
 Voeren, strooien, uitmesten en eitjes 
rapen. In de proefstal van 
Schothorst Feed Research in Lely-

stad gebeurt het allemaal met de hand. Bio-
technicus Froukje van der Schaaf heeft het 
er maar druk mee. „Froukje is gespeciali-
seerd dierverzorgster. Ze is opgeleid om 
met proefdieren te werken en mag bijvoor-
beeld ook bloed tappen”, vertelt Ellen van 
Eerden, pluimveeonderzoekster op het 
proefbedrijf.

De pluimveepraktijkstallen herbergen 
25.400 scharrelleghennen en 26.200 vlees-
kuikens. Daarnaast zijn twee kleine proef-
stallen ingericht voor het doen van verte-
rings- en infectieproeven. De leghennen 
worden er gehouden in zogenoemde ba-
lanskooien. De 48 kooien bieden plaats aan 
528 hennen (11 dieren per kooi) en vol-
doen aan de huisvestingseisen van de Wet 
op dierproeven. De kooien zijn ook ge-
schikt om vleeskuikens in te huisvesten. 
Voordeel van deze manier van huisvesting 
is het feit dat de mest van de dieren eenvou-
dig kan worden verzameld en onderzocht.

Schothorst Feed Research werkt hoofd-
zakelijk in opdracht van mengvoerbedrij-
ven en producenten van additieven en en-
zymen. Van Eerden doet geen mededelin-
gen over de onderzoeken en proeven die 
momenteel lopen. Dat is vertrouwelijke in-
formatie. Bij uitzondering heeft Pluimvee-
houderij toegang tot de onderzoeksomge-
ving. Meestentijds moeten bezoekers van 
het proefbedrijf het doen met een blik door 
het raam van de zichtruimte. Na het volgen 
van een strikt hygiëneprotocol gaan de stal-
deuren open. 

 Vergelijkbaar met entreactie 
 Aanleiding van het bezoek aan het proefbe-

drijf is de presentatie die Van Eerden eind 
mei gaf op een symposium van het farma-
ceutische bedrijf Elanco in Wenen. Ze ver-
telde er dat bepaalde stoffen in diervoeding 
een deel van het aangeboren (innate) im-
muunsysteem kunnen triggeren. Wanneer 
dit deel van het immuunsyssteem – dat fei-
telijk dient als eerste verdedigingslinie – 
wordt geactiveerd, gaat kostbare energie 
verloren. Als gevolg daarvan kan produc-
tieverlies ontstaan. Bij vleeskuikens kan dat 
resulteren in een lagere groei. Bij leghen-
nen gaat stimulatie van het immuun sys-
teem mogelijk ten koste van het aantal eie-
ren. „Vergelijk het maar met de productie-
dip na een entreactie. Iedere pluimveehou-
der weet dat zoiets nadelige gevolgen heeft 
voor de dierprestaties. „Een immuunreac-
tie die te lang duurt of onnodig is, kan je als 
pluimveehouder geld kosten”, aldus Van 
Eerden.

De werking van het immuunsysteem bij 
(pluimvee)productiedieren is voor Van 
Eerden al jarenlang een belangrijk aan-
dachtsgebied. „Vooropgesteld: zonder func-
tionerend immuunsysteem kan een dier 
niet overleven. Maar een onnodige respons 
van het immuunsysteem kan productiever-
lies veroorzaken. Een overmatig actief im-
muunsysteem gaat ook ten koste van de ef-
ficiëntie”, aldus de onderzoekster. 

 Wat er gebeurt bij immuunreactie 
 Het immuunsysteem bestaat uit twee on-
derdelen: het innate (aangeboren) en adap-
tieve (verworven) deel. Het innate im-
muunsysteem reageert snel en kost het dier 
relatief veel energie. Het adaptieve deel rea-
geert daarentegen een stuk langzamer, 
maar heeft juist een specifiekere werking. 
Van Eerden richtte zich tijdens haar onder-

zoek hoofdzakelijk op het innate immuun-
systeem. Dit beschermingsmechanisme 
treedt in werking op het moment dat be-
paalde structuren, die bijvoorbeeld op bac-
teriën aanwezig zijn, worden herkend. Im-
muuncellen maken dan als de wiedeweerga 
cytokines aan om de indringers te neutrali-
seren. Maar ook bepaalde plantaardige 
structuren in het voer kunnen zorgen voor 
een reactie van het innate immuunsysteem 
(acute fase respons), zegt Van Eerden.

Cytokines zijn signaalstoffen, die effect 
hebben op meerdere plekken in het li-
chaam. De hersenen worden bijvoorbeeld 
gewezen op potentieel gevaar. Daardoor 
kan koorts en een gebrek aan eetlust ont-
staan. Ook de lever wordt geactiveerd. Die 
gaat ontstekingseiwitten produceren, met 
behulp van aminozuren uit spierweefsel. 
Een acute fase respons zorgt dus indirect 
voor afbraak van spierweefsel. Intussen 
kampt het vleeskuiken met een negatieve 

Stimulatie van het aangeboren (innate) immuun-
systeem kan ten koste gaan van de groei van 
vleeskuikens. Dat zegt pluimveeonderzoekster Ellen 
van Eerden van Schothorst Feed Research.

TRIGGER INNATE 
IMMUUNSYSTEEM KAN 
DIP VEROORZAKEN
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Pluimveeonderzoekster Ellen van Eerden van 
Schothorst Feed Research werpt een blik in een 
van de balanskooien van de proefstal. Daarin 
worden momenteel leghennen gehouden

energiebalans. De eetlust is verminderd, 
terwijl energie nodig is voor de werking 
van het immuunsysteem. „De lagere voer
opname kan enkele dagen aanhouden. Dat 
zorgt voor productieverlies en een lager 
eindgewicht. Bij vleeskuikens haal je een 
dip in de groei niet meer bij. In de proefstal 
zagen we als gevolg van een acute fase re
spons het eindgewicht van vleeskuikens 
soms tot 250 gram lager uitvallen. Daarbij 
ging het natuurlijk wel om experimentele 
omstandigheden”, aldus Van Eerden.

Inzicht in werkingsmechanisme
Om een beter inzicht te krijgen in de wer
king van het innate immuunsysteem orga
niseerde pluimveeonderzoekster Van Eer
den de afgelopen jaren meerdere infectie 
en voerproeven. Ze onderzocht hoe het in
nate immuunsysteem reageert op een 
necrotische enteritisinfectie (met een lage
re voeropname als gevolg), bekeek de wer

king van een ontstekingsremmer als aspiri
ne (onderdrukking acute fase respons) en 
analyseerde het gebruik van uiteenlopende 
voercomponenten. „Sommige resultaten 
zijn misschien niet direct te vertalen naar 
de praktijk, ze geven wel veel inzicht in de 
werking van het innate immuunsysteem”, 
vertelt Van Eerden. Zo bleek dat zoge
noemde bètamannanen in grondstoffen 
een innate immuunrespons op kunnen 
wekken. Deze bètamannanen komen onder 
meer terug in grondstoffen als sojaschroot, 
zonnebloemschroot, raapzaadschilfers en 
raapzaadschroot.

Van zogenoemde bètaglucanen in cel
wanden van schimmels en gisten gaat een 
immuunmodulerende werking uit. Dit be
tekent dat ze afhankelijk van de omstandig
heden activatie van het innate immuun sys
teem kunnen stimuleren of dempen. „Via 
het voer kunnen we een onnodige ontste
kingsrespons van het innate immuunsys

teem proberen te voorkomen of te dempen 
om energie over te houden die ten goede 
kan komen aan dierprestaties. Maar voor 
immuunmodulatie geldt dat voor een toe
passing in de dagelijkse praktijk de omstan
digheden nauw luisteren. Immuunstimula
tie of demping op het verkeerde moment 
kan averechts uitpakken”, aldus Van Eer
den. Maar deels is deze toepassing er al wel, 
bijvoorbeeld door het gebruik van het en
zym betamannanase. 

De komende jaren hoopt de onderzoek
ster meer inzicht te krijgen in de nutriënt
behoefte van kuikens tijdens en na een in
fectie, om op die manier gerichte herstel
voeders te ontwikkelen.

Bouke Poelsma
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