de inflatie wordt gehouden. Dit omdat vaak eerst een 
investering wordt gedaan, die zich pas later terug betaald. De kosten/baten analyse wordt 
niet gebruikt om de economische impact van een dierziekte te bepalen. Deze 
analysemethode wordt vooral toegepast om het beleid op nationaal niveau te bepalen 
bijvoorbeeld bij ziektebestrijdingsprogramma's. Stott et al. (2012) heeft een kosten/baten 
analyse gemaakt om te voorspellen wat het kost om Ierland vrij te maken van Bovine 
Virale diarree, het BVDvirus. Daarnaast heeft zij ook berekend welke voordelen dit zou 
hebben. (Dijkhuizen et al., 1991; syllabus)

Systeemsimulatie
Deze onderzoeksmethode is een rekenmodel van een bepaald systeem waarbij 
verschillende variabelen kunnen worden ingevoerd. Hierbij kan dan de invloed van een 
specifieke variabele bepaald worden. Het kan worden toegepast bij complexe systemen, 
waarbij een bepaalde variabele op meerdere vlakken in dit systeem invloed heeft. 
(Dijkhuizen et al., 1991) Alarcon et al. heeft berekend welke strategie, om post-weaning-
multisystemic-wasting syndroom bij het varken aan te pakken, economisch gezien het 
gunstigste is. Daarbij is een simulatiemodel gebruikt om de economische impact van 
verschillende strategieën te berekenen. Systeemsimulatie kan niet worden gebruikt om de 
economische impact van colibacillose bij leghennen te berekenen.  Er wordt namelijk 
gekeken naar de invloed van een strategie op individueel dierniveau. Binnen de 
pluimveehouderij gaat het niet om het individu, maar juist om de gehele koppel. 
Systeemsimulatie kan wel worden toegepast bij niet economische onderzoeken. Zo heeft 
Comin et al. (2012) een simulatiemodel gebruikt om te onderzoeken op welke 
opsporingsmethode voor Aviaire influenza het meest effectief is.   

De keuze van een onderzoeksmethode is afhankelijk van meerdere factoren. Ten eerste is 
natuurlijk de aard en complexheid van het probleem belangrijk en hoeveel data er van dit 
probleem beschikbaar is. Daarnaast is de keuze afhankelijk van de beschikbare middelen 
en de beschikbare hoeveelheid tijd en geld. (Dijkhuizen et al., 1991)



Doel en opzet van deze studie

Het doel van deze oriënterende veldstudie is om meer inzicht te krijgen in de economische 
impact van colibacillose bij leghennenbedrijven en de leghennensector in Nederland en 
hoe deze impact het best nader onderzocht kan worden. Ten eerste is er een 
literatuurstudie gedaan. Daarbij is met een kosten/batenanalyse globaal bekeken welke 
gegevens belangrijk zijn om de gevolgen van colibacillose op nationaal niveau te kunnen 
inschatten. Aan de hand van literatuur is gekeken welke van deze gegevens beschikbaar 
zijn of waar er nog onduidelijkheid over is. Om te kunnen bepalen hoe een grootschalige 
veldstudie naar de economische impact voor de individuele pluimveehouder zou kunnen 
worden uitgevoerd, hebben wij een kleinschalige veldstudie gedaan. Met de bevindingen 
uit deze kleinschalige veldstudie zijn enkele economische berekeningen gemaakt. Er is 
geen economisch model voor gebruikt, maar er is een emperische bedrijfsvergelijking 
gemaakt. Bij deze kleinschalige studie waren er veel kengetallen beschikbaar. Doordat de 
werkelijke kengetallen van de bedrijven gebruikt konden worden, kon er een empirische 
bedrijfsvergelijking gemaakt. Ook is er een enquête geweest onder pluimveedierenartsen. 
Onder andere om te achterhalen hoe vaak dieren worden ingestuurd voor bacteriologisch 
onderzoek en hoe vaak er op basis van het ziektebeeld er de waarschijnlijkheidsdiagnose 
colibacillose wordt gesteld. Daarnaast werden de dierenartsen ondervraagd over wat de 
prevalentie en de gangbare therapieën zijn. Dit verslag zou kunnen dienen als basis voor 
de opzet van een grootschalige veldstudie om verder inzicht te krijgen in de impact van 
colibacillose voor leghennenbedrijven en de leghennenindustrie. 



Materiaal en methode

Literatuurstudie economische schade door  E. coli bij leghennen 

In 2003 heeft Bennet een methodologie  beschreven om economische analyses uit te 
voeren. De gebruikte methode is een kosten/batenanalyse. De analyses werden gemaakt 
van 30 endemisch aanwezige dierziektes in Groot Brittannië. Het doel was om een 
standaard methode te ontwikkelen om verschillende onderzoeken naar de economische 
schade door dierziekte en de daarbij behorende resultaten goed te kunnen vergelijken. 
Daarnaast moesten de resultaten gestructureerd, transparant, praktisch toepasbaar en 
goed gedocumenteerd zijn. Deze methode zou gebruikt kunnen worden door 
beleidsmakers op nationaal niveau. Om gericht een literatuurstudie te kunnen doen, is er 
voor gekozen om de methodologie van Bennet hier bij te gebruiken. Bij deze methode 
wordt in zes stappen bepaald wat de kosten en de misgelopen inkomsten zijn voor de 
veehouder veroorzaakt door dierziekte. Hier wordt op een gestructureerde manier meer 
inzicht verkregen in de economische impact. Er zouden met behulp van een rekenmodel 
berekeningen kunnen worden uitgevoerd.

Leeftijd 
Ten eerste is het belangrijk om vast te stellen welke leeftijdsgroep gevoelig is voor de 
ziekte. In het geval van E.coli is gebleken dat kippen van alle leeftijden gevoelig zijn. (Saif 
et al., 2003) Wel is gebleken dat bij het begin van de legperiode een E.coli-infectie vaak 
voorkomt. (Zanella et al., 2000) Bij 70% van de twintig bedrijven met colibacillose uit het 
onderzoek van vd Kerckhove waren de dieren tussen de 20 en 40 weken oud. Deze 
leeftijd valt samen met het begin van de leg tot de piek van de productie.(Vandekerchove 
et al., 2004b) Ook bij een onderzoek in Zweden bleek colibacillose vaker voor te komen in 
het begin van de legperiode. Bij 52% van de 85 koppels vond deze infectie plaats tussen 
het begin van de leg en 30 weken leeftijd. (Fossum et al., 2009) Met name EPS wordt 
gezien bij het begin van de legperiode. Bij SPS is dit minder het geval en dat wordt dan 
ook later in de legperiode gezien. (Saif et al., 2003) Dit wordt ook bevestigd door 
pluimveedierenartsen die veel met leghennen te maken hebben. Deze zien juist 
verhoogde uitval, waarbij vaak SPS wordt gezien, in het laatste deel van de legperiode, 
vanaf circa 50 weken leeftijd (persoonlijke communicatie Velkers).

Ziektebeeld 
Daarnaast moet worden bekeken welk effect een infectie heeft op de dieren en daarbij op 
de productie. Coliforme salpingitis/peritonitis/salpingoperitonitis (SPS) en het E.coli 
peritonitis syndroom (EPS) ook wel colisepticaemie genoemd, zijn de meest voorkomende 
vormen van colibacillose bij leghennen. Bij SPS raakt het oviduct ontstoken en is vaak 
gevuld met verkaasd exsudaat. De ontsteking kan zich uitbreiden naar het peritoneum. Dit 
kan door sepsis of doordat er een ovulatie in de buikholte plaats vindt. Als er een 
peritonitis ontstaat, worden de hennen acuut ziek en sterven daarna vrij snel. Bij SPS is de 
mortaliteit vrij laag en wordt de  eiproductie nauwelijks beïnvloed (Landman en 
Cornelissen 2006; Landman et al., 2013b) Bij EPS is de mortaliteit juist hoog. De sterfte 
kan hierbij oplopen tussen de 5 en 10%. (Zanella et al., 2000) Landman heeft een 
onderzoek gedaan naar EPS door leghennen op verschillende manieren met E. coli te 
inoculeren. Uit dit onderzoek bleek dat veel van de dieren die EPS ontwikkelen sterven, 
namelijk 159 van de 179 dieren. De sterfte trad gemiddeld op 2,3 dagen na inoculatie. De 
overige 20 (11%) hennen waren ernstig vermagerd en hadden inactieve ovaria. 
Vandekerckhove heeft in 2004 een veldstudie gedaan bij 40 leghennenhouders. De helft 
van deze bedrijven had te maken met een E. coli-infectie. Uit dit onderzoek bleek dat de 
sterfte  bij een E. coli-infectie sterk toenam. Het sterftepercentage per week was bij de 



geïnfecteerde koppels 1,71% terwijl dit slechts 0,30% was bij de niet-geïnfecteerde 
koppels. De afwijkingen die Vandekerckhove waarnam waren depressie en bevuilde 
cloaca's. 

Invloed van de infectie op de productie
Als een dier door ziekte niet meer kan produceren of minder produceert, kan die daling in 
productie gezien worden als misgelopen inkomsten en dus als verlies. Landman vond dat 
11% van de dieren met colibacillose niet sterven, maar vermageren en inactieve ovaria 
krijgen. Dus als er een uitval is van 10%, verwacht je ook 1% dieren die niet sterft aan de 
colibacillose, maar vermagert en inactieve ovaria krijgt. Dat zou betekenen dat er een 
legdaling is van 1% als gevolg van colibacillose. Zoals hierboven beschreven staat heeft 
Vandekerckhove een veldstudie gedaan bij leghennen. Hier uit bleek dat de eiproductie bij 
de geïnfecteerde koppels niet significant was afgenomen. (Vandekerchove et al., 2004b) 
Ook uit een studie van Zanella bleek de infectie ook geen invloed had op de eiproductie, 
maar dat alleen het sterftepercentage 5 tot 10% toenam bij een infectie. (Zanella et al., 
2000)

Bepalen van de directe verliezen door de infectie 
De directe verliezen voor de veehouder door een infectie zijn de misgelopen inkomsten 
door verminderde productie en door sterfte van het dier. Bij een E. coli-infectie treedt er 
dus een verhoogde sterfte op onder de leghennen. Het directe verlies is dan ook de 
waarde van de leghen op het moment van de sterfte. De waarde van een leghen voor in 
een scharrelhuisvestingssysteem is bij aankoop € 4,01.(zie tabel) De waarde van 
uitgelegde leghen van 1,8 kg is € 0,39.(zie tabel) De waarde van de leghen is dus sterk 
afhankelijk van de leeftijd van de hen. (KWIN)

Leghennen in scharrelhuisvesting

Periode 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Henprijs in € bij 
inzet 4,00 3,91 3,84 4,28

Tabel 2 (KWIN)

Slachtprijs uitgelegde leghen

Periode 2009 2010 2011 2012

In € per kg 
levend gewicht 0,23 0,18 0,21 0,24

Tabel 3 (KWIN)

Behandeling
Onder de indirecte kosten vallen de kosten voor een medische behandeling. Bij een E. 
coli-infectie kan er worden gekozen voor een behandeling met antibiotica. Het eerste keus 
antibioticum is oxytetracycline. Dit antibioticum heeft 5 dagen wachttijd op eieren. Het 
tweede keus antibioticum is colistine. Colistine heeft 0 dagen wachttijd voor eieren. Door 
een antibioticum te kiezen met een wachttijd van 0 dagen voor eieren, worden de 
verliezen beperkt. Bij pluimvee wordt er namelijk meestal gekozen voor 
koppelbehandeling. Als er wel wachttijd voor eieren zou zijn, zou dit grote verliezen voor 
de pluimveehouder met zich mee brengen. Colistine bleek bij de ondervraagde 
dierenartsen het meest gebruikte antibioticum te zijn. De effectiviteit van de behandeling 
na orale toediening van dit antibioticum is gezien de mogelijke infectieroutes discutabel. Bij 
een invasieve E. coli infectie verdient colistine niet de voorkeur, omdat colistine niet wordt 
opgenomen en uitsluitend lokaal in de darm werkzaam is. Momenteel staat het gebruik 



van het antibioticum colistine bij voedselproducerende dieren onder discussie, omdat het 
voor humaan gebruik belangrijk kan zijn. Mogelijk wordt het gebruik van dit middel 
uiteindelijk verboden of alleen onder zeer strenge voorwaarden toegestaan voor gebruik 
bij leghennen.(KNMvD, Formularium Pluimvee 2012)

Preventiemaatregelen
Preventiemaatregelen behoren ook tot de indirecte kosten. Een specifieke 
preventiemaatregel is  vaccinatie tegen de desbetreffende dierziekte. Tegen E. coli 
bestaan er verschillende vaccins. Er zijn commerciële vaccins en stalspecifieke vaccins 
verkrijgbaar. (Landman en Cornelissen, 2006) Bij een stalspecifiek vaccin wordt een E. 
colistam die gevonden is op het pluimveebedrijf gebruikt om antigeen te verkrijgen. 
Vaccinatie kan niet geheel voorkomen dat koppels toch veel last van colibacillose kunnen 
krijgen. Wanneer andere typen E. coli toeslaan dan waartegen het vaccin bescherming 
biedt, kan alsnog veel schade optreden. Minder specifieke preventiemaatregelen zijn 
hygiënemaatregelen. Om de hygiëne in de leghennenstal te verbeteren kan er worden 
gesprayd met een desinfecterend middel. Een veel gebruikt middel is halamid. Met name 
de legnesten kunnen hier mee worden ontsmet. Verder kan de kwaliteit van het drinkwater 
verbeterd worden door het toevoegen van chloor of zuren, zoals azijnzuur. (Dhillon en 
Jack, 1996) De chlooroplossing heeft een bacteriocide effect op de E. coli (Park et al., 
2003) Daarnaast kunnen ook aan het voer zuren worden toegevoegd. Om de algehele 
weerstand van de hennen te verhogen kan er gebruikt worden gemaakt van 
voedingssupplementen. Er kan gekozen worden voor een vitamine en mineralenmengsels. 
Ook wordt er in de pluimveehouderij vaak gekozen voor  het toevoegen van bepaalde 
kruiden aan het voer, zoals bijvoorbeeld oregano. (Heijmans en Duns, 2007)

Veldstudie 

Selectie bedrijven en diagnostiek
Voor deze veldstudie zijn twee bedrijven geselecteerd. Bij deze bedrijven was E. coli 
aangetoond na bacteriologisch onderzoek bij de Gezondheidsdienst in Deventer (GD). 
Van deze bedrijven had één bedrijf acute problemen (bedrijf A) en bij het andere bedrijf 
waren de problemen alweer achter de rug (bedrijf B). De dieren zijn geselecteerd tijdens 
een koppelinspectie, waarbij dieren met ziekteverschijnselen, zoals een slechte conditie, 
bolzitten en een harde buik, zijn meegenomen. Reeds overleden dieren waren ofwel 
klaargelegd door de pluimveehouder ofwel ter plekke geraapt in de stal, met exclusie van 
te sterk autolytische dieren. Postmortaal onderzoek werd uitgevoerd bij de GD of bij de 
faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht (UU). Monstername van de 
kadavers voor bacterieel onderzoek gebeurde in eerste instantie uit het beenmerg van de 
geselecteerde dieren en bij de levend aangevoerde dieren ook uit de organen. Naast 
leghennen voor postmortaal en bacteriologisch, zijn van de betreffende bedrijven ook 
kengetallen verzameld, zowel ten tijde van de colibacillose als van referentiekoppels.
De kengetallen werden verzameld om te kunnen bepalen welke invloed colibacillose heeft 
op het presteren van de koppels en dus op deze getallen. Ook is er gekeken naar de 
pathologische veranderingen die worden gezien bij colibacillose. Dit wordt beschreven in 
het onderzoeksstageverslag van Ferdi Demir. In dit verslag zijn de kengetallen gebruikt om 
de economische impact voor de beide bedrijven door colibacillose te bepalen. (Demir, 
2013)



Bedrijf A
Leghennen, Lohmann Brown Classic.
Aantal bezoeken: 5 (25/07, 28/07, 03/08, 16/08, 17/08/2011).

Bedrijf A  bestaat uit één stal met leghennen, welke op het moment van het eerste bezoek 
(25/07) 69 weken oud waren (uitkomstdatum 23-03-2010). Totaal waren er 12.932 hennen 
opgezet op 14-07-2010.  Rond week 66 is op dit bedrijf een E. coli-infectie aangetoond 
door middel van sectie van enkele dieren en het kweken van E. coli uit beenmerg van de 
kadavers. Tevens zijn er tracheaswabs genomen ter controle op Aviare Influenza, deze 
waren negatief. De uitval in week 68 was 2,6% per opgehokte hen (poh). Een behandeling 
met het antibioticum colistine had op dat moment nog weinig effect. Het legpercentage 
was de laatste weken steeds stabiel geweest, en met 84,7% was deze tevens boven de 
norm. Bij de klinische inspectie in week 69 viel een matige uniformiteit op, met 50% van de 
dieren in slechte conditie en tevens wat kaalheid door pikkerij. Het aantal zieke dieren 
werd geschat op minder dan 1%. Dit bedrijf is 5 keer bezocht en er zijn in totaal 38 dode 
dieren en 14 levende dieren, met klinische verschijnselen, meegenomen voor pathologisch 
onderzoek. 
Als referentiekoppel is gekozen voor een koppel van hetzelfde bedrijf. Hier is voor 
gekozen, omdat het koppel dan gehuisvest is in dezelfde stal en dezelfde veehouder 
aanwezig is. Hierdoor zal het stalklimaat en het management erg vergelijkbaar zijn. 
Vanwege de beschikbaarheid van de kengetallen is het koppel wat na het koppel met 
colibacillose volgde als referentiekoppel gebruikt. De opzetdatum van het referentiekoppel 
is 02-10-2011. Dit koppel heeft geen infectie gehad met E. coli. (Demir, 2013)

Bedrijf B
Leghennen, Lohmann Brown Classic
Aantal bezoeken:  2 (05/08, 22/09/2011)

Bedrijf B heeft vier stallen met leghennen. Uit twee stallen zijn dieren verzameld. 
De hennen in stal 1 zijn uitgekomen op 20-05-2010 (totaal 15.058 dieren opgezet op 15-
09-2010), en deze zijn tijdens het eerste bezoek 64 weken en bij het tweede bezoek 71 
weken oud. In deze stal zijn rond 44 weken problemen geweest met verhoogde uitval en 
voeropname, en verlaagde productie. Er zijn toen 6 dode dieren ingestuurd voor 
pathologisch onderzoek naar de GD. Met bacteriologisch onderzoek is  E. coli 
aangetoond in het beenmerg. Na een behandeling met het antibioticum colistine is de 
uitval verminderd en de voeropname en productie weer genormaliseerd. Ten tijde van de 
bedrijfsbezoeken zijn er dan ook geen problemen meer.  
Als referentiekoppel is ook bij dit bedrijf gekozen voor een koppel van hetzelfde bedrijf. 
Omdat op dit bedrijf meerdere stallen aanwezig zijn, kan er worden gekozen voor een 
referentiekoppel die in dezelfde periode op het bedrijf aanwezig was. Het gekozen 
referentiekoppel is het koppel in stal 2. De dieren in stal 2 zijn van 10-12-2010 (totaal 
14.884 dieren opgezet op 13-4-2011) en zijn op het moment van bezoek (22/09) 35 weken 
oud. Het legpercentage is steeds naar verwachting geweest. (Demir, 2013)

Sectieprocedure 
Naast de algemene regels die bij sectie worden aangehouden, algemene controle van het 
gehele dier van kop tot tenen, wordt bij sectie specifiek op een aantal orgaansystemen 
gelet; peritoneum, eileider, longen, luchtzakken, de lever, de milt en de nieren . 
Naast deze orgaansystemen wordt er natuurlijk gelet op de conditie van de dieren en in 
welk stadium van productie de dieren zijn. Door aantasting van de eileider raakt de 
ovulatie verstoord en dit ziet men terug in de staat van productie waarin de dieren zich 
verkeren. Het peritoneum kan zowel secundair als primair aangetast zijn. Door de 



ontsteking raakt het gezonde aspect verloren, deze is dan niet meer glad, glanzend, 
doorschijnend en vochtig. Door de sterkere doorbloeding en een grotere doorlaatbaarheid 
van de vaten treedt vocht uit en kan pus en fibrine gevormd worden. Door een infectie van 
de luchtzakken kunnen de longen direct geïnfecteerd raken. Door het ontstekingsproces 
ontstaat pusvorming en kan men in de longen pus en verhardingen aantreffen.
Door een eventuele ontwikkeling van sepsis kunnen zwellingen worden gevonden van de 
lever, milt en de nieren. ((Demir, 2013; Saif et al., 2003)

Bacteriologie
Het bacteriologisch onderzoek is verricht door medewerkers van de GD Deventer. 
Materiaal uit beenmerg en/of organen van geselecteerde dieren werd geënt op 
(schapen)bloedagar-platen. Deze platen zijn steeds overnacht geïncubeerd op 37°C, en 
de volgende dag geïnspecteerd op zuiverheid van de plaat. Vervolgens is Kovac's indol-
test uitgevoerd. Bij deze test duidt een roodverkleuring van de buis op een E. coli-positief 
resultaat en buizen zonder kleurverandering kunnen als negatief worden beschouwd. Als 
tweede controle werd de β-glucuronidase test ingezet, welke na vier uur incubatie in een 
waterbad op 37°C met fysiologisch zout bij een geelverkleuring als positief werd 
beschouwd, en bij een witte kleur als negatief. Naast het identificeren van de kweek werd 
tevens een agardiffusie-antibiogram uitgevoerd op de gevoeligheid voor ampi/amoxicilline, 
tetra/doxycycline, flumequine/oxolinezuur, enrofloxacine/difloxacine, trimethoprim-sulfa en 
colistine. (Demir, 2013)

Enquête pluimveebedrijven
De pluimveehouders zijn ondervraagd om te bepalen welke extra kosten een veehouder 
maakt tijdens een uitbraak met E. coli. Er is gevraagd hoeveel extra arbeid men verricht 
ten tijde van E. coli problematiek. Daarnaast is er gevraagd naar de maatregelen die 
genomen worden om de uitval te beperken. Er kan gekozen worden voor een behandeling 
met antibiotica. Pluimveehouders nemen ook maatregelen door het voer aan te zuren en 
het water te voorzien van chloor. Het afvoeren van de kadavers is nog een bijkomende 
kostenpost. De hier genoemde kosten zijn allemaal meegenomen bij de economische 
berekening. (zie bijlage 1)

Economische berekeningen

Om de economische impact van de uitbraak met E. coli op de pluimveebedrijven te 
berekenen, is er gebruik gemaakt van een IOK-tabel. IOK staat voor investeringen, 
opbrengsten en kosten. Het is een eenvoudige rekentabel die kan worden gebruikt om 
economische berekeningen uit te voeren. Aan de hand van de kengetallen kan worden 
berekend wat het economisch resultaat van het bedrijf is.  Daarnaast kan ook worden 
berekend wat de arbeidsopbrengst per productiecyclus is. Door de werkelijke kengetallen 
van de bedrijven te gebruiken, is er een empirische bedrijfsvergelijking gemaakt. Voor de 
berekening is dus niet gebruik gemaakt van een economisch model. Door een 
bedrijfsvergelijking te maken, kan er vrij gemakkelijk worden bepaald welke kengetallen 
belangrijk zijn voor de economische impact. (zie bijlage 3 en 4)

De technische kengetallen
Voor de berekening zijn de kengetallen van de pluimveebedrijven gebruikt van de 
productiecyclus met de E. coli-infectie. Ter vergelijking zijn er ook kengetallen gebruikt van 
een andere productiecyclus in dezelfde stal zonder dat er sprake was een E. coli-infectie. 
Zo kan er berekend worden wat colibacillose voor kosten met zich mee brengt voor de 
pluimveehouder.



De investeringen
De investeringen zijn de kosten van de gebouwen en de inventaris.  Deze kosten zijn 
bepaald aan de hand van de KWIN. 

De prijzen
Onder het kopje prijzen vallen de prijzen voor jonge en uitgelegde hennen en waarde van 
eieren en arbeid. De prijzen van hennen en eieren is erg variabel. Daarom is er voor 
gekozen om zowel voor eieren als voor oude en jongen hennen de gemiddelde prijs van 
de afgelopen 4 jaar te nemen. (KWIN) De waarde van arbeid is ook bepaald  aan de hand 
van de KWIN.

Overige kosten
Onder overige kosten horen de kosten voor voer, water, elektra, algemene kosten, 
gezondheidszorg, inzet en afleverkosten. De prijs van voer is wisselend. Daarom is er ook 
bij de voerprijs voor gekozen om het gemiddelde te nemen van de afgelopen 4 jaar te 
nemen. (KWIN) De bijkomende kosten voor gezondheidszorg zijn bepaald met behulp van 
de enquête die gehouden is onder de veehouders en de pluimveedierenartsen. De 
verdere overige kosten zijn bepaald met behulp van de KWIN.

Enquête pluimveedierenartsen

Nederlandse pluimveedierenartsen, die werkzaam zijn in de leghennensector, zijn 
telefonisch benaderd met de vraag of ze bereid waren mee te werken aan een enquête. 
Een aantal dierenartsen was direct bereid mee te werken en bij hen is telefonisch de 
enquête afgenomen. Enkele dierenartsen gaven aan liever per mail de enquête in te vullen 
en hebben deze ingevuld opgestuurd. De enquête was onderverdeeld in vragen over de 
prevalentie, preventie en behandeling van E.coli-infecties bij leghennen. Er is gevraagd 
hoe vaak er dieren voor pathologisch onderzoek werden ingestuurd voor pathologisch en 
bacteriologisch onderzoek naar de GD. Dit om te bepalen hoe accuraat de 
prevalentiecijfers van de GD zijn. Verder is gevraagd naar hoe vaak men adviseert tot 
vaccinatie. Vaccinatie is een specifieke preventiemaatregel tegen colibacillose. 
(zie bijlage 2)



Resultaten

Veldstudie

Sectie uitslagen

Bedrijf A
Op bedrijf A was de uitval 6 weken lang sterk verhoogd. Het uitvalspercentage liep zelfs op 
naar 2,9% per opgehokte hen (poh) in 1 week. Op 52 dieren is sectie verricht. 
Leverzwelling (65%) en peritonitis (60%) zijn de afwijkingen die bij de meeste dieren 
worden gezien. Er werd ook bij vrij veel dieren cellulitis (35%) en myositis (23%) 
gevonden. Bij 5 van de onderzochte dieren is er materiaal verzameld waarbij 
bacteriologisch onderzoek is gedaan. Bij alle 5 de dieren werd E. coli gevonden.  

Bedrijf B
Op bedrijf B was de uitval 4 weken verhoogd. Het uitvalspercentage liep hier op tot 1,24% 
poh per week. Tijdens de uitbraak zijn er 6 dieren ingestuurd voor sectie. Bij al deze dieren 
werd peritonitis en een voorste luchtwegontsteking gevonden. Bij alle 6 de dieren is 
bacteriologisch onderzoek gedaan en bij alle onderzochte dieren is E. coli aangetoond. 

Enquête pluimveehouders

Bij de twee pluimveehouders die meewerkte aan de veldstudie, is ook een enquête 
gehouden. De resultaten van deze enquête zijn meegenomen in de economische 
berekeningen. De twee hoofdvragen uit deze enquête waren of men meer tijd moest 
besteden aan een koppel met een E. coli-infectie dan een koppel zonder en of men extra 
maatregelen nam om de infectie te bestrijden.
Beide pluimveehouders gaven aan dat ze meer tijd aan de koppel moesten besteden 
tijdens een E. coli-infectie. Voornamelijk de stalrondes kosten meer tijd. Dit varieerde van 
15 tot 60 minuten per dag. De stalrondes duurde langer doordat het sterftepercentage 
stijgt tijdens de infectie. Daardoor zijn er veel dode dieren, die handmatig uit de stal 
moeten worden gehaald. 
De pluimveehouders namen verschillende maatregelen om de infectie te bestrijden. De 
pluimveehouder van stal A nam vooral hygiëne maatregelen. Hij liet de kwaliteit van het 
drinkwater onderzoek. Daarnaast maakte hij gebruik van halamid om de legnesten in de 
leghennen stal te ontsmetten. De pluimveehouder van stal B nam juist maatregelen om 
het stalklimaat te verbeteren. Om dit klimaat te verbeteren, besloot hij extra te ventileren 
en de temperatuur in de stal te verlagen. Daarnaast heeft hij ook het drinkwater 
aangezuurd. Beide pluimveehouders hebben de leghennen behandeld met een 
antibioticakuur. 

Extra arbeid ivm coli Bedrijf A Bedrijf B

Extra stalronde Nee Ja, 15 minuten 
extra

Langere stalronde Ja, 60 minuten 
extra

Nee

Rendac 6 stops extra 3 stops extra

Tabel 4



Economische berekeningen

Bedrijf A 
Bij het koppel met colibacillose is de uitval 14,6% poh hoger dan in de basissituatie. 
Daarnaast daalt het  aantal eieren per hen. Per gemiddeld aanwezige hen (pah) worden er 
13 minder eieren gelegd tijdens de productiecyclus met colibacillose. Het bedrijfsresultaat 
is in de basissituatie € -0,75 pgah. Het bedrijfsresultaat is € -1,70 pah bij het koppel met 
colibacillose. De totale economische impact door colibacillose op dit bedrijf is dan € -0,95 
pah. Omgerekend is het € -0,86 poh. 
Het bedrijfsresultaat nam af doordat de kosten hoger werden. De extra maatregelen die de 
veehouder genomen heeft vanwege de colibacillose heeft € 0,09 pah gekost. Van de extra 
maatregelen koste het gebruik van antibiotica € 0,08 pah. De extra arbeid heeft € 0,06 pah 
gekost. Verder namen de algemene kosten toe met € 0,006 pah. Deze kosten namen toe, 
doordat er vaker dan in de basissituatie kadavers moesten worden opgehaald door de 
Rendac. Totaal stegen de kosten € 0,14 poh. 
Het bedrijfsresultaat nam ook af, omdat de opbrengsten lager waren. 
De opbrengsten worden verkregen uit de verkoop van de eieren en de verkoop van de 
oude hennen. Zowel het aantal oude hennen, als het aantal eieren nam af in geval van 
colibacillose.  De verkoop van de oude hennen bracht € 0,08 euro pah minder op. De 
verkoop van eieren bracht € 0,86 euro pah minder op. 
De hoogte van de opbrengsten door verkoop van eieren is afhankelijk van de prijs van de 
eieren. De eierprijs heeft dan ook invloed op de grote van de economische impact van 
colibacillose. Als de prijs per ei € 0,01 stijgt, naar € 0,0761, dan wordt de totale 
economische impact op het bedrijf € -0.98 euro poh. Als de prijs per ei € 0,01 daalt, naar 
€ 0,0561, dan is de impact € -0,74 euro poh. (zie bijlage 3)

Bedrijf B 
Bij het koppel met colibacillose is de uitval 6,3% poh hoger dan in de basissituatie. Ook 
hier daalt het  aantal eieren per hen. Per gemiddeld aanwezige hen worden er 14 minder 
eieren gelegd tijdens de productiecyclus met colibacillose.
Het bedrijfsresultaat is in de basissituatie € 1,95 pah. Het bedrijfsresultaat  is  € 1,96 pah 
bij het koppel met colibacillose. De totale economische impact door colibacillose op dit 
bedrijf is dan € 0,01 pah. Omgerekend is het € 0,009 poh.  
Als extra maatregelen vanwege de colibacillose zijn de dieren behandeld met antibiotica, 
dit heeft € 0,03 pah gekost.  De extra arbeid heeft € 0,01 pah gekost. Verder namen de 
algemene kosten toe met € 0,003 pah. Deze kosten namen toe, doordat er vaker dan in de 
basissituatie kadavers moesten worden opgehaald door de rendac. Totaal namen de 
kosten € 0,04 poh toe.  De opbrengsten namen af doordat de verkoop van de oude 
hennen € 0,02 pah minder opbracht. Daarnaast namen de opbrengsten af doordat de 
verkoop van de eieren € 0,89 pah minder opbracht.                       
Op dit bedrijf was het voerverbruik in de basissituatie een stuk hoger dan bij de koppel met 
colibacillose, 51,7 kg ipv 47,7 kg voerverbruik pah. Dit verschil kan niet verklaard worden, 
maar heeft wel grote invloed op het bedrijfsresultaat. Daarom is er voor gekozen om voor 
het voerverbruik een normatieve waarde te gebruiken om het verstorende effect wat het 
nu heeft tegen te gaan. De normatieve waarde is gekozen op basis van de KWIN en is 48 
kg voerverbruik per gemiddeld aanwezige hen. Het bedrijfsresultaat is dan in de 
basissituatie € 2,85 pah. De totale economische impact door colibacillose op het bedrijf 
wordt dan - 0,89 euro pah. Omgerekend is het € -0,84 poh.
Als de eierprijs € 0,01 zou stijgen, zou de economische impact op dit bedrijf € -0,92 poh 
zijn. Als de eierprijs € 0,01 zou dalen, zou de economische impact € -0,71 poh zijn.  
(zie bijlage 4)



Enquête  pluimveedierenartsen 

Bij de enquête is gevraagd naar de manier waarop men tot de diagnose colibacillose komt.
Hier uit bleek dat er secties worden verricht en ook bacteriologisch onderzoek wordt 
gedaan. Deze secties en het bacteriologisch onderzoek wordt veelal door de dierenartsen 
zelf gedaan. In 24,3% van de gevallen worden er dieren of wordt er materiaal opgestuurd 
naar de GD. Daarnaast is gevraagd hoe vaak er wordt geadviseerd om de hennen op 
bedrijven die vaak last hebben van E. coli preventief te vaccineren. De 
pluimveedierenartsen verschillen daarover nogal van mening. Er was een praktijk waar dat 
nooit werd geadviseerd en er was ook een praktijk waar vaccinatie altijd werd 
geadviseerd. Gemiddeld werd vaccinatie in 26,7% van de gevallen geadviseerd. In alle 
gevallen werd er gekozen voor een autovaccin.
E. coli is vaak een secundair probleem naast bijvoorbeeld een slecht stalklimaat, 
verminderde darmgezondheid, een virusinfectie en slechte hygiëne. De behandeling van 
leghennen met een E. coli-infectie is vaak afhankelijk van de primaire oorzaak. De helft 
van de dierenartsen probeert dan ook door veranderingen in het management en het 
klimaat de problemen aan te pakken. Twee van de zes dierenartsen adviseren om in het 
hok, en dan met name in de legnesten, te sprayen met halamid. Daarnaast wordt door 
twee dierenartsen geadviseerd om het drinkwater aan te zuren en twee andere 
dierenartsen adviseren om de dieren kruidenmix en een koperpreparaat te geven.
Eén dierenarts kiest altijd direct voor een behandeling met antibiotica, zonder extra 
maatregelen. Van de andere vijf dierenartsen kiezen er vier alleen voor antibiotica  bij 
aanhoudende problemen of extreem hoge uitval. De overgebleven dierenarts heeft de 
afgelopen jaren geen antibiotica geadviseerd. Om te beslissen voor welk antibiotica wordt 
gekozen, wordt vooral gekeken naar de wachttijd. Colistine heeft geen wachttijd voor de 
eieren en wordt daarom vaak ingezet, ook al betreft het geen eerste keus middel volgens 
het formularium. 

Type behandeling Aantal van de 6 
dierenartsen die 
dit adviseren

Managementmaatregelen en 
klimaat aanpassingen

5

Drinkwater aanzuren 2

Halamid sprayen 2

Kruidenmix 2

Copperplus 1

Colistine 5

             Tabel 5



Discussie

Veldstudie

Sectie uitslagen

Bedrijf A
Gedurende de weken waarin de uitval verhoogd was, is er op 52 dieren sectie verricht. Bij 
5 van deze dieren is bacteriologisch onderzoek gedaan en bij alle 5 werd er E. coli 
gevonden. Bij 65% werd leverzwelling gevonden, wat kan passen bij sepsis. Daarnaast 
werd er bij 60% peritonitis gevonden. Deze pathologische bevindingen passen bij 
colibacillose, EPS. Er kan gesteld worden, met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid, dat colibacillose de oorzaak is geweest van de verhoogde uitval. 
Een opvallende bevinding is dat er bij veel dieren ook cellulitis (35%) en myositis (23%) 
werd gevonden. Dit kan verklaard worden door het feit dat er zich in de leghennenstal vrij 
veel scherpe delen bevinden. De leghennen kunnen door de aanwezigheid van deze 
scherpe delen gemakkelijker huidlaesies oplopen. Een huidlaesie kan een porte d'entrée 
zijn voor E. coli.

Bedrijf B
Op bedrijf B is de uitval 4 weken verhoogd geweest. Er zijn toen 6 dieren ingestuurd voor 
sectie. Bij al deze dieren is er peritonitis en voorste luchtwegontsteking gevonden. Deze 
pathologische bevindingen zijn passend bij colibacillose, EPS. Ook is er met 
bacteriologisch onderzoek bij alle dieren E. coli aangetoond. Er kan gesteld worden, met 
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat colibacillose de oorzaak is geweest 
van de verhoogde uitval. Op dit bedrijf werd bij alle dieren een ontsteking gevonden aan 
de voorste luchtwegen. Waarschijnlijk zijn de dieren geïnfecteerd na inhalatie van stof met 
een verhoogde concentratie E. coli. 

Economische berekeningen

Economische impact
De opbrengsten van een leghennenbedrijf worden verkregen uit de verkoop van eieren en 
uit de verkoop van de oude hennen. De verkoop van eieren levert in de basissituatie van 
bedrijf A € 20,29 pah op. De verkoop van de oude hennen levert € 0,37 pah op. De 
verkoop van eieren is dus de grootste bron van inkomsten voor de leghennenhouder. Op 
bedrijf A met colibacillose brachten de oude hennen € 0,08 pah minder op en de eieren 
brachten € 0,86 pah minder op. Op bedrijf B zijn de opbrengsten van de eieren het sterkst 
gedaald. De opbrengsten voor de eieren daalde € 0,92 pah en de opbrengsten voor de 
oude hennen daalde € 0,02 pah. 
Daarnaast zijn niet alleen de opbrengsten gedaald, ook de kosten zijn toegenomen. De 
kosten namen € 0,14 poh toe op bedrijf A en € 0,04 poh op bedrijf B. De grootste 
kostenposten  vormden het gebruik van antibiotica, gemiddeld 66% van de kostentoename 
en de extra arbeid, gemiddeld 31% van de kostentoename. 
Gesteld kan worden dat de kosten relatief weinig toenemen, vergeleken met de daling in 
opbrengsten. Verder dalen de opbrengsten het meest doordat het aantal eieren poh is 
gedaald. Het aantal eieren poh is dan ook het belangrijkste kengetal om iets te kunnen 
zeggen over de economische impact van colibacillose bij leghennen.



Bedrijf A vergeleken met bedrijf B
Op bedrijf A verliep de periode met colibacillose anders dan op bedrijf B. Een groot 
verschil is de hoogte van de uitval. Op bedrijf A was de uitval 14,6% poh verhoogd, terwijl 
de uitval op bedrijf B maar 6,3% poh hoger was dan in de basissituatie. De periode met 
verhoogde uitval hield op bedrijf A ook langer aan dan op bedrijf B, 6 weken in 
tegenstelling tot 4 weken. Verder was er een groot verschil in leeftijd van de hennen op het 
moment van de colibacillose. Op bedrijf A waren de hennen 62 weken bij aanvang van de 
problemen. De hennen zijn dan net over de productiepiek heen. De productiepiek ligt 
normaal gezien tussen de 20 en 60 weken leeftijd. Op bedrijf B waren de hennen juist 
relatief jong ten tijde van de infectie. De problemen met colibacillose begonnen bij deze 
hennen op 42 weken leeftijd. Het aantal eieren dat er minder is geproduceerd in 
vergelijking met de basissituatie, is bij bedrijf A 13 en bij bedrijf B 14 minder eieren. Dat dit 
aantal zo dicht bij elkaar ligt, terwijl de uitvalpercentages behoorlijk verschillen, komt door 
het verschil in leeftijd. Hoe jonger de hen is, hoe minder eieren deze heeft kunnen leggen. 
Hoe minder eieren er gelegd zijn, hoe minder een pluimveehouder verdiend. Wat hier uit 
geconcludeerd kan worden, is dat de economische schade groter is naarmate de hennen 
jonger zijn.

Eierprijs en voerprijs
De economische impact van colibacillose wordt vooral veroorzaakt door een lager aantal 
eieren poh en een verhoogt uitvalspercentage. De waarde van het aantal eieren poh is 
afhankelijk van de eierprijs. De eierprijs is geen stabiele prijs. Het is niet ongebruikelijk dat 
de eierprijs in een jaar 15% stijgt of daalt. Hierdoor is er dus ook een sterke schommeling 
in de grote van de economische impact. Een ander belangrijke factor is de voerprijs. Bij 
een hoog uitvalspercentage zal het voerverbruik poh afnemen. De voerprijs is niet stabiel. 
De afgelopen jaren is de prijs van voer voor leghennen sterk gestegen. In deze veldstudie 
is aan de voerprijs verder weinig aandacht besteed. In de economische berekening is een 
gemiddelde gebruikt van de afgelopen vier jaar. De gebruikte voerprijs is daardoor lager 
dan de huidige voerprijs. Het is moeilijk te voorspellen of de komende jaren de voerprijs 
stabiel blijf, daalt of juist verder stijgt. 

Antibiotica en wachttijd
Sinds 2012 is er een nieuw formularium voor pluimvee. Hier in staat dat oxytetracycline 
het eerste keus antibioticum in geval van acute sterfte door een E. coli-infectie. De 
bedrijven uit de veldstudie hebben een ander antibioticum, namelijk Colistine gebruikt. 
Colistine is in principe goed werkzaam tegen de bacterie E. coli. Colistine heeft als 
eigenschap dat het vanuit de darm niet wordt opgenomen. Het komt daardoor ook niet in 
de eieren terecht en de wachttijd voor eieren is dan ook 0 dagen. Het nadeel is dat 
Colistine ook alleen lokaal werkzaam is en niet geschikt is bij een invasie E. coli-infectie.  
Oxytetracycline heeft een wachttijd van 5 dagen voor eieren. Bij een behandeling van de 
koppel betekent dat, dat er minder eieren kunnen worden verkocht en dus de 
economische impact toeneemt. Bij een legpercentage van 90% poh, een eierprijs van € 
0,061, betekent 5 dagen wachttijd € 0,297 extra schade poh. Dit heeft als gevolg dat als er 
in de huidige situatie gekozen wordt voor een behandeling met een eerste keus 
antibioticum, met wachttijd, dit veel grotere gevolgen heeft dan in deze veldstudie naar 
voren kwam. 



Enquête dierenartsen

Wat het meest naar voren kwam uit de enquête onder de pluimveedierenartsen is dat er 
niet één behandelmethode is in het geval van colibacillose. Eigenlijk had iedere dierenarts 
een eigen kijk op deze aandoening. Dit is te verklaren doordat colibacillose vaak een 
secundair probleem is. Een effectieve behandeling is dan ook afhankelijk van de primaire 
oorzaak. De meeste dierenartsen (5/6) adviseerde pluimveehouders om het stalklimaat en 
de algemene hygiënemaatregelen te verbeteren. Daarnaast werd ook vaak geadviseerd 
om de weerstand van de hennen te verbeteren. Dit kan door bijvoorbeeld vaccinatie, in 
26,7% van de gevallen geadviseerd, of door voedingssupplementen, in 50% van de 
gevallen geadviseerd. Uit het onderzoek van Heijmans en Duns bleek ook dat er op veel 
verschillende manieren wordt omgegaan met colibacillose. Er bleken 37 verschillende 
(preventie)maatregelen te worden genomen op 32 bedrijven. Deze maatregelen 
bestonden onder andere uit zuurtoevoegingen aan het water en voer, vitamine en 
mineralenmengsels, waterleidingreinigers en antibiotica. De meest gebruikte maatregel is 
het aanzuren van het drinkwater. Van de 32 pluimveebedrijven, gebruikte 27 zuren voor 
door het drinkwater. Uit de enquête onder de pluimveedierenartsen bleek dat er maar 2 
van de 6 dierenartsen het aanzuren van water adviseren. 

Vergelijking met eerdere economische studie

In 2006 is er een onderzoek gedaan in opdracht van het productschap Vee, Vlees en 
eieren. Hierbij zijn de gegevens van 32 pluimveebedrijven gebruikt. De schade werd 
geschat op € 0,28 poh. (Heijmans en Duns, 2007) In deze veldstudie is de schade poh 
een stuk hoger. Op bedrijf A was dit € 0,86 poh en op bedrijf B € 0,84 poh. Gemiddelde 
schade door colibacillose van deze veldstudie is € 0,85 poh. Dit verschil kan op 
verschillende manieren zijn ontstaan. Ten eerste is deze veldstudie vrij klein, met 2 
bedrijven ten opzichte van de veldstudie van Heijmans en Duns, waar 32 bedrijven zijn 
onderzocht. Daarnaast lag het uitvalspercentage bij deze studie ruim 2 keer zo hoog als bij 
het onderzoek uit 2006. De gemiddelde toename van het uitvalspercentage van bedrijf A 
en bedrijf B was 10,45%, terwijl dit in de veldstudie uit 2007 4,89% was. Verder is het ook 
zo dat de laatste jaren de eierprijzen en voerprijzen stijgen ten opzichte van de situatie in 
2005 en 2006. De eierprijs is bepalend voor de hoogte van de economische schade. Hoe 
hoger de eierprijs, hoe groter de economische impact zal zijn. Het grote verschil tussen de 
veldstudie uit 2006 en dit onderzoek is het gebruikte economische model. Bij de veldstudie 
uit 2007 is namelijk een partial budget gemaakt en bij deze studie is er een empirische 
bedrijfsvergelijking gemaakt. Bij een empirische bedrijfsvergelijking worden de werkelijke 
kengetallen gebruikt. Zo kan er achteraf bepaald worden welke kengetallen er door 
colibacillose zijn beïnvloed. In 2007 is er gekeken naar de extra kosten, door bijvoorbeeld 
vaccinatie, medicatie en voedingssupplementen. Er is geen rekening gehouden met 
eventuele extra arbeid. Verder is alleen het uitvalspercentage als kengetal gebruikt voor 
de berekening. Er is niet gekeken naar de hoeveelheid eieren poh, maar na de waarde 
van de hen op de leeftijd van sterven. Uit de huidige veldstudie bleek juist dat het aantal 
eieren poh een belangrijk kengetal is om een inschatting te kunnen maken over de 
economische impact van colibacillose. 



Conclusie

Het aantal onderzochte bedrijven in deze veldstudie is erg klein. Dit heeft als consequentie 
dat de uitkomsten van de economische berekeningen niet veel zeggen over de 
Nederlandse situatie, maar echt alleen iets over de onderzochte bedrijven zelf. Ook is het 
maar zeer de vraag of deze twee bedrijven representatief zijn voor de colibacillose 
problematiek in Nederland. Om iets te kunnen zeggen over de Nederlandse situatie is er 
een groter aantal bedrijven nodig. Hoeveel bedrijven er exact nodig zijn is moeilijk te 
zeggen, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn omtrent colibacillose.  

Voor een empirische bedrijfsvergelijking zijn er meerdere kengetallen nodig, zowel van een 
koppel met colibacillose, als van een referentiekoppel. Als deze veldstudie zou worden 
uitgevoerd op grotere schaal, kan het lastig zijn om aan al deze kengetallen te komen. 
Deze rekenmethode is dan waarschijnlijk ook niet goed geschikt voor een grote veldstudie. 
Partial budgeting is een goede  methode om de economische schade door colibacillose te 
kunnen berekenen. Belangrijke kengetallen zijn het totaal aantal eieren poh en het 
uitvalspercentage. De verlaging in het totaal aantal eieren was de grootste schadepost in 
deze veldstudie, gemiddeld € 0,89 pah. De grootte van de economische schade is 
daardoor erg afhankelijk van de voer en eierprijs. De economische impact bestond naast 
de verminderde opbrengsten door het lager aantal eieren, uit de hogere kosten. De 
verhoogde kosten waren in dit onderzoek van minder groot belang. De kosten waren 
gemiddeld € 0,09 pah hoger bij colibacillose in vergelijking met de basissituatie. In deze 
pilotstudie was het gebruik van antibiotica de grootste kostenpost. De arbeid bleek  de op 
één na grootste kostenpost en zou in een vervolgstudie dan ook meegenomen moeten 
worden in de berekening. Verder zouden de kosten wel enorm toenemen, als er in de 
huidige situatie zou worden behandeld met het eerste keus antibioticum. Dit antibioticum 
heeft 5 dagen wachttijd en geeft daardoor ongeveer € 0,297 extra schade poh. De koppels 
in deze veldstudie waren behandeld met een antibioticum met 0 dagen wachttijd. Uit de 
enquête bleek dat de meeste dierenartsen (5/6) terughoudend omgaan met het 
voorschrijven van antibiotica bij colibacillose bij leghennen.  

Om iets te kunnen zeggen over de economische impact van colibacillose voor 
Nederlandse pluimveehouders ontbreken er nog bepaalde cijfers. Zo is er niet bekend wat 
de prevalentie is in Nederland. Er is ook niet bekend hoeveel van de leghennen er worden 
gevaccineerd. Om een goede inschatting te kunnen maken over hoe groot de 
economische impact van colibacillose bij leghennen op nationaal niveau is, moet er ook 
rekening mee worden gehouden dat er kosten gemaakt worden bij het vaccineren tegen 
colibacillose. Verder is het niet helemaal duidelijk welke invloed colibacillose heeft op het 
legpercentage. In de literatuur wordt wel beschreven dat er een invloed zou zijn, maar in 
veldstudies is dit nog niet bewezen. (Saif et al., 2003; Vandekerchove et al., 2004b)

Om te bepalen welke bedrijven kunnen worden meegenomen in het onderzoek is het 
belangrijk om goede insluitcriteria te hebben. Een belangrijk punt is dat E. coli is 
aangetoond met behulp van bacteriologisch onderzoek. Er zou ook gekozen kunnen 
worden om juist een onderzoek te doen naar een bepaalde vorm van colibacillose, 
bijvoorbeeld EPS of SPS. Er zou ook gekozen kunnen worden voor een grootschalige 
veldstudie. Bij een dergelijke studie zouden at random bedrijven kunnen worden 
geselecteerd. Deze bedrijven zouden tijdens meerdere poductiecyclussen kunnen worden 
gemonitord. Door op verschillende leeftijden de gestorven dieren te onderzoeken, met 
behulp van bacteriologisch en pathologisch onderzoek, kan er worden bepaald of er 
colibacillose speelt. Als er colibacillose speelt kan met behulp van de kengetallen worden 
bepaald hoe groot het probleem is en welke economische impact het heeft. In een 



dergelijke studie zou ook onderscheid gemaakt kunnen worden tussen verschillende 
vormen van colibacillose. Door het doen van een grootschalige veldstudie komt er meer 
zicht op de prevalentie van colibacillose en de verschillende vormen hiervan. De criteria 
voor het wel of niet gebruiken van een bedrijf voor deze veldstudie waren niet van te voren 
scherp gedefinieerd. Mede daardoor waren deze bedrijven dan ook niet representatief 
voor het gemiddelde Nederlandse leghennenbedrijf met E. coliproblematiek. Het 
gemiddelde uitvalspercentage van beide bedrijven lag een stuk hoger dan het 
uitvalspercentage uit andere studies, namelijk 10,5% in tegenstelling tot 4,5% (Heijmans 
en Duns, 2007; Emous et al., 2003).

Het is aan te raden dat een dergelijke grootschalige veldstudie wordt uitgevoerd door een 
bedrijf als GD. De GD beschikt over een goed ondersteunend laboratorium, veterinair 
specialisten en een goede logistiek rondom het verkrijgen van materiaal van geschikte 
bedrijven. Daarnaast zou het raadzaam zijn hulp in te roepen van veterinair epidemiologen 
en specialisten op het gebied van agrarische economie. Er kan dan gebruik gemaakt 
worden van hun expertise rondom statistische en economische modellen.
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Bijlages

Bijlage 1

Enquête voor de pluimveehouders

Extra arbeid 

− Doet u een extra ronde door het hok? Hoe lang duurt een ronde dan?

− Bent u langer bezig met eieren rapen en kadavers verzamelen? Hoe veel langer?

Extra maatregelen/kosten

− Neemt u extra maatregelen om uitval te beperken? Bijv aanzuren water/voer, 
antibiotica enz.

− Heeft u vaker kadavers op laten halen? Zo ja, hoe veel vaker?

− Bent u van plan de volgende koppel te vaccineren? 

Bijlage 2

Enquête dierenartsen

Prevalentie 

Bij de Gd Deventer was de prevalentie van E. coli in 2005 8,7% onder leghennen. Ik vraag 
me af of dit mogelijk een onderschatting is. Als een koppel last heeft van verhoogde uitval, 
hoe stelt u dan een diagnose? En in hoeveel procent van de gevallen stuurt u dan 
materiaal in voor bacteriologisch onderzoek naar de GD? 

Preventie

Hoeveel procent van de koppels binnen uw praktijk worden gevaccineerd tegen E. coli?
Wat voor een type vaccin adviseert u?

Behandeling

Wat voor een maatregelen adviseert u in geval van colibacillose bij leghennen?

Als behandeling kan er worden gekozen voor een antibioticum.
Coliplus ( REG NL 102303 ) heeft 0 dagen wachttijd en is geregistreerd voor leghennen 
met een E.coli-infectie. Hoe vaak adviseert u voor een behandeling met antibiotica en voor 
welk antibiotica kiest u? Wat kost het een veehouder om de koppel er mee te behandelen, 
per hen?



Bijlage 3

IOK tabel bedrijf A

IOK 6: Gemiddelde investeringen, opbrengsten en kosten                 scharrellegkippenhouderij
Bedrijf A 

Invoer.
E. coli Basis

Referentiejaar: 2011 2012

Technische kengetallen

Arbeid 1 1 persoon(fte)

Arbeid 2342 2300 uren/jaar

Bedrijfsgrootte 12904 12431 hennen

productiecyclus 50 50 weken

Leegstand (voor schoonmaken ed) 21 21 dagen

eierproductie 294 307 stuks

Uitval 19,90% 5,30%

voer verbruik per aanwezige hen (kg) 43,4 43,4 kg

Gebouwen en inventaris

Investering (stal & inventaris) 299 299 per m²

Afschrijvingsduur 25 25 jaar

Restwaarde 0 0 per m²

Marktrente 6,0% 6,0%

Onderhoud 1,0% 1,0% van de investering

Prijzen

jonge hen 4,01 4,01 per stuk

oude hen 0,39 0,39 per stuk

eieren 6,61 6,61 per 100 stuks

Arbeid 16,50 16,50 per uur

Overige kosten

voer 23,93 23,93 per 100 kg

algemene kosten 0,197 0,191 per hen per productiecyclus

electra 0,17 0,17 per hen per productiecyclus

water 0,08 0,08 per hen per productiecyclus

strooisel 0,03 0,03 per hen per productiecyclus

gezondheidszorg 0,3625 0,28 per hen per productiecyclus

inzet + afleverkosten 0,22 0,22 per hen per productiecyclus



Basissituatie bedrijf A

Investeringen

Gebouwen en inventaris 299 per m² 9 hennen per m² 412.985 

Dieren

jonge hennen (17w k) 4,01 per hen

oude hen 0,39 per hen

gemiddeld 2,20 per hen 27.348 

Opbrengsten per gemiddeld aanwezige hen

Eieren 307 stuks a 6,61 per 100 20,29 

Verkoop oude hennen + aanw as per hen 0,39 X (1-uitvalspercentage) 0,37 

Totale opbrengsten per aanw ezige hen 20,66 

Kosten per aanwezige hen

Aanschaf hen 4,01 

Voerkosten 43,40 kg per aanw ezige hen X 23,93 Euro/100 kg 10,39 

Huisvesting

Investering: 33,22 per opgelegde hen

Afschrijving: 4,0% X 1,02 = 4,1% 1,35

Omdat het percentage voor afschrijving op jaarbasis is en legkippen meer dan 1 jaar

op het bedrijf  zijn, w ordt dit percentage gecorrigeerd voor het aantal jaren dat 

een kip op het bedrijf  is. Dit geldt ook voor rente en onderhoud.

Gemiddelde rente: 3,0% X 1,02 = 3,0% 1,01

Omdat niet bekend is in hoeverre de gebouw en en inventaris reeds

afgeschreven zijn, w ordt een gemiddelde rente gebruikt over de

totale gebruiksperiode: de helft van de marktrente

Onderhoud: 1,0% X 1,02 = 1,0% 0,34

Voor onderhoud w ordt een vast % van van het investeringsbedrag gerekend

Totaal huisvesting 2,70

Rente dieren

Marktrente 6,0% per jaar

Rente = rente%* 1/2 *(prijs jonge hen+voerkosten tot 20 w k+ opbrengst oude hen)*(cyclus/365) 0,25

Overige kosten

algemene kosten 0,19

electra 0,17

water 0,08

strooisel 0,03

gezondheidszorg 0,28

inzet + afleverkosten 0,22

Totale kosten (exclusief arbeid) 18,31

Arbeid 0,188 uur per aanw ezige hen a 16,50 per uur 3,10

Totaal 21,42

Gemiddeld bedrijfsresultaat per gemiddeld aanwezige leghen -0,75

Arbeidsopbrengst per leghen: Arbeidskosten: 3,10

Netto bedrijfsresultaat: -0,75

Totaal per hen: 2,35

Totale arbeidsopbrengst per productiecyclus: 12.431 x 2,35 = 29.194

Totale arbeidsopbrengst per jaar: 365/ 350 x 29.194 = 30.445



Colibacillose bedrijf A

Investeringen

Gebouwen en inventaris 299 per m² 9 hennen per m² 428.700 

Dieren

jonge hennen (17w k) 4,01 per hen

oude hen 0,39 per hen

gemiddeld 2,20 per hen 28.389 

Opbrengsten per gemiddeld aanwezige hen

Eieren 294 stuks a 6,61 per 100 19,43 

Verkoop oude hennen + aanw as per hen 0,39 X (1-uitvalspercentage) 0,31 

Totale opbrengsten per aanw ezige hen 19,75 

Kosten per aanwezige hen

Aanschaf hen 4,01 

Voerkosten 43,40 kg per aanw ezige hen X 23,93 Euro/100 kg 10,39 

Huisvesting

Investering: 33,22 per opgelegde hen

Afschrijving: 4,0% X 1,02 = 4,1% 1,35

Omdat het percentage voor afschrijving op jaarbasis is en legkippen meer dan 1 jaar

op het bedrijf  zijn, w ordt dit percentage gecorrigeerd voor het aantal jaren dat 

een kip op het bedrijf  is. Dit geldt ook voor rente en onderhoud.

Gemiddelde rente: 3,0% X 1,02 = 3,0% 1,01

Omdat niet bekend is in hoeverre de gebouw en en inventaris reeds

afgeschreven zijn, w ordt een gemiddelde rente gebruikt over de

totale gebruiksperiode: de helft van de marktrente

Onderhoud: 1,0% X 1,02 = 1,0% 0,34

Voor onderhoud w ordt een vast % van van het investeringsbedrag gerekend

Totaal huisvesting 2,70

Rente dieren

Marktrente 6,0% per jaar

Rente = rente%* 1/2 *(prijs jonge hen+voerkosten tot 20 w k+ opbrengst oude hen)*(cyclus/365) 0,24

Overige kosten

algemene kosten 0,20

electra 0,17

water 0,08

strooisel 0,03

gezondheidszorg 0,36

inzet + afleverkosten 0,22

Totale kosten (exclusief arbeid) 18,40

Arbeid 0,184 uur per aanw ezige hen a 16,50 per uur 3,04

Totaal 21,44

Gemiddeld bedrijfsresultaat per gemiddeld aanwezige leghen -1,70

Arbeidsopbrengst per leghen: Arbeidskosten: 3,04

Netto bedrijfsresultaat: -1,70

Totaal per hen: 1,35

Totale arbeidsopbrengst per productiecyclus: 12.904 x 1,35 = 17.360

Totale arbeidsopbrengst per jaar: 365/ 350 x 17.360 = 18.104



Bijlage 4 

IOK tabel bedrijf B

IOK 6: Gemiddelde investeringen, opbrengsten en kosten                 scharrellegkippenhouderij
Bedrijf B 

Invoer.
E. coli Basis

Referentiejaar: 2011 2011

Technische kengetallen

Arbeid 1 1 persoon(fte)

Arbeid 2307 2300 uren/jaar

Bedrijfsgrootte 14935 14813 hennen

productiecyclus 62 62 weken

Leegstand (voor schoonmaken ed) 21 21 dagen

eierproductie 354,1 368,1 stuks

Uitval 11,00% 4,70%

voer verbruik per aanwezige hen (kg) 47,7 51,7 kg

aantal kippen per m² 18 18

Gebouwen en inventaris

Investering (stal & inventaris) 299 299 per m²

Afschrijvingsduur 25 25 jaar

Restwaarde 0 0 per m²

Marktrente 6,0% 6,0%

Onderhoud 1,0% 1,0% van de investering

Prijzen

jonge hen 4,01 4,01 per stuk

oude hen 0,39 0,39 per stuk

eieren 6,61 6,61 per 100 stuks

Arbeid 16,50 16,50 per uur

Overige kosten

voer 23,93 23,93 per 100 kg

algemene kosten 0,194 0,191 per hen per productiecyclus

electra 0,42 0,42 per hen per productiecyclus

water 0,08 0,08 per hen per productiecyclus

strooisel 0,03 0,03 per hen per productiecyclus

gezondheidszorg 0,306 0,28 per hen per productiecyclus

inzet + afleverkosten 0,22 0,22 per hen per productiecyclus



Basissituatie bedrijf B

Investeringen

Gebouwen en inventaris 299 per m² 18 hennen per m² 246.060 

Dieren

jonge hennen (17w k) 4,01 per hen

oude hen 0,39 per hen

gemiddeld 2,20 per hen 32.589 

Opbrengsten per gemiddeld aanwezige hen

Eieren 368 stuks a 6,61 per 100 24,33 

Verkoop oude hennen + aanw as per hen 0,39 X (1-uitvalspercentage) 0,37 

Totale opbrengsten per aanw ezige hen 24,70 

Kosten per aanwezige hen

Aanschaf hen 4,01 

Voerkosten 51,70 kg per aanw ezige hen X 23,93 Euro/100 kg 12,37 

Huisvesting

Investering: 16,61 per opgelegde hen

Afschrijving: 4,0% X 1,25 = 5,0% 0,83

Omdat het percentage voor afschrijving op jaarbasis is en legkippen meer dan 1 jaar

op het bedrijf  zijn, w ordt dit percentage gecorrigeerd voor het aantal jaren dat 

een kip op het bedrijf  is. Dit geldt ook voor rente en onderhoud.

Gemiddelde rente: 3,0% X 1,25 = 3,7% 0,62

Omdat niet bekend is in hoeverre de gebouw en en inventaris reeds

afgeschreven zijn, w ordt een gemiddelde rente gebruikt over de

totale gebruiksperiode: de helft van de marktrente

Onderhoud: 1,0% X 1,25 = 1,2% 0,21

Voor onderhoud w ordt een vast % van van het investeringsbedrag gerekend

Totaal huisvesting 1,66

Rente dieren

Marktrente 6,0% per jaar

Rente = rente%* 1/2 *(prijs jonge hen+voerkosten tot 20 w k+ opbrengst oude hen)*(cyclus/365) 0,30

Overige kosten

algemene kosten 0,19

electra 0,42

water 0,08

strooisel 0,03

gezondheidszorg 0,28

inzet + afleverkosten 0,22

Totale kosten (exclusief arbeid) 19,56

Arbeid 0,194 uur per aanw ezige hen a 16,50 per uur 3,19

Totaal 22,75

Gemiddeld bedrijfsresultaat per gemiddeld aanwezige leghen 1,95

Arbeidsopbrengst per leghen: Arbeidskosten: 3,19

Netto bedrijfsresultaat: 1,95

Totaal per hen: 5,15

Totale arbeidsopbrengst per productiecyclus: 14.813 x 5,15 = 76.214

Totale arbeidsopbrengst per jaar: 365/ 434 x 76.214 = 64.097



IOK tabel bedrijf B
met normatief voerverbruik

IOK 6: Gemiddelde investeringen, opbrengsten en kosten                 scharrellegkippenhouderij
Bedrijf B 

Invoer.
E. coli Basis

Referentiejaar: 2011 2011

Technische kengetallen

Arbeid 1 1 persoon(fte)

Arbeid 2307 2300 uren/jaar

Bedrijfsgrootte 14935 14813 hennen

productiecyclus 62 62 weken

Leegstand (voor schoonmaken ed) 21 21 dagen

eierproductie 354,1 368,1 stuks

Uitval 11,00% 4,70%

voer verbruik per aanwezige hen (kg) 47,7 48 kg

aantal kippen per m² 18 18

Gebouwen en inventaris

Investering (stal & inventaris) 299 299 per m²

Afschrijvingsduur 25 25 jaar

Restwaarde 0 0 per m²

Marktrente 6,0% 6,0%

Onderhoud 1,0% 1,0% van de investering

Prijzen

jonge hen 4,01 4,01 per stuk

oude hen 0,39 0,39 per stuk

eieren 6,61 6,61 per 100 stuks

Arbeid 16,50 16,50 per uur

Overige kosten

voer 23,93 23,93 per 100 kg

algemene kosten 0,194 0,191 per hen per productiecyclus

electra 0,42 0,42 per hen per productiecyclus

water 0,08 0,08 per hen per productiecyclus

strooisel 0,03 0,03 per hen per productiecyclus

gezondheidszorg 0,306 0,28 per hen per productiecyclus

inzet + afleverkosten 0,22 0,22 per hen per productiecyclus



Basissituatie bedrijf B met normatief voerverbruik

Investeringen

Gebouwen en inventaris 299 per m² 18 hennen per m² 246.060 

Dieren

jonge hennen (17w k) 4,01 per hen

oude hen 0,39 per hen

gemiddeld 2,20 per hen 32.589 

Opbrengsten per gemiddeld aanwezige hen

Eieren 368 stuks a 6,61 per 100 24,33 

Verkoop oude hennen + aanw as per hen 0,39 X (1-uitvalspercentage) 0,37 

Totale opbrengsten per aanw ezige hen 24,70 

Kosten per aanwezige hen

Aanschaf hen 4,01 

Voerkosten 48,00 kg per aanw ezige hen X 23,93 Euro/100 kg 11,49 

Huisvesting

Investering: 16,61 per opgelegde hen

Afschrijving: 4,0% X 1,25 = 5,0% 0,83

Omdat het percentage voor afschrijving op jaarbasis is en legkippen meer dan 1 jaar

op het bedrijf  zijn, w ordt dit percentage gecorrigeerd voor het aantal jaren dat 

een kip op het bedrijf  is. Dit geldt ook voor rente en onderhoud.

Gemiddelde rente: 3,0% X 1,25 = 3,7% 0,62

Omdat niet bekend is in hoeverre de gebouw en en inventaris reeds

afgeschreven zijn, w ordt een gemiddelde rente gebruikt over de

totale gebruiksperiode: de helft van de marktrente

Onderhoud: 1,0% X 1,25 = 1,2% 0,21

Voor onderhoud w ordt een vast % van van het investeringsbedrag gerekend

Totaal huisvesting 1,66

Rente dieren

Marktrente 6,0% per jaar

Rente = rente%* 1/2 *(prijs jonge hen+voerkosten tot 20 w k+ opbrengst oude hen)*(cyclus/365) 0,29

Overige kosten

algemene kosten 0,19

electra 0,42

water 0,08

strooisel 0,03

gezondheidszorg 0,28

inzet + afleverkosten 0,22

Totale kosten (exclusief arbeid) 18,66

Arbeid 0,194 uur per aanw ezige hen a 16,50 per uur 3,19

Totaal 21,86

Gemiddeld bedrijfsresultaat per gemiddeld aanwezige leghen 2,85

Arbeidsopbrengst per leghen: Arbeidskosten: 3,19

Netto bedrijfsresultaat: 2,85

Totaal per hen: 6,04

Totale arbeidsopbrengst per productiecyclus: 14.813 x 6,04 = 89.480

Totale arbeidsopbrengst per jaar: 365/ 434 x 89.480 = 75.254



Colibacillose bedrijf B

Investeringen

Gebouwen en inventaris 299 per m² 18 hennen per m² 248.087 

Dieren

jonge hennen (17w k) 4,01 per hen

oude hen 0,39 per hen

gemiddeld 2,20 per hen 32.857 

Opbrengsten per gemiddeld aanwezige hen

Eieren 354 stuks a 6,61 per 100 23,41 

Verkoop oude hennen + aanw as per hen 0,39 X (1-uitvalspercentage) 0,35 

Totale opbrengsten per aanw ezige hen 23,75 

Kosten per aanwezige hen

Aanschaf hen 4,01 

Voerkosten 47,70 kg per aanw ezige hen X 23,93 Euro/100 kg 11,41 

Huisvesting

Investering: 16,61 per opgelegde hen

Afschrijving: 4,0% X 1,25 = 5,0% 0,83

Omdat het percentage voor afschrijving op jaarbasis is en legkippen meer dan 1 jaar

op het bedrijf  zijn, w ordt dit percentage gecorrigeerd voor het aantal jaren dat 

een kip op het bedrijf  is. Dit geldt ook voor rente en onderhoud.

Gemiddelde rente: 3,0% X 1,25 = 3,7% 0,62

Omdat niet bekend is in hoeverre de gebouw en en inventaris reeds

afgeschreven zijn, w ordt een gemiddelde rente gebruikt over de

totale gebruiksperiode: de helft van de marktrente

Onderhoud: 1,0% X 1,25 = 1,2% 0,21

Voor onderhoud w ordt een vast % van van het investeringsbedrag gerekend

Totaal huisvesting 1,66

Rente dieren

Marktrente 6,0% per jaar

Rente = rente%* 1/2 *(prijs jonge hen+voerkosten tot 20 w k+ opbrengst oude hen)*(cyclus/365) 0,29

Overige kosten

algemene kosten 0,19

electra 0,42

water 0,08

strooisel 0,03

gezondheidszorg 0,31

inzet + afleverkosten 0,22

Totale kosten (exclusief arbeid) 18,62

Arbeid 0,193 uur per aanw ezige hen a 16,50 per uur 3,18

Totaal 21,80

Gemiddeld bedrijfsresultaat per gemiddeld aanwezige leghen 1,96

Arbeidsopbrengst per leghen: Arbeidskosten: 3,18

Netto bedrijfsresultaat: 1,96

Totaal per hen: 5,14

Totale arbeidsopbrengst per productiecyclus: 14.935 x 5,14 = 76.694

Totale arbeidsopbrengst per jaar: 365/ 434 x 76.694 = 64.501


