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Abstract 
 Because of increasing resistance of Eimeria spp. against anticoccidials, objections of 
consumers and legislative restrictions against medicated feed in de EU it is necessary to 
develop new strategies against coccidiosis. The severity of the disease is often (partially) 
dependent on the initial contamination dose, which has a great influence on infection 
dynamics within a flock. Obtaining insight into (influencing) the dynamics of Eimeria in a 
population is essential for optimizing and evaluating control strategies. 
 For this purpose two transmission experiments where carried out, in a group of 20 broilers. 
One SPF broiler was orally inoculated on day 2 with 5 sporulated oocysts of E. acervulina, 
placed in a gelatinous capsule. On day 3, the inoculated animal was placed in a 1000 cm2 litter 
pen with 19 non-inoculated contact birds. From day 6 to day 30 (Experiment 1) or day 31 
(Experiment 2), each bird was placed in a cat transport cage during one hour per day, to 
produce a single dropping. Number of oocysts per gram of faeces (OPG) of the single 
droppings was determined, using the McMaster technique. Sedimentation flotation technique 
was carried out when samples where negative or when a negative result was expected. 
 The inoculated bird tested positive in both techniques on day 7, in both experiments. In 
Experiment 1 the inoculated bird tested positive during 2 days, in Experiment 2 during 1 day. 
Oocyst excretion in contact birds in Experiment 1 started on day 12 (n=1), day 13 (n=14), day 
14 (n=3) or on day 16 (n=1). In Experiment 2, oocyst excretion in contact birds started at day 
12 (n=4), day 13 (n=6), day 14 (n=4), day 15 (n=2), day 17 (n=2) or on day 18 (n=1). 
 Contact birds that shedded oocysts before day 16 (C1-animals) where infected by uptake of 
oocysts shedded by the inoculated bird. Animals who shedded oocysts from day 16 (C2-
animals) where most likely infected by uptake of oocysts shedded by formerly infected 
contact birds. The Area Under the Curve (AUC) of oocyst output of these C2-animals is 
higher than the AUC of the C1-animals. The peaks in oocysts output of C2-animals is also 
higher than the peaks of C1-animals. 
 These results show that not all the animals of a flock get infected at the same time, but 
some animals get infected by the contact birds of the first generation. Also, C2-birds shedded 
more oocysts than the C1-birds. This build up of infectious oocysts can result in high 
infectious doses for the following generations of susceptible contact birds and might cause 
severe clinical signs. These results have increased the understanding of the infection dynamics 
of an Eimeria infection in a flock. This can make a contribution towards the development of 
better control strategies. 
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Samenvatting 
Het is van belang om nieuwe bestrijdingsstrategieën tegen coccidiose te ontwikkelen of de 

huidige strategieën te verbeteren, gezien de toenemende resistentie van Emeria species tegen 
anticoccidiosemiddelen, de weerstand van de consument tegen voederadditieven en het 
toekomstige EU-verbod op deze anticoccidiosemiddelen. De schade bij vleeskuikens is vaak 
(mede) afhankelijk van de initiële besmettingsdosis, die grote invloed heeft op de 
infectiedynamiek binnen een vleeskuikenkoppel. Inzicht verkrijgen in (het beïnvloeden van) 
de dynamica van Eimeria in een populatie is essentieel voor het optimaliseren en evalueren 
van bestrijdingsstrategieën.  



 Om meer inzicht te krijgen in de infectiedynamiek van Eimeria in een koppel vleeskuikens 
zijn twee transmissie-experimenten uitgevoerd in een groep van 20 dieren. Er werd één dier 
op dag 2 geïnoculeerd met 5 gesporuleerde oöcysten van Eimeria acervulina, die in een 
gelatinecapsule waren geplaatst. Op dag 3 werd dit geïnoculeerde dier bij 19 contactdieren 
geplaatst, op een oppervlakte van ongeveer 1 m2. Vanaf dag 6 tot en met dag 30 (Experiment 
1) of dag 31 (Experiment 2) werden alle dieren gedurende 1 uur per dag solitair gehuisvest in 
een kattenvervoersbox om een individueel mestmonster te verkrijgen. Het aantal oöcysten per 
gram mest (OPG) van deze individuele mestmonsters werd bepaald met behulp van de 
McMaster (McM) techniek. Een Sedimentatie-flotatie (SF) techniek werd uitgevoerd indien 
de resultaten negatief waren of wanneer er nog geen positieve resultaten verwacht werden. 
 Het geïnoculeerde dier is bij beide experimenten op dag 7 positief geworden in zowel de 
McMaster techniek als de SF techniek. Bij Experiment 1 had het geïnoculeerde dier 
gedurende 2 dagen een positieve testuitslag en bij Experiment 2 gedurende 1 dag. Bij beide 
experimenten zijn de eerste contactdieren op dag 12 positief geworden. Bij Experiment 1 zijn 
de contactdieren op dag 12 (n=1), op dag 13 (n=14), op dag 14 (n=3) of op dag 16 (n=1) 
positief geworden. Bij Experiment 2 zijn de contactdieren op dag 12 (n=4), op dag 13 (n=6), 
op dag  14 (n=4), op dag 15 (n=2), op dag 17 (n=2) of op dag 18 (n=1) positief geworden. 
 De dieren die voor dag 16 zijn begonnen met uitscheiding (C1-dieren) zijn geïnfecteerd 
geraakt door opname van oöcysten die door het geïnoculeerde dier zijn uitgescheiden. De 
dieren die pas vanaf dag 16 zijn gaan uitscheiden (C2-dieren) zijn waarschijnlijk geïnfecteerd 
geraakt door opname van oöcysten die door de contactdieren, die al eerder besmet waren 
geraakt, zijn uitgescheiden. De AUC van de totale gemeten oöcysten uitscheiding van deze 
C2-dieren is hoger dan de AUC van de C1-dieren en ook de pieken in uitscheiding van de C2-
dieren zijn hoger dan de pieken van de C1-dieren. 
 Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat niet alle dieren in de stal tegelijkertijd 
met de infectie in aanraking komen, maar dat er dieren zijn die worden besmet doordat 
contactdieren oöcysten hebben uitgescheiden. Ook hebben de C2-dieren een hogere 
uitscheiding dan de C1-dieren. Deze opbouw van infectieuze oöcysten in een koppel kan 
resulteren in een hoge infectiedosis voor de volgende generaties van gevoelige contactdieren 
en kan mogelijk leiden tot klinische verschijnselen bij deze dieren. Door deze resultaten 
hebben we meer inzicht gekregen in de infectiedynamica van een Eimeria infectie in een 
koppel vleeskuikens en dit kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van betere 
bestrijdingsstrategieën voor coccidiose. 
___________________________________________________________________________ 
 

Inleiding 
Coccidiose wordt veroorzaakt door een 

eencellige darmparasiet, een protozo van 
het genus Eimeria. De belangrijkste 
species bij de kip zijn E. acervulina, E. 
maxima, E. necatrix, E. brunetti en E. 
tenella. De species die bij vleeskuikens 
met name een rol spelen zijn E. acervulina, 
E. maxima en E. tenella. Bij 
(opfok)legdieren en hobbykippen zien we 
met name klinische problemen na infecties 
met E. necatrix, E. tenella en E. brunetti. 
Verder zijn er ook nog E. mitis en E. 
praecox maar aan deze species wordt vaak 

weinig aandacht besteed (Diseases of 
Poultry, 2003). 

De problemen worden vooral vanaf 
week 4 gezien (Williams, 2002). E. 
acervulina en E. maxima geven met name 
een groeivertraging en een toegenomen 
voederconversie (Williams, 2005 ), terwijl 
E. tenella ook sterfte kan geven bij 
vleeskuikens. Dit alles leidt tot 
economische schade in de 
pluimveehouderij (Williams, 1999).  

Na contact met een Eimeria species is er 
vaak levenslange immuniteit voor de 
betreffende species, o.a. afhankelijk van de 
mate van blootstelling (Klinkenberg & 



Heesterbeek, 2005). Er is nauwelijks 
kruisimmuniteit (Williams, 1998) tussen de 
verschillende Eimeria spp..  
De overdracht van Eimeria vindt plaats via 
opname van gesporuleerde oöcysten in het 
strooisel. Na geslachtelijke voortplanting 
(schizonten) vindt ongeslachtelijke 
voortplanting plaats. Hierbij wordt de 
macrogametocyt bevrucht door 
microgametocyten waarna een oöcyst 
wordt gevormd (Diseases of Poultry, 
2003). De prepatent periode (de tijd tussen 
opname van gesporuleerde oocysten en 
uitscheiding van (ongesporuleerde) 
oöcysten) van Eimeria spp. is gemiddeld 7 
dagen. De prepatent periode van E. 
acervulina bedraagt gemiddeld 97 uur. 
De diagnose kan worden gesteld aan de 
hand van het klinische beeld in de stal 
(verminderde voederconversie, natte mest, 
toegenomen sterfte), het klinische beeld bij 
sectie en door mestonderzoek (McMaster 
techniek en Sedimentatie-flotatie techniek) 
(Diseases of Poultry, 2003). 

Coccidiose is een groot probleem in de 
vleeskuikenhouderij. Het veroorzaakt veel 
schade en ongerief. . Naast de kosten van 
slechtere productieresultaten veroorzaken 
ook preventieve en therapeutische 
maatregelen tegen coccidiose grote 
economische schade (Williams, 2002).  
Bestrijding van coccidiose bij vleeskuikens 
vindt met name plaats door middel van het 
toedienen van anticoccidiose medicijnen in 
het voer. Door de toenemende resistentie 
van Eimeria species tegen anticoccidiose 
middelen (Peek & Landman, 2003 en 
Chapman, 1984), de weerstand van de 
consument tegen voederadditieven en het 
toekomstige EU-verbod op het gebruik van 
deze middelen is het noodzakelijk nieuwe 
bestrijdingsstrategieën te ontwikkelen en 
de huidige strategieën te verbeteren.  

De schade in koppels vleeskuikens is 
vaak (mede) afhankelijk van de initiële 
besmettingsdosis, die grote invloed heeft 
op de infectiedynamiek binnen een koppel. 
Graat (Graat et al., 1996) heeft aangetoond 
dat een middelmatige initiële contaminatie 
van strooisel tot minder schade leidt dan 

een laag of hoog contaminatieniveau bij 
het begin van een vleeskuikenronde. Het is 
vaak onmogelijk om schade te 
minimaliseren door het herhaaldelijk 
schoonmaken van de stallen tussen 
verschillende rondes van kuikens, 
aangezien oöcysten zeer resistent zijn 
tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen 
en het derhalve zeer moeilijk is om 
voldoende oöcysten uit het milieu te 
verwijderen. Oöcysten kunnen ongeveer 3 
weken overleven in de stal (Williams, 
1998). De beste resultaten worden volgens 
wiskundige modellen verkregen door 
kunstmatig het aantal oöcysten in de stal te 
verhogen tot een gemiddelde 
contaminatiegraad bij iedere ronde van 
vleeskuikens (Klinkenberg, 2007), door 
bijvoorbeeld te vaccineren. 

Gedurende de verspreiding van de 
infectie door een koppel vleeskuikens 
ontstaat er heterogeniteit in immuunstatus 
tussen verschillende dieren. Deze 
heterogeniteit wordt veroorzaakt door 
interacties tussen Eimeria spp. en de 
individuele gastheren (Severins et al, 
2007). Deze heterogeniteit beïnvloedt de 
excretie van infectieuze oöcysten en 
daarmee ook de hoeveelheid infectieuze 
oöcysten in het milieu. Hierdoor wordt de 
opgenomen dosis en de tijd tot infectie van 
nog niet geïnfecteerde dieren beïnvloed en 
dit bepaalt de ernst van de klinische 
manifestatie van de infectie (Graat et al, 
1996). Wanneer er na een aantal weken 
nog naïeve dieren zijn die in aanraking 
komen met een hoge infectiedosis is de 
schade bijvoorbeeld veel groter dan 
wanneer dieren op jonge leeftijd aan lage 
aantallen oöcysten worden blootgesteld, 
zoals bij vaccinatie. Het verloop van de 
infectie door de koppel is dus niet alleen 
afhankelijk van de interactie tussen 
verschillende stadia van Eimeria en het 
immuunsysteem van individuen, maar ook 
van interacties tussen geïnfecteerde en nog 
niet geïnfecteerde dieren in de koppel en 
hun omgeving. Al deze kenmerken moeten 
worden meegenomen wanneer 



controlemaatregelen tegen coccidiose 
worden geëvalueerd (Velkers et al, 2008).  

Voor het inschatten van de effectiviteit 
van bestrijdingsstrategieën is het van 
belang te bepalen of de spreiding van de 
parasiet in de stal in voldoende mate wordt 
geremd en hoe en op welke plaats in de 
infectiecyclus we het beste kunnen 
ingrijpen om de klinische schade zo 
beperkt mogelijk te houden. Hiervoor 
moeten we de epidemiologie van de 
coccidiose infectie bestuderen en 
kwantificeren door middel van transmissie-
experimenten. 

Onze hypothese is dat in een 
vleeskuikenstal een infectiecyclus begint 
met een lage dosis oöcysten die door een 
klein aantal dieren wordt opgenomen. 
Deze dieren gaan oöcysten uitscheiden in 
het strooisel, waardoor andere dieren 
besmet raken met een iets hogere dosis dan 
de initieel besmette dieren. Naarmate de 
infectie door de koppel spreidt neemt de 
infectiedruk in de stal toe, waardoor dieren 
die wat later in de ronde besmet raken met 
een vrij hoge dosis in aanraking kunnen 
komen, mogelijk leidend tot klinische 
verschijnselen. In dit artikel worden twee 
transmissie-experimenten beschreven, 
waarbij getracht is de beschreven 
infectiedynamiek in een klein koppel 
vleeskuikens na te bootsen.   

Tijdens deze experimenten werd er één, 
met slechts 5 gesporuleerde oöcysten 
geïnoculeerd dier, samen met 19 
contactdieren gehuisvest op 1 m2, op een 
strooisellaag. De dieren werden dagelijks 
gedurende 1 à 2 uur solitair gehuisvest 
opdat een individueel mestmonster kon 
worden verkregen. Deze mestmonsters zijn 
onderzocht op aanwezigheid van oöcysten 
door middel van de Sedimentatie-flotatie 
(SF) techniek en de McMaster (McM) 
techniek. De McM techniek is een 
kwalitatieve methode waarmee aantallen 
oöcysten per gram mest kunnen worden 
bepaald (OPG). De SF techniek is een 
semi-kwantitatieve methode met een 
hogere detectiegrens dan de McM 
techniek, waardoor infecties eerder kunnen 

worden opgemerkt. Tevens zijn de dieren 
wekelijks gewogen om effecten van de 
infectie op de groei te bestuderen.  
 

2. Materiaal en Methoden 
 
2.1. Proefopzet 

Er zijn 2 experimenten uitgevoerd met 
dezelfde proefopzet. 
We begonnen met 38 (Experiment 1) of 37 
(Experiment 2) SPF (Specific Pathogen 
Free) vleeskuikenhanen. Er waren 6 
(Experiment 1) / 5 (Experiment 2) dieren 
die geïnoculeerd werden, 19 contactdieren 
en 4 sentineldieren. De overige 9 
(Experiment 1) / 10 (Experiment 2) dieren 
waren reservedieren om te compenseren 
voor eventuele tussentijdse sterfte. Bij 
opzet waren alle dieren samen gehuisvest 
in een strooiselhok van 1 m2. De dieren 
werden gewogen en werden voorzien van 
een merkje in de nek (swiftag). Op dag 2 
vond de inoculatie plaats (tabel 1). 
Inoculatie vond plaats door middel van een 
gelatinecapsule die oraal werd ingebracht. 
Bij Experiment 1 zijn er 6 dieren 
geïnoculeerd en bij Experiment 2 zijn 5 
dieren geïnoculeerd. Deze dieren werden 
na inoculatie apart van de andere dieren 
gehuisvest om voortijdige verspreiding van 
de infectie te voorkomen. Op dag 3 werd 1 
geïnoculeerd dier bij de 19 contactdieren 
geplaatst. De andere geïnoculeerde dieren 
werden op dag 7 geëuthanaseerd. De keuze 
voor de contactdieren was gebaseerd op at 
random selectie. Vervolgens hebben we op 
de weeglijsten gekeken welke dieren een 
erg laag gewicht hadden en welke dieren 
wel een goed gewicht hadden. Om te 
voorkomen dat dieren tijdens het 
experiment zouden sterven is gekozen om 
niet de lichtste dieren te gebruiken voor het 
experiment, aangezien dat de kans op 
sterfte vergroot. 

Het aantal dieren is gebaseerd op een 
pilotexperiment waaruit is gebleken dat 1 
geïnfecteerd dier per dag ongeveer 0,8 
andere dieren kan besmetten. Door te 
extrapoleren kan uit dat experiment 



worden afgeleid dat 1 geïnfecteerd dier 
gedurende de gehele uitscheidingsperiode 
20 dieren kan besmetten. Daarnaast is het 
ook niet mogelijk om per dag meer dan 20 
mestmonsters te onderzoeken.  

Op dag 5 werd het geïnoculeerde dier 
gedurende één uur individueel in een 
kattenvervoersbox geplaatst zodat een 
mestmonster van dit dier verkregen kon 
worden. Vanaf dag 6 werden de 
sentineldieren, de contactdieren en het 
geïnoculeerde dier dagelijks gedurende 1 à 
2 uur individueel in een kattenvervoersbox 
geplaatst opdat een individueel 
mestmonster kon worden verkregen. 

De sentineldieren werden in paartjes 
gehuisvest. Deze dieren dienden ervoor om 
omgevingsbesmettingen te kunnen 
detecteren. De reservedieren werden in een 
groep gehuisvest. De reservedieren werden 
tot en met dag 7 aangehouden om 
eventueel een contactdier of een sentinel te 
kunnen vervangen bij vroegtijdige sterfte. 
Op dag 7 werden de reservedieren 
geëuthanaseerd door middel van cervicale 
dislocatie. 

Er werden vanaf dag 6 dagelijks 
mestmonsters genomen om uitscheiding 
van oöcysten van Eimeria acervulina te 
detecteren. Ook werden dagelijks de 
omgevingstemperatuur en de relatieve 
vochtigheid gecontroleerd. Eens per week 
werden alle dieren gewogen. Op deze 
manier kon worden bijgehouden of de 
dieren wel goed genoeg groeiden of dat ze 
niet te hard groeiden. Ook konden 
mogelijke effecten van de infectie op het 
gewicht gedetecteerd worden. 

Aan het eind van het experiment werden 
alle dieren van Experiment 1 door middel 
van cervicale dislocatie geëuthanaseerd. 
Bij Experiment 2 zijn de dieren door 
middel van het intraveneus inspuiten van 
T61 in de vleugelvene (v. ulnaris) 
geëuthanaseerd. Na euthanasie werd dan 
tevens sectie op de dieren verricht om het 
geslacht te controleren en om de 
lichamelijke conditie (eventuele andere 
aandoeningen losstaand van het 
experiment) van de dieren te beoordelen. 

 
2.2. Dieren 

Voor deze experimenten zijn 38 
(Experiment 1) of 37 (Experiment 2) 
Specific Pathogen Free (SPF) 
vleeskuikenhanen gebruikt, afkomstig van 
de Gezondheidsdienst (GD) te Deventer. 

SPF kuikens zijn kuikens zonder 
maternale antilichamen voor coccidiose 
(en overige pathogenen zoals Mycoplasma, 
Salmonella en diverse virusinfecties). Er is 
voor SPF kuikens gekozen omdat 
maternale immuniteit tegen coccidiose 
sterk kan wisselen en hierdoor de 
uitscheiding van oöcysten / de dynamiek 
van infectie in wisselende mate beïnvloed 
kan worden. Omdat de grootste problemen 
met de parasiet E. acervulina plaats vinden 
in de vleeskuikenhouderij is gekozen voor 
vleeskuikens. In deze proef zijn alleen 
mannelijke vleeskuikens gebruikt om te 
grote verschillen in gewichtsverloop zo 
veel mogelijk te beperken.  

De reservedieren dienden ervoor om bij 
eventuele sterfte van een contactdier of een 
sentinel deze te kunnen vervangen zodat 
het experiment kon voortgaan met het 
oorspronkelijke aantal dieren. 
 
2.3. Huisvesting en management 

Vanaf dag 0 tot en met dag 2 werden alle 
dieren in een groep gehuisvest op strooisel. 
De dieren waren gehuisvest in een 
grondstal van de infectie-unit van het 
Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium 
(GDL). Vanaf dag 2 werden de zes 
(Experiment 1) / vijf (Experiment 2) 
geïnoculeerde dieren apart van de andere 
dieren gehuisvest, dit om vroegtijdige 
contaminatie van de contactdieren te 
voorkomen. De geïnoculeerde dieren 
werden ook op strooisel gehuisvest. Op 
dag 3 werd 1 geïnoculeerd dier bij 19 
contactdieren geplaatst. Deze dieren 
werden op 1 m2 gehuisvest op een 
strooisellaag. Vanaf dit moment mocht het 
strooisel niet meer worden vervangen en er 
mocht niet meer worden bijgestrooid 
omdat verspreiding / opname van oöcysten 
plaatsvindt via het strooisel. De vier 



sentineldieren werden bij Experiment 1 
gehuisvest in een tentoonstellingskooi die 
was voorzien van een strooisellaag. De 
reservedieren werden bij Experiment 1 ook 
in een tentoonstellingskooi gehuisvest. Bij 
Experiment 2 werden de sentineldieren 
gehuisvest in een hondenbench die was 
voorzien van een strooisellaag. De 
reservedieren werden in een andere 
hondenbench gehuisvest die voorzien was 
van strooisel. Op dag 7 werden de 
reservedieren geëuthanaseerd door middel 
van cervicale dislocatie. Op dag 7 werden 
de sentineldieren in twee paartjes 
gehuisvest in de tentoonstellingskooi 
(Experiment 1) of in de hondenbenches 
(Experiment 2) die voorzien waren van een 
strooisellaag. De sentineldieren werden in 
dezelfde ruimte gehuisvest als de 
contactdieren en het geïnoculeerde dier, 
maar de sentineldieren werden wel in 
gescheiden hokken geplaatst 

Vanaf dag 5 werden de dieren dagelijks 
gedurende 1 à 2 uur individueel in een 
kattenvervoersbox geplaatst opdat een 
individueel mestmonster kon worden 
verkregen. Er was geen sprake van 
kooiverrijking, met die reden dat in de 
conventionele vleeskuikenhouderijen ook 
geen gebruik wordt gemaakt van 
kooiverrijking. In deze proef werd ernaar 
gestreefd om de omstandigheden zo veel 
mogelijk te laten lijken op de 
omstandigheden in de conventionele 
vleeskuikenhouderij, oftewel de 
veldsituatie. Door het gebruik van 
kooiverrijking zou het mogelijk zijn 
geweest dat de dieren zich anders door de 
stal gingen voortbewegen wat kon leiden 
tot minder of juist meer opname van 
infectieuze oöcysten uit het strooisel dan in 
de veldsituatie. 

Bij opzet werd een temperatuur van 
35°C nagestreefd. De temperatuur werd 
gedurende het experiment geleidelijk 
verlaagd aan de hand van 
managementgidsen voor vleeskuikens 
(bijlage 1). De temperatuur werd 
gereguleerd door middel van 
warmtelampen. Bij de groepshuisvesting 

hingen 4 warmtelampen en bij de 
sentineldieren hing per paartje één 
warmtelamp. Er werd bij iedere groep een 
thermometer opgehangen op kuikenhoogte. 
De temperatuur en de relatieve 
luchtvochtigheid werden iedere dag 
gecontroleerd en in een logboek genoteerd. 
De relatieve luchtvochtigheid zou idealiter 
ongeveer 60% moeten zijn. Er werd een 
lichtschema aangehouden van 23 uur licht 
en 1 uur donker (wanneer de dieren 
individueel gehuisvest zijn voor het 
verkrijgen van een mestmonster). Dit werd 
gedaan om de voeropname en de 
oöcystenuitscheiding zo gelijk mogelijk 
verdeeld over de dag te laten plaatsvinden 
waardoor een zo representatief mogelijk 
mestmonster kon worden verkregen. 
 
2.4. Voeding en drinkwater 

Gedurende de hele proef hadden de 
dieren ad libitum de beschikking over voer 
en water. Er werd gevoerd met 
vleeskuikenvoer dat vrij was van 
anticoccidiose middelen. Gedurende de 
eerste dagen werd gevoerd door middel 
van voerschotels. De dieren werden 
gedurende de eerste dagen van drinkwater 
voorzien door middel van watertonnen. Na 
een aantal dagen werd overgaan op 
voertonnen om contaminatie van voer met 
oöcysten zoveel mogelijk te voorkomen. 
De voertonnen werden op een verhoging 
geplaatst om bevuiling van het voer door 
mest te voorkomen. Ook werden er 1-liter 
drinkflessen opgehangen zodat de kuikens 
op den duur alleen nog hun drinkwater 
konden verkrijgen via de 
drinkwaterflessen. Dit om contaminatie 
van het drinkwater met oöcysten zoveel 
mogelijk te kunnen beperken. Na 13 
(Experiment 1) of 12 (Experiment 2) dagen 
werd alleen nog gebruik gemaakt van de 
drinkflessen. 



 
Dag Handelingen 
0 • uitkomst, wegen, merken en sexen 

van 30 SPF vleeskuikenhaantjes 
• vervoer naar Utrecht 
• opzetten in een strooiselhok 

2 • kunstmatige besmetting van 2 dieren 
met een kleine capsule 

• besmette dieren in een aparte kooi 
met strooisel huisvesten 

• onbesmette contactdieren (19), 
sentineldieren (4) en overige 
reservedieren (5) in een groep op 
strooisel 

3 • 1 besmet dier en 19 contactdieren in 
groepshok huisvesten 

• Sentineldieren in paartjes huisvesten 
• Overige dieren in groep huisvesten 

tot euthanasie 
5 tot eind experiment • meten oöcystenuitscheiding 
Wekelijks vanaf D0 tot eind experiment • wegen dieren 
Einde experiment • wegen dieren en euthanasie (cervicale 

dislocatie/T61) 
Tabel 1: chronologische weergave  met beschrijving van uit te voeren handelingen 

 
 
2.2. Capsules maken / Inoculatie 

Er werden 6 (Experiment 1) of 5 
(Experiment 2) dieren geïnoculeerd met 5 
gesporuleerde Eimeria acervulina oöcysten 
van de Weybridge stam die afkomstig 
waren van de GD te Deventer. De oöcysten 
werden in een gelatine capsule ingebracht. 
Dit werd gedaan in het Jeanet-Donkervoet 
gebouw van de Faculteit Diergeneeskunde 
door een analiste die ervaren is met het 
manipuleren van eicellen onder een 
binoculair microscoop. 

Er werden 3 eenogen gevuld met 500 µl 
PBS-BSA. Er werd een 10 µl 
basisoplossing toegevoegd aan één van de 
eenogen en van hieruit werd weer een 10 
µl verdunde basisoplossing toegevoegd aan 
een 2e eenoog. In een Terasaki plaat 
werden 6 welletjes gevuld met 4 µl PBS-
BSA. Er werd met behulp van een 
getrokken pasteur 6 eieren in een Terasaki 
welletje gestopt met behulp van een 

binoculair met 50x vergroting. Wanneer er 
6 welletjes waren gevuld dienden deze te 
worden gecontroleerd op sporulatie. Er 
moesten minstens 5 gesporuleerde 
oöcysten aanwezig zijn per welletje. 
Vervolgens werden de gelatine-ampullen 
gevuld met 5 gesporuleerde oöcysten. De 
welletjes en de pipet werden daarna 
gecontroleerd op achtergebleven oöcysten 
door middel van een stereomicroscoop. Als 
zeker was dat alle oöcysten in de capsule 
zaten werd de capsule aangevuld met 20 µl 
PBS-BSA. De capsule werd gesloten en 
deze werd rechtop in een houder geplaatst 
en in de koelkast gezet tot aan inoculatie. 
In een koel en vochtig milieu drogen de 
capsules minder snel uit waardoor de 
capsule langer goed blijft. De capsules 
dienden voorzichtig te worden gehanteerd 
bij inoculatie omdat de capsules door de 
vloeistof zacht en plakkerig worden. 



Er was van te voren at random bepaald 
welke dieren werden gebruikt voor 
inoculatie en deze dieren werden vlak voor 
inoculatie van de rest van de dieren 
gescheiden zodat inoculatie snel kon 
plaatsvinden. De bek werd voorafgaande 
aan inoculatie bevochtigd door wat water 
in een 1ml spuit te doen en hiermee het 
keelgebied nat te maken. Vervolgens werd 
de capsule in de snavel ingebracht en deze 
werd met de 1 ml spuit verder de krop 
ingebracht. Doorslikken van de capsule 
werd bevorderd door over het keelgebied 
te wrijven. Wanneer zeker was dat de 
capsule was ingeslikt kon het dier in een 
apart hok worden gehuisvest zodat 
voortijdige contaminatie van de 
contactdieren niet kon plaatsvinden. 
 
2.3. Mestmonstername 

Een kwartier voor mestmonstername 
werd het licht in de stal uitgedaan. De 
eerste paar dagen bleven de warmtelampen 
wel aan gedurende de periode dat het licht 
uit ging omdat de kuikens in die periode 
nog niet goed in waren zijn om zichzelf 
warm te houden. Wanneer het licht een 
kwartier uit was konden de kuikens 
individueel in de kattenvervoersboxen 
worden geplaatst. De kattenvervoersboxen 
waren zo genummerd dat de nummers op 
de boxen overeenkwamen met de 
diernummers. Er werd begonnen met de 
sentinels om contaminatie van deze dieren 
te voorkomen. Na het hanteren van de 
sentinels dienden schone handschoenen 
aangetrokken te worden. Vervolgens 
konden de overige dieren worden 
gehanteerd. In de kattenvervoersboxen lag 
een vel bitumenpapier. Dit is zwaar papier 
dat weinig vocht absorbeert waardoor de 
mest er goed op blijft liggen.  

Er werd bij de dieren eerst een 
cloacaswab genomen zodra ze in de 
kattenvervoersboxen zaten. Op deze 
manier werd de mestproductie bevorderd. 
De swabs waren voorgewogen en 
genummerd met het diernummer. De 
cloacaswabs zijn bedoeld voor een 
kwantitatieve PCR. Zodra de dieren 

hadden gemest werd de mest in 
voorgewogen en genummerde 50 ml 
buizen geschept met behulp van houten 
spatels. Vervolgens konden de dieren weer 
worden teruggeplaatst in het groepshok. 

De bevuilde bitumenvellen werden uit 
de kattenvervoersboxen gehaald op zo een 
manier dat contaminatie van andere delen 
van de stal werd voorkomen. In het stof 
wat van de vellen af kon komen konden 
namelijk oöcysten zitten die op deze 
manier verspreid konden worden naar 
andere dieren. De kattenvervoersboxen 
werden wanneer nodig met 70% alcohol en 
watten gedesinfecteerd, met name wanneer 
er veel mest in de boxen zat of wanneer er 
in de McMaster tellingen oude / niet vitale 
oöcysten werden gevonden. Vervolgens 
werd er een schoon vel bitumenpapier 
ingelegd voor de mestmonstername van de 
volgende dag.  

Gedurende het hele experiment werd er 
op dezelfde tijd bemonsterd. Tijdens 
Experiment 1 werd het licht om 9.45u 
uitgedaan en werd er om 10.00u 
bemonsterd. Tijdens Experiment 2 werd 
het licht om 8.45u uitgedaan en werd er om 
9.00u bemonsterd. 

 
2.4. Klinische parameters 
 We hebben bij beide experimenten 
minimaal eenmaal daags beoordeeld of de 
dieren een gezonde indruk maakten. De 
bevindingen werden dagelijks in het 
logboek beschreven. Er werd met name 
gekeken naar  afwijkende mest, afwijkende 
houding (bolzitten, snavels open, gestrekte 
hals etc.), afwijkende gang en de conditie 
van het dier (borstbeenbespiering). 
 
2.5. Labtechnieken 

Voor zowel de Sedimentatie-Flotatie 
(SF) techniek als de McMaster (McM) 
methode zijn zoutoplossingen nodig. Er 
zijn twee verschillende oplossingen nodig, 
een zoutoplossing met een soortelijke 
dichtheid van 1.1 (1.1 zoutoplossing) en 
een zoutoplossing met een soortelijke 
dichtheid van 1.2 (1.2 zoutoplossing). 
Deze laatste is een verzadigde 



zoutoplossing. Om de 1.1 oplossing te 
verkrijgen wordt 151 gram zout 
toegevoegd aan 1 liter heet water en met 
behulp van een magneetroerder gemengd. 
Voor de 1.2 oplossing wordt 311 gram 
zout toegevoegd aan heet water en ook 
deze wordt met behulp van de 
magneetroerder gemengd. 
 
2.5.1. Sedimentatie-flotatie techniek 

Deze methode werd toegepast wanneer 
de McM techniek een negatief resultaat 
opleverde of bij monsters die de 
voorgaande dagen in de McM techniek 
negatief waren. De SF techniek is heel 
gevoelig en kan semi-kwantitatief worden 
uitgevoerd. 

De 50 ml buizen die gebruikt zijn bij de 
mestmonstername werden in het lab 
teruggewogen. Dan werd er bepaald of er 
voldoende mest was om beide technieken 
toe te passen op het monster. Was dit niet 
het geval dan werd aan de hand van de 
uitslagen van voorgaande dagen bekeken 
welke methode de voorkeur had. De beste 
resultaten worden verkregen wanneer er 
ruim 1 gram mest gebruikt kan worden 
voor de SF techniek en ruim 2 gram mest 
voor de McM techniek. 

Voor de SF techniek werd 1 gram mest 
afgewogen en 120 ml water afgemeten. 
Een klein deel van de 120 ml werd 
toegevoegd aan de 50 ml buis. De buis 
moest goed worden geschud zodat er een 
homogene oplossing ontstond. De 
oplossing werd door een grove zeef in een 
genummerd bekerglas gegoten. De buis 
werd nagespoeld met een deel van het 
water en vervolgens werd de rest van het 
water door de zeef in het bekerglas 
gegoten. Het verkregen mengsel werd in 
een centrifugebuis gegoten (midstream). 
De centrifugebuis werd vervolgens 
gedurende 5 minuten op 3000 toeren 
gecentrifugeerd. Het supernatant werd 
afgegoten en het sediment bleef in de buis 
achter. Aan het sediment werd vervolgens 
een kleine hoeveelheid 1.2 zoutoplossing 
toegevoegd. Zonodig werd de 
centrifugebuis gezwenkt om het sediment 

op te lossen. Vervolgens werd zoveel 1.2 
zoutoplossing toegevoegd zodat er een 
meniscus van vloeistof boven de buis 
uitstak. Er werd een 18x18 mm dekglas op 
de meniscus geplaatst en het dekglas werd 
zachtjes aangedrukt zodat het goed op de 
buis bleef liggen tijdens het centrifugeren. 
Vervolgens werd de buis gedurende 5 
minuten op 2500 toeren gecentrifugeerd. 
Het dekglas werd na centrifugeren op een 
objectglas geplaatst en vervolgens onder de 
microscoop bij een 10x10 vergroting 
bestudeerd (eventueel op 10x40 bij 
twijfelgevallen). Bij een negatief monster 
werd een – genoteerd. Indien het monster 
positief was bevonden moest er 
onderscheid worden gemaakt in de mate 
van positiviteit: + bij enkele oöcysten, ++ 
bij behoorlijk wat oöcysten en +++ bij zeer 
veel oöcysten. De uitslagen werden 
genoteerd op een mestmonster formulier 
(bijlage 3). 

Bij de SF moet goed worden opgepast 
om kruiscontaminatie te voorkomen. Na 
elk monster dienen de materialen goed te 
worden schoongemaakt. In de centrifuge 
dienen de monsters niet te dicht op elkaar 
te worden geplaatst om kruiscontaminatie 
te voorkomen. 
 
2.5.2. McMaster techniek 

De McM techniek is minder gevoelig 
dan de SF techniek en heeft een hogere 
detectiegrens. Echter, in tegenstelling tot 
de SF techniek die kwalitatief / 
semikwantitatief is, geeft de McM techniek 
kwantitatieve resultaten, waardoor deze 
techniek gebruikt kan worden om de mate 
van uitscheiding per dier te kwantificeren. 

Ook bij deze techniek dient de 50 ml 
buis te worden teruggewogen. Als er 1 
gram mest uit is gehaald voor de SF 
techniek dient het resterende gewicht te 
worden genoteerd. Dit wordt dan gebruikt 
voor de McMaster methode. 

Er werd aan de 50 ml buis met de mest 
20 ml zoutoplossing toegevoegd met een 
soortelijke dichtheid van 1.1. De oplossing 
werd gehomogeniseerd door middel van 
een vortex en de oplossing diende bij 



voorkeur 10 minuten te blijven staan. 
Vervolgens werd het mengsel nogmaals 
gehomogeniseerd met de vortex. Wanneer 
de oplossing goed gehomogeniseerd was 
werd er 1ml uitgehaald met behulp van een 
pipet. Dit werd toegevoegd aan een 
reageerbuis met 8 ml 1.2 zoutoplossing. 
Vervolgens werd de oplossing nogmaals 
gehomogeniseerd en werd er nogmaals 1 
ml uitgepipetteerd uit het midden van de 
buis en bij de 1.2 zoutoplossing gedaan. 
Op deze manier ontstond er een 1:10 
verdunning. De reageerbuis dient goed te 
worden gezwenkt (10x). Dit werd gedaan 
door de duim goed op de bovenkant van de 
buis te houden zodat er geen vloeistof uit 
kon lekken. Met de ontstane oplossing 
werden vervolgens 2 McMaster telkamers 
van 0,15 ml gevuld met behulp van een 
ingekorte Pasteurse pipet nadat vanuit het 
midden van de reageerbuis vloeistof is 
opgezogen. De McMaster telkamers 
moesten 5-10 minuten blijven staan zodat 
de oöcysten naar het juiste niveau konden 
flotteren. Daarna kon de telkamer onder de 
microscoop worden bekeken bij een 10x10 
vergroting. Vervolgens werd aan de hand 
van de volgende berekening berekend 
hoeveel oöcysten er in 1 gram mest zaten:  
Inhoud 2 kamers (12 banen) = 0,3 ml 
In 0,3 ml zitten “a” oöcysten 
In de 10 ml (2 + 8) zitten dus (10/0,3) * a 
oocysten 
In de totale oplossing (20 ml + N gram 
mest)  zitten 100 / 0,3 oöcysten. Dit wordt 
gedeeld door N omdat de OPG per gram 
mest is. In het oorspronkelijke 
mestmonster zitten (100 * a) / (0,3 * N) 
ooöcysten per gram mest. 
 
(333,3 * a) / N oöcysten per gram mest 
 
Indien er meer dan 70-100 oöcysten per 
baan aanwezig waren werd er 
doorverdund. Dit werd gedaan door 1 ml 
uit de voorgaande oplossing te nemen en 
toe te voegen aan 9 ml 1.2 zoutoplossing. 
 
2.6. Analyses 
 

2.6.1. Definitie typen contactdieren 
De eerste positief gevonden monsters van 
C dieren zijn waargenomen op D12. Vanaf 
D16 zou je dus op vroegst kunnen 
verwachten dat een volgende generatie van 
nog niet besmette C dieren uitscheiding 
kan gaan vertonen, als gevolg van infectie 
met oöcysten van de eerste generatie 
geïnfecteerde C dieren. De eerste generatie 
C dieren die geïnfecteerd zijn door 
oöcysten van het I dier wordt C1 genoemd, 
en de 2e generatie C dieren wordt C2 
genoemd.. Per dier is nauwkeurig naar de 
data gekeken om te beoordelen of het een 
C1 of C2 dier betreft, aan de hand van 
Sedimentatie Flotatie en McMaster 
resultaten. Dier 11, 16, 25 en 26 zijn 
gerekend tot de C2 dieren. Dier 16 heeft 
eenmalig op dag 14 een positieve 
Sedimentatie Flotatie uitslag gehad, maar 
dit betrof 1 oöcyste, die waarschijnlijk niet 
vitaal was, en de darm dus passeerde 
zonder dat er sprake was van een infectie.  
 
2.6.2.  Statistische analyses 
 De meeste analyses zijn gedaan door 
middel van het uitvoeren van t-testen. Er 
zijn een aantal voorwaarden waar de data  
aan moet voldoen om een t-test deze uit te 
mogen voeren. 

De variabiliteit van de observaties in 
elke groep (varianties) moeten zo goed als 
gelijk zijn aan elkaar (homoscedastic). Dit 
wordt berekend met behulp van een 
Levene’s test of een F-test. De uitslag van 
deze test moet groter zijn dan 0,05 wil de 
independent t-test uitgevoerd mogen 
worden. Een andere voorwaarde voor de t-
test is een normale verdeling van de data. 
Dit kan beoordeeld worden aan de hand 
van de Kolmogorov-Smirnoff test (moet 
groter dan 0,05 zijn), aan de hand van 
skewness en kurtosis (tussen -2 en 2) of 
aan de hand van histogrammen of andere 
plots. Als er geen sprake is van gelijkheid 
in varianties moet er een gemodificeerde t-
test uitgevoerd. De uitkomsten van de 
gemodificeerde t-testen worden in dezelfde 
tabel weergegeven als de uitslagen van de 
t-test. De uitkomsten van de t-test of de 



gemodificeerde t-test moeten kleiner zijn 
dan 0,05 wil er een significant verschil 
aanwezig zijn tussen beide groepen. 
 
2.6.3. Oöcysten output (AUC) 

Bij Experiment 2 hebben we de Area 
Under the Curve voor uitscheiding van 
oöcysten berekend per dag per dier. De 
AUC wordt berekend door de OPG van die 
dag plus de OPG van de dag erna bij elkaar 
op te tellen en dit door twee te delen. Bij 
de AUC wordt op deze manier één dag 
vooruit gerekend.  
 
(OPG dag X + (OPG dag X+1) / 2 
 

Vervolgens is voor elk dier de 
cumulatieve AUC bepaald. Deze kan 
dienen als maat voor de totale hoeveelheid 
oöcysten dat een dier had uitgescheiden 
gedurende het hele experiment. De 
(cumulatieve) AUC-waarden zijn 
getransformeerd door middel van een 
log10 transformatie voor verdere analyse 
en weergave in de grafieken omdat de data 
dan overzichtelijker en makkelijker 
onderling te vergelijken zijn en de niet 
getransformeerde data niet normaal 
verdeeld zijn. 

Om de AUC van de verschillende 
diertypen beter met elkaar te kunnen 
vergelijken, moet gecorrigeerd worden 
voor de start van uitscheiding. Hierbij is 
gekeken naar de kortste 
uitscheidingsperiode van de C2-dieren. 
Dier nummer 25 heeft de kortste 
uitscheidingsperiode doorgemaakt (12 
dagen). Vervolgens zijn voor ieder dier 
alleen de eerste 12 dagen van uitscheiding 
meegenomen voor de berekening van de 
AUC. Hierdoor heeft ieder dier dezelfde 
lengte van de uitscheidingsperiode, 
waardoor de dieren onderling vergeleken 
kunnen worden..  

Er is een independent t-test uitgevoerd 
op de gecorrigeerde log10AUC voor de 
C1-dieren en de C-dieren. Dit is gedaan in 
SPSS15. 

 
2.6.4. Gewichten 

De diergewichten zijn in SPSS 15 
geanalyseerd door een independent t-test 
uit te voeren, nadat de data was 
gerangschikt op dag van wegen (dag 
0,7,14,21,28 en 31). Er is gekeken naar de 
eindgewichten van de C1-dieren en de C2-
dieren.  

Vervolgens is er ook nog een 
independent t-test uitgevoerd om de groei 
tussen dag 0 en dag 31 van de C2-dieren 
met de groei van de C1-dieren te 
vergelijken. Dit is op dezelfde manier 
uitgevoerd als de vergelijking tussen de 
eindgewichten. 
 
2.6.5. Lag time 

De Lag time geeft het aantal dagen dat is 
verstreken zonder dat een dier positief is 
geworden vanaf het moment dat er 
theoretisch gezien positieve resultaten 
verwacht konden worden (zie tabel 2). De 
Lag time is een maat voor de snelheid van 
transmissie van de infectie. Met behulp van 
de Lag time kan er onderscheid worden 
gemaakt tussen C1 en C2 dieren (zie 
boven). Een dier valt onder de categorie 
C1 indien dit dier voor dag 16 is gaan 
uitscheiden. Een dier valt onder de 
categorie indien dit dier vanaf dag 16 
oöcysten is gaan uitscheiden. De prepatent 
periode van Eimeria acervulina is 
ongeveer 97 uur. Dat betekent dat het 
geïnoculeerde dier op dag 6 rond het 
middaguur kan gaan uitscheiden. De eerste 
contactdieren kunnen dan op dag 11 rond 
het middaguur gaan uitscheiden. De C2 
dieren kunnen dan vanaf dag 15 vanaf het 
middaguur gaan uitscheiden. Aangezien er 
in de ochtend werd bemonsterd hebben we 
waarschijnlijk het begin van de 
uitscheiding gemist, waardoor in onze 
resultaten de uitscheidingen pas een dag 
later beginnen. 
 
2.6.6. Pieken 
 Ook is er gekeken naar de pieken in 
uitscheiding. Met behulp van SPSS15 zijn 
er gemodificeerde t-testen uitgevoerd. 
Eerst is via “Case Summaries” in SPSS 15 
het maximum voor elk dier bepaald.  



Vervolgens zijn de hoogste pieken van de 
C2-dieren vergeleken met de hoogste 
pieken van de C1-dieren. 

Ook is er een gemodificeerde t-test 
(varianties van beide groepen waren niet 
gelijk aan elkaar) uitgevoerd om de hoogte 
van de eerste piek van de C2-dieren te 
vergelijken met de hoogte van de tweede 
piek van de C1-dieren. Hiertoe is de data 
gesorteerd op de periode na dag 16. 

Ten slotte is er nog gekeken of de 
tweede piek van de C1-dieren hoger is dan 
de eerste piek. Hiertoe is eerst de data 
gesorteerd op de verschillende 
uitscheidingsperiodes (periode 1 is tot dag 
16 en periode 2 is vanaf dag 16). 
Vervolgens is er een gemodificeerde t-test 
uitgevoerd, aangezien de varianties niet 
gelijk waren aan elkaar. 
  

3. Resultaten 
3.1. Experiment 1 
 
3.1.1. Diergewichten 

Op dag 0 werden alle dieren gewogen 
voordat ze in de groepshuisvesting 
geplaatst werden. Ieder dier werd eerst 
gewogen en vervolgens kregen de dieren 
een nummer. 

Op dag 0 liggen alle gewichten heel 
dicht bij elkaar. Diernummer 27 heeft het 
lichtste gewicht (35 gram) en diernummer 
24 heeft het zwaarste gewicht (46 gram). 
Op dag 28 is de grootste spreiding in 
gewicht te zien (de lijnen in grafiek 1 

liggen hier het verst uit elkaar). Bij het 
laatste weegmoment is de spreiding in 
gewichten weer wat afgenomen. Op dag 0 
zijn de gewichten van het geïnoculeerde 
dier, de sentinels en de contactdieren niet 
significant verschillend van elkaar. 

Alleen dier nummer 4 en 29 hebben op 
dag 28 een hoger gewicht dan het 
geïnoculeerde dier. Dier nummer 4 is op 
dag 30 heel erg teruggezakt in gewicht 
terwijl de overige dieren dan nog een lichte 
gewichtstoename hadden doorgemaakt in 
vergelijking met dag 28.  

Op dag 7 van het experiment zitten 
alleen dier nummer 12 (sentinel), 22 
(sentinel), 26 (sentinel), 3, 6, 19 en 24 op 
of onder de norm. Dier nummer 3 was in 
het begin van het experiment een sentinel, 
maar is op dag 7 bij de contactdieren 
geplaatst. Alle andere dieren zitten qua 
gewicht boven de norm (grafiek 1). Als 
norm worden gewichten van 
controledieren van dezelfde herkomst 
aangehouden die in eerdere experimenten 
zijn gebruikt (bijlage 1). Op dag 14 zitten 
dier nummer 5 (sentinel), 12 (sentinel), 22 
(sentinel), 26 (sentinel) en 34 onder de 
norm. Op dag 2 zitten alleen de dieren 
nummers 26 (sentinel) en 37 nog onder de 
norm. Alle overige dieren zitten dan ruim 
boven de norm. Op dag 28 zitten de dieren 
nummers 5 (sentinel), 22 (sentinel), 26 
(sentinel), 19 en 35 onder de norm. Op dag 
30 zitten dier nummers 22 (sentinel), 26 
(sentinel) en 19 onder de norm. 
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  Grafiek 1: Verloop van diergewichten weergegeven per dier (Experiment 1) 

 
3.1.2. Klinische parameters 
 Tijdens het experiment zijn er 
nauwelijks klinische verschijnselen 
waargenomen bij de dieren. Er waren wel 
af en toe een aantal dieren met dunne mest. 
Ook was dier nummer 2 op dag 18 aan het 
bolzitten. Dit dier zat op dat moment rond 
een uitscheidingspiek en had dus een vrij 
hoge uitscheiding van oöcysten. 
 
3.1.3. Uitscheidingspatronen 

Op dag 14 werden de eerste 
twijfelachtige resultaten gevonden bij de 
tellingen van 1 dier. Vanaf dag 18 was het 
merendeel van de tellingen twijfelachtig. 
Bij herhaling van de tellingen in andere 
telkamers werden inconsequente tellingen 
gevonden. Op dag 21 waren alle telkamers 
met een zoutoplossing gecontroleerd. Er 
bleken oöcysten in de telkamers achter te 
blijven waardoor de tellingen vanaf 
tenminste dag 14 niet meer betrouwbaar 
waren. Op dag 22 zijn andere telkamers 
gebruikt waardoor de tellingen vanaf dag 
22 wel weer betrouwbaar zijn. De 
uitscheidingspatronen tot dag 22 zijn dus 
niet geheel betrouwbaar. Er is dan ook 

geen statistiek uitgevoerd voor de 
uitscheidingsgegevens van dit experiment. 

Op dag 2 van het experiment werd er 
rond het middaguur geïnoculeerd. De 
prepatent periode van Eimeria acervulina 
bedraagt 97 uur. In theorie zou het 
geïnoculeerde dier (I-dier) dan op dag 6 
rond het middaguur kunnen gaan beginnen 
met de uitscheiding. Omdat er altijd in de 
ochtend werd bemonsterd is zoals 
verwacht het geïnoculeerde dier op dag 7 
begonnen met het uitscheiden van 
oöcysten. Op dag 8 was er ook nog 
uitscheiding, maar na dag 8 werd er geen 
uitscheiding meer waargenomen. Vijf 
dagen later werd er weer uitscheiding 
waargenomen bij het I-dier. Op dag 23 
waren de uitslagen weer negatief, maar op 
dag 25 werd het I-dier weer positief in de 
McMaster.  

Op dag 12 is het eerste contactdier, dier 
nummer 24, gaan uitscheiden. Op dag 13 
zijn dier nummer 3, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 19, 
29, 30, 32, 33, 34 en 35 positief geworden. 
Dier nummer 28 en 37 zijn op dag 14 gaan 
uitscheiden en dier nummer 27 is als 
laatste begonnen met de uitscheiding, dit 
was op dag 16 (tabel 2). De tweede 



uitscheidingspiek is bij alle dieren hoger 
dan de eerste uitscheidingspiek (grafiek 2). 
Er is verder geen statistiek gedaan op de 
uitslagen van de testen aangezien de 
tellingen niet betrouwbaar waren. 

Op dag 25 werd er een positieve SF 
uitslag gevonden bij sentinel nummer 26. 
Er was echter maar 1 dag een positieve 
uitslag en de daaropvolgende dagen werd 
er een negatieve uitslag gevonden. Op dag 
30 werd de SF uitslag weer positief. 

Sentinel nummer 22 werd op dag 28 
positief in de SF en op dag 29 en 30 was 
ook de McM positief. Sentinel nummer 5 
werd ook op dag 28 positief in de SF. Op 
dag 28 is dit dier echter geëuthanaseerd 
waardoor het niet mogelijk was de 
daaropvolgende dagen mestonderzoek te 
doen bij dit dier. Sentinel nummer 12 is op 
dag 23 dood in zijn hok aangetroffen 
waardoor verder mestonderzoek 
onmogelijk was.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2: Overzicht van uitscheidingsdagen van Experiment 1. Het eerste teken is de uitslag van de McMaster techniek, het tweede teken is de uitslag van de Sedimentatie-flotatie techniek. De 
donkergrijze vlakken geven de dagen weer waarop de McMaster een positieve uitslag gaf, de lichtgrijze vlakken geven de dagen weer waarop alleen de  Sedimentatie-flotatie techniek een 
positieve uitslag gaf. Een * betekent dat de techniek niet is toegepast, een + geeft weer dat de techniek een positief resultaat opleverde en een – geeft weer dat de techniek een negatief resultaat 
opleverde. 
De lag time geeft het aantal dagen dat is verstreken zonder dat het dier positief is geworden vanaf het moment dat er theoretisch gezien positieve resultaten verwacht konden worden (vanaf dag 
12).(De tellingen zijn mogelijk onbetrouwbaar doordat de telkamers bevuild waren. De gegevens in de tabel kunnen hierdoor ook onjuist zijn)

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Lagtime 
SF 

Lagtime 
McM 

18 I *- ++ +* -- -- -- *- ++ ++ +* +* +* +* +* +* +* +* -* -* +* -+ +* +* -+ -+   
2 S *- *- *- *- *- *- *- *- ++ +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* -+ -+ -+ ++ ++ 1 1 
3 S *- *- *- *- *- *- *- ++ ** +* +* +* +* ** +* +* +* ** -* +* +* -- -+ -+ ++ 2 2 
4 S *- *- *- *- *- *- *- ++ *+ +* +* +* +* +* +* +* +* +* -* -* +* -- -- ++ -- 1 1 
6 S *- *- *- *- *- *- *- ++ ++ +* +* +* +* +* +* +* +* -* ** -* -+ -- -- ++ ++ 1 1 
8 S *- *- *- *- *- *- *- ++ +* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 1 

13 S *- *- *- *- *- *- *- -+ +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* -* +* +* -+ -+ ++ ++ 1 2 
14 S *- *- *- *- *- *- *- -+ ** +* ** +* +* +* +* +* +* +* -* +* +* +* -+ ++ ++ 1 3 
17 S *- *- *- *- *- *- *- +- +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* -- ++ ++  1 
19 S *- *- *- *- *- *- *- -+ +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* -* -+ -+ +* -+ -+ -+ 1 2 
24 S *- *- *- *- *- *- ++ +- +* +* ** ** +* ** +* +* +* ** -* -* -+ ** ** ** ++ 0 0 
27 S *- *- *- *- *- *- *- -- -- -- -+ +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* -- ++ ++ -+ 4 5 
28 S *- *- *- *- *- *- *- -- +* +* +* +* +* +* ** +* +* +* +* -* +* -+ -- -- -+  2 
29 S *- *- *- *- *- *- *- ++ +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* -* ** -+ -- -+ -+ ++ 1 1 
30 S *- *- *- *- *- *- *- -+ -+ +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* -+ -- -+ ++ 1 3 
32 S *- *- *- *- *- *- *- ++ +* +* +* +* +* +* +* +* +* -* -* +* -+ -+ -+ ++ -- 1 1 
33 S *- *- *- *- *- *- *- ++ +* +* +* +* +* +* +* +* +* -* +* -* -+ -+ -+ ++ -+ 1 1 
34 S *- *- *- *- *- *- *- ++ +* +* +* +* +* +* +* +* +* -* -* +* -+ +* -+ ++ ++ 1 1 
35 S *- *- *- *- *- *- *- ++ +* +* -+ +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* -- -+ -- 1 1 
37 S *- *- *- *- *- *- *- -- +* +* +* +* +* ** +* +* +* +* -* +* +* ** -+ -+ ++  2 
5 C ** ** *- *- ** *- ** *- ** *- ** ** *- ** *- ** *- ** ** *- *- ** *+ ** **   

12 C *- *- *- *- ** *- ** *- ** *- ** ** *- ** *- ** *- ** ** ** ** ** ** ** **   
22 C *- *- *- *- ** *- ** *- ** *- ** ** *- ** *- ** *- ** ** *- *- ** *+ ++ ++   
26 C *- *- *- *- ** *- ** *- ** *- ** ** *- ** *- ** *- ** -- *+ *- *- *- -- ++   
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  Grafiek 2: Uitscheidingspatronen  Experiment 1. (De tellingen zijn mogelijk onbetrouwbaar waardoor de gegevens in deze 
grafiek waarschijnlijk niet geheel kloppen.) 
 
 

De tweede uitscheidingspiek van het 
geïnoculeerde dier is rond dag 13-14. Dit 
valt samen met de periode waarop bijna 
alle contactdieren beginnen met 
uitscheiden (grafiek 2). De hoogte van de 
tweede uitscheidingspiek van het 
geïnoculeerde dier komt overeen met de 
hoogte van het begin van de uitscheiding 
van de contactdieren (grafiek 3). De derde 
uitscheidingspiek van het geïnoculeerde 
dier is rond dag 19 (grafiek 2 en 3). Rond 

deze dag zijn ook veel contactdieren bezig 
met hun tweede uitscheidingspiek. De 
hoogte van deze 3e piek van het 
geïnoculeerde dier en de tweede piek van 
de contactdieren zit ook dicht bij elkaar, 
hoewel het verschil op dit punt wel groter 
is geworden (grafiek 3). Dit is statistisch 
niet te onderbouwen aangezien statistiek 
niet mogelijk is omdat de tellingen 
onbetrouwbaar zijn. 



 
Grafiek 3: Gemiddelde uitscheidingspatronen per type (I, C en S) voor Experiment 1. Hierbij zijn de uitscheidingswaarden 
van alle contactdieren (S) per dag samen genomen en gemiddeld. Dit is ook gedaan voor de sentinels (C). Op sommige 
plaatsen in de grafiek worden de lijnen onderbroken; dit zijn missende waarden. Op de Y-as wordt de OPG van vitale 
oöcysten weergegeven op een logaritmische schaal en op de X-as staan de dagen weergegeven. 
(Tellingen zijn echter niet betrouwbaar wat de juistheid van deze grafiek ook beïnvloedt) 

 
3.2. Experiment 2 
 
3.2.1. Diergewichten 

Ook bij het Experiment 2 werden op dag 
0 alle dieren gewogen. Vervolgens kregen 
alle dieren een nummer. 

Op dag 0 liggen de gewichten nog 
relatief dicht bij elkaar. Diernummer 17 
had het lichtste gewicht en woog 37,99 
gram. Diernummer 1 woog 46,78 gram en 
was het zwaarste dier in de groep. Dier 
nummer 30 (het geïnoculeerde dier) heeft 

constant het hoogste gewicht. Dier 31 heeft 
op dag 31 het laagste gewicht. In de 
grafiek zijn geen plotseling sterke 
gewichtstoenames of gewichtsafnames te 
zien (grafiek 4).  

De onderste lijn in de grafiek is de norm. 
De norm is vastgesteld aan de hand van 
gewichten van controledieren van dezelfde 
herkomst die in eerdere experimenten zijn 
gebruikt. Vanaf dag 14 zitten alle dieren 
qua gewicht boven de norm (grafiek 4). 
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  Grafiek 4: Verloop van de diergewichten per dier van Experiment 2. De onderste lijn is de norm, die is vastgesteld aan de 
hand van gewichten van controledieren van dezelfde herkomst die gebruikt zijn in eerdere experimenten.  
 
 

  Type N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
c 15 1413,2933 69,63366 17,97933 Gewicht 

c2 4 1436,4750 44,48838 22,24419 

 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

   F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Upper Lower 

Equal variances 
assumed ,766 ,394 -,625 17 ,540 -23,18167 37,08243 -

101,41875 
55,05541 

Gewicht 

Equal variances 
not assumed     -,810 7,513 ,443 -23,18167 28,60175 -89,88892 43,52559 

  
Tabel 3: Uitkomst van independent t-test op de eindgewichten van de C1-dieren en de C2-dieren van Experiment 2. Deze test 
is uitgevoerd met behulp van het programma SPSS15. 
 
 



  Type N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
c 15 1371,9473 70,49228 18,20103 groei 

c2 4 1395,1875 45,00391 22,50195 

 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Upper Lower 

Equal variances 
assumed ,721 ,408 -,619 17 ,544 -23,24017 37,53746 -

102,43728 55,95694 
groei 

Equal variances 
not assumed     -,803 7,520 ,447 -23,24017 28,94158 -90,72847 44,24814 

 
Tabel 4: Uitkomsten independent t-test voor de groei van de dieren van de typen C1 en C2 van Experiment 2, uitgevoerd in 
het programma SPSS15. 
 

In tabel 3 staan de uitslagen van de 
independent t-test, uitgevoerd met behulp 
van het programma SPSS15. De 
significantie van de varianties is 0,394 en 
dit is groter dan 0,05, dus de t-test mag 
uitgevoerd worden. Verder blijkt dat de 
significantie van de t-test groter is dan 
0,05, namelijk 0,540. Dit betekent dat de 
eindgewichten van de C1-dieren en de C2-
dieren niet significant van elkaar 
verschillen. 

In tabel 4 staan de uitkomsten van de 
independent t-test op de groei van de 
dieren van type C1 en C2. Hieruit blijkt dat 
er geen significante verschillen zijn in 
groei tussen de dieren van type C1 en type 
C2. 
 
3.2.2. Klinische parameters 
 Tijdens het experiment zijn nauwelijks 
klinische verschijnselen waargenomen 
behalve dat een aantal dieren soms wat 
dunne mest hadden. 
 
3.2.3. Uitscheidingspatronen 

Op dag 2 van het experiment werd er 
rond het middaguur geïnoculeerd. De 
prepatent periode van E. acervulina 
bedraagt 97 uur. In theorie zou het 
geïnoculeerde dier (I-dier) dan op dag 6  

rond het middaguur kunnen gaan beginnen 
met de uitscheiding. De monstername vond 
altijd in de ochtend plaats, dus zoals 
verwacht is in dit experiment het 
uitscheiden van oöcysten bij het 
geïnoculeerde dier pas op dag 7 
waargenomen. Op dag 8 was er geen 
uitscheiding meer gemeten. Tien dagen 
later maakte het I-dier nogmaals een 
uitscheidingsperiode door. Op dag 28 
waren de uitslagen weer negatief, maar op 
dag 29 werd het I-dier weer positief in de 
McMaster. 

Op dag 7 werd er bij diernummer 4 een 
positieve uitslag gevonden in de SF. In de 
SF werd 1 vitaal eitje gevonden. Bij 
herhaling van de test kwam er echter een 
negatieve uitslag uit. Ook de 
daaropvolgende dagen waren de uitslagen 
van de SF negatief. Op dag 13 werd 
diernummer 4 weer positief in de SF en in 
de McMaster werd ook een positieve 
uitslag gevonden. Op dag 12 zijn 4 dieren 
oöcysten gaan uitscheiden. Op dag 13 zijn 
daar 6 dieren bijgekomen. In totaal waren 
er 15 C1 dieren bij Experiment 2 en 4 C2 
dieren. Op dag 18 hadden alle dieren een 
positieve testuitslag. Op dag 31, de laatste 
dag van het onderzoek, hadden 3 dieren 



weer een positieve testuitslag in de 
McMaster techniek. 

Op dag 29 is sentinel nummer 19 dood 
in het hok gevonden. Op dag 30 werd bij 

sentinel nummer 18 een positieve uitslag 
gevonden in de SF. Op dag 31 was de 
uitslag van de SF weer negatief. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5: Overzicht van uitscheidingsdagen van Experiment 2. Het eerste teken is de uitslag van de McMaster techniek, het tweede teken is de uitslag van de Sedimentatie-flotatie techniek. De 
donkergrijze vlakken geven de dagen weer waarop de McMaster een positieve uitslag gaf, de lichtgrijze vlakken geven de dagen weer waarop alleen de  Sedimentatie-flotatie techniek een 
positieve uitslag gaf. Een * betekent dat de techniek niet is toegepast, een + geeft weer dat de techniek een positief resultaat opleverde en een – geeft weer dat de techniek een negatief resultaat 
opleverde. 
De lagtime geeft het aantal dagen dat is verstreken zonder dat het dier positief is geworden vanaf het moment dat er theoretisch gezien positieve resultaten verwacht konden worden (vanaf dag 
12).

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Lagtime 
SF 

Lagtime 
McM 

30 I  *- ++ -- *- *- -- -- -- -- *- -- ++ +* ** +* +* +* +* +* +* +* ++ -- +* -- --   
4 C *- *+ ** *- *- *- -- ++ ++ +* -+ ++ +* +* +* +* +* +* +* +* +* -+ +* -- *- +- 1 1 
9 C *- *- *- *- *- *- *+ +- -- -- -- ++ +* +* +* +* +* +* +* +* -+ +* +* -- -- -- 0 1 

10 C *- *- *- *- ** *- -- -- -+ -- ++ ++ +* +* +* +* +* +* +* +* -- +* +* -* *- -- 2 4 
11 C *- *- *- *- *- *- -- -- -- -- -- -+ ++ +* +* +* +* +* +* +* +* -+ +* -+ *- -- 5 6 
12 C *- *- *- *- *- *- -- ++ ++ -- ++ ++ +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* -- -- 1 1 
15 C *- *- *- *- *- *- -- ++ ++ -- -- ++ +* +* +* +* +* +* +* +* -* -- +* +* -- -- 1 1 
16 C *- *- *- *- *- *- -- -- -+ -- -- ++ +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* ** -- 2 5 
17 C *- *- *- *- *- *- -- -- -- -+ -- ++ +* +* +* +* +* +* +* +* +* ** -* -- *- +- 3 5 
21 C *- *- *- *- *- *- -- ++ ++ -- -- -+ ++ +* +* +* +* +* +* +* -- +* -- -- *- -- 1 1 
23 C *- *- *- *- *- *- ++ +* ++ -- ++ ++ +* +* +* +* +* +* +* +* -+ -+ -- -+ *- -- 0 0 
24 C *- ** *- *- *- *- -- -- *+ -+ *- -+ ++ +* +* +* ** +* +* +* +* +* +* *- *- +- 2 6 
25 C *- *- *- *- *- *- -- -- -- -- -- -- ++ +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* -+ *- -- 6 6 
26 C *- *- *- *- ** *- -- -- -- -- -- ++ +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* ++ -- 5 5 
27 C *- *- *- *- *- *- *- ++ ++ -- -- -- ++ +* +* +* +* +* +* +* -+ +* -+ -- *- -- 1 1 
28 C *- *- *- *- ** *- -- -- ++ -- -- ++ +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* -- +* +* -- 2 2 
29 C *- *- *- *- *- *- ++ ++ ++ +* -- ++ +* +* ** +* +* ** +* +* +* +* +* -+ +* -- 0 0 
31 C *- *- *- ** *- *- -- -- ++ ++ -- ++ +* ** +* ** +* ** +* +* +* +* -- -- *- -- 2 2 
32 C *- *- *- *- *- *- ++ -- -- -- -- ++ +* +* +* +* ** +* +* +* -+ +* -- -- *- -- 0 0 
33 C *- *- *- *- ** *- *- ++ -- ++ ++ -+ +* +* +* +* +* +* +* +* -* -+ -+ -+ *- -- 1 1 
1 S *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** -- ** *- ** *- ** ** ** *- *-   
2 S *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** -- ** *- ** *- ** *- ** *- *-   

18 S *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** -- ** *- ** *- ** *- -- *+ --   
19 S *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** *- ** -- ** *- ** *- ** *- ** ** **   



 

 
Grafiek 5: Gemiddelde uitscheidingspatronen per type (I, C en S) voor Experiment 2. Hierbij zijn de uitscheidingswaarden 
van alle contactdieren (C) per dag samen genomen en gemiddeld. Dit is ook gedaan voor de sentinels (S). Op sommige 
plaatsen in de grafiek worden de lijnen onderbroken; dit zijn missende waarden. Op de Y-as wordt de OPG van vitale 
oöcysten weergegeven op een logaritmische schaal en op de X-as staan de dagen weergegeven. 
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De C2 dieren hebben een hogere 
gemiddelde uitscheiding dan de C1 dieren 
(zie ook tabel 6). Het gemiddelde 

uitscheidingspatroon van het I-dier is 
vergelijkbaar met het uitscheidingspatroon 
van de C1-dieren (grafiek 6).  
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Grafiek 6: Gemiddelde uitscheidingspatronen van de verschillende typen dieren (I-dier, C1-dieren, C2-dieren en S-dieren) 
van Experiment 2.  
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  Grafiek 7: Uitscheidingspatroon per dier voor Experiment 2 

 
Per dier is ook de Area Under the Curve 

(AUC) berekend. Per dier zijn van de 
AUC’s cumulatieven berekend en deze zijn 
getransformeerd met behulp van een 
Log10. In grafiek 8 staat de maximale 
cumulatieve AUC weergegeven. Dit is een 

maat voor de totale uitscheiding per dier. 
Dier nummer heeft de hoogste cumulatieve 
AUC, gevolgd door dier nummer 17. Dier 
nummer 31 heeft op het oog de laagste 
cumulatieve AUC (grafiek 7).  

 

 
  Grafiek 8: Weergave van de maximale LogAUC per dier van Experiment 2. 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Diernr

M
ax

L
o

g
A

U
C

4 9 10 11(C2) 12 15 16  (C2)

17 21 23 24 25(C2) 26(C2) 27

28 29 30(I) 31 32 33 



In grafiek 9 staat het patroon van de 
cumulatieve LogAUC per dier per dag 
weergegeven, waarbij is gecorrigeerd voor 
het kortste aantal dagen dat een C2-dier 
heeft uitgescheiden. Dier nummer 25 heeft 
het kortste positieve uitslagen in de testen 
gehad (12 dagen). Vervolgens is voor ieder 
dier gekeken naar de eerste 12 dagen van 

uitscheiding en deze gegevens zijn 
meegenomen in de berekening van de 
AUC. In het begin liggen de lijnen ver 
uiteen als gevolg van verschillen in start 
van de uitscheiding, maar vanaf dag 6 
lijken de lijnen minder ver uit elkaar te 
liggen. 
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 Grafiek 9: Patroon van de gecorrigeerde cumulatieve LogAUC per dier gedurende 12 dagen van uitscheiding voor 

Experiment 2. 
 
 

 
In tabel 6 staan de uitkomsten van de 
independent t-test op de gecorrigeerde 
log10AUC voor de typen C1 en C2. Uit de 
varianties blijkt dat deze niet significant 
verschillend zijn en dus mag de t-test 
worden uitgevoerd. Er is een significant 

verschil tussen de gecorrigeerde AUC van 
C1 dieren en C2 dieren (significantie  
0,013 < 0,05). Hieruit blijkt dat de C2-
dieren een hogere uitscheiding hebben 
gehad dan de C1-dieren (6,38 vs. 5,82). 

 
Group statistics 
 

  c1c2 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
1,00 15 5,8156 ,38485 ,09937 cumlogauc12dagen 

2,00 4 6,3815 ,22559 ,11279 

 



Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Upper Lower 

Equal variances 
assumed 4,305 ,054 -2,779 17 ,013 -,56593 ,20364 -,99558 -,13629 

cumlogauc12dagen 

Equal variances 
not assumed     -3,765 8,382 ,005 -,56593 ,15032 -,90985 -,22202 

 
Tabel 6: Uitkomsten van de independent t-test op de LogCumAUC gecorrigeerd voor het aantal uitscheidingsdagen voor 
Experiment 2. Hierbij is de kortste uitscheidingsperiode van een C2-dier genomen (diernummer 25 had 12 dagen 
uitgescheiding) en vervolgens zijn voor ieder dier de eerste 12 dagen van uitscheiding genomen voor de berekening van de 
LogCumAUC. 
 

De meeste dieren vertoonden 2 pieken in 
uitscheiding (grafiek 10). Alleen de dieren 
uit de categorie type C2 vertoonden maar 1 
uitscheidingspiek. C1 dieren vertoonden 
voor dag 15 een eerste piek in uitscheiding, 
C2 dieren hadden pas de eerste 
uitscheidingspiek op dag 19 of dag 20. 
Dier nummer 10 had de eerste piek op dag 
20 en de 2e piek op dag 22. Dier nummer 
17 had de eerste piek op dag 19, net als 
dier nummer 24. Beide dieren hadden hun 
tweede piek op dag 24. Dier nummers 11, 
16, 25 en 26 vertoonden maar 1 piek in de 

uitscheiding. Deze dieren vallen onder de 
categorie type C2. 

Dier nummer 19 heeft in de eerste 
uitscheidingsfase de laagste piek en dier 
nummer 29 heeft de hoogste piek in de 
eerste uitscheidingsfase (grafiek 10). 

Dier nummer 25 vertoont de hoogste 
piek in uitscheiding, gevolgd door dier 
nummer 17 (grafiek 10). Dier nummer 25 
zit dan echter in zijn eerste en enige 
uitscheidingsfase en dier nummer 17 zit 
dan al in zijn tweede uitscheidingsfase. 
Dier nummer 4 heeft de laagste piek in de 
tweede uitscheidingsfase.  
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  Grafiek 10: Weergave van de pieken van oöcystenuitscheiding van Experiment 2. De meeste dieren hebben 2 pieken, met   
uitzondering van de dieren uit categorie C2. 
 

 
In tabel 7 staan de uitkomsten van de 
independent t-test waarbij de hoogste 
pieken van de C1-dieren zijn vergeleken 
met de hoogste pieken van de C2-dieren. 
Uit de significantie van de varianties is 
gebleken dat de variabiliteit van de 
verschillende observaties niet gelijk zijn 
aan elkaar waardoor de t-test niet mag 
worden uitgevoerd. Er is vervolgens een 

gemodificeerde t-test uitgevoerd. De 
uitkomsten hiervan staan in dezelfde tabel 
(tabel 7) op de onderste rij. Uit deze test is 
gebleken dat er een significant verschil is 
in de hoogte van de pieken van de C1-
dieren in vergelijking met de hoogte van de 
pieken van de C2-dieren. De C2-dieren 
vertonen een hogere piek in uitscheiding 
dan de C1-dieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Group statistics 

  type N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
1,00 15 5,8262 ,38740 ,10003 logmaxtot 

2,00 4 6,3815 ,22559 ,11279 

 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Upper Lower 

Equal variances 
assumed 4,500 ,049 -2,711 17 ,015 -,55538 ,20490 -,98767 -,12309 

logmaxtot 

Equal variances 
not assumed     -3,684 8,454 ,006 -,55538 ,15076 -,89981 -,21096 

 
Tabel 7: Uitkomsten independent t-test, waarbij de hoogste pieken van de C1-dieren en C2-dieren met elkaar zijn vergeleken 
(Experiment 2). 
 
 

In tabel 9 staan de uitkomsten van de 
independent t-test, waarbij de eerste piek 
van de C1-dieren is vergeleken met de 
hoogte van de tweede piek van de C1-
dieren. De varianties van beide 
geobserveerde periodes waren niet gelijk 

aan elkaar, waardoor een gemodificeerde t-
test uitgevoerd moest worden. Uit deze test 
is gebleken dat de tweede piek van de C1-
dieren significant hoger is dan de eerste 
piek van de C1-dieren. 

 
Group statistics 

  periode N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
1,00 15 2,9662 1,52322 ,39329 piekc1 

2,00 15 5,8262 ,38740 ,10003 

 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Upper Lower 

Equal variances 
assumed 13,866 ,001 -7,048 28 ,000 -2,86000 ,40581 -3,69128 -2,02873 

piekc1 

Equal variances 
not assumed     -7,048 15,804 ,000 -2,86000 ,40581 -3,72116 -1,99885 

 

Tabel 9: Uitkomsten van independent t-test, waarbij de hoogte van de eerste piek van de C1-dieren is vergeleken 
met de hoogte van de tweede piek van de C1-dieren (Experiment 2). 



4. Discussie 
 
4.1. Uitvoering experimenten 

Beide experimenten zijn onder bijna 
gelijke omstandigheden uitgevoerd met als 
doelstelling om resultaten van beide 
experimenten met elkaar te kunnen 
vergelijken. Om kruiscontaminatie tussen 
de groepen dieren van de twee 
experimenten te voorkomen zijn de twee 
experimenten in aparte ruimtes uitgevoerd 
die echter wel vergelijkbaar met elkaar 
waren. Omdat het moeilijk is alle oöcysten 
uit het milieu te verwijderen en omdat 
beide experimenten vlak na elkaar plaats 
vonden was ervoor gekozen om 
Experiment 2 in een andere ruimte uit te 
voeren. Wel is geprobeerd om de overige 
omstandigheden zo gelijk mogelijk te 
houden. Dit werd gedaan door een kopie 
van het logboek van Experiment 1 tijdens 
Experiment 2 in de stal te leggen zodat op 
deze manier per dag bekeken kon worden 
welke veranderingen er waren 
doorgevoerd. Zo werden op precies 
dezelfde dagen de voerschotels vervangen 
door voertonnen en werden op precies 
dezelfde dagen de watertonnen uit de stal 
gehaald.  

Sterfte bij de dieren is echter niet te 
voorspellen en hier is dus moeilijk op in te 
spelen. Bij experiment 1 werden de 
sentinels in tentoonstellingskooien 
gehuisvest. In het begin waren deze kooien 
groot genoeg om 2 kuikens te huisvesten, 
maar aan het einde van het experiment 
werd de ruimte wel krap. Aan het einde 
van Experiment 1 (op dag 24) werd 
sentinel nummer 12 dood in het hok 
aangetroffen. Omdat solitaire huisvesting 
niet in het protocol stond en niet gewenst 
was moest sentinel nummer 5 
geëuthanaseerd worden, aangezien 
plaatsing bij de andere 2 sentinels niet 
mogelijk was in verband met ruimte 
gebrek. 

Ook was op dag 7 van het experiment 
dier nummer 38 geëuthanaseerd op basis 
van dierwelzijnsredenen. Dit dier groeide 

slecht en er was al een aantal dagen 
opgemerkt dat het dier aan het bolzitten 
was. Aangezien er nog reservedieren 
aanwezig waren is dier nummer 38 
vervangen door een dier dat eerder in het 
experiment fungeerde als sentinel (dier 
nummer 3), maar uiteindelijk dus als 
contactdier werd ingezet. In de loop van 
dag 7 is dier nummer 3 bij de overige 
contactdieren en het geïnoculeerde dier 
gezet. Reserve dier nummer 5 is op dat 
moment ingezet als sentinel. Omdat dier 
nummer 3 niet direct van het begin als 
contactdier in de stal aanwezig is geweest 
kan het mogelijk zijn dat dit dier de eerste 
uitscheiding van het geïnoculeerde dier 
niet volledig heeft meegemaakt. Het is dan 
mogelijk dat het dier geen oöcysten heeft 
opgenomen en dat het dus langer duurt 
voordat dit dier de eerste uitscheiding 
heeft.  Dit is echter niet terug te vinden in 
de data. Dier nummer 3 is op dag 13 
oöcysten gaan uitscheiden en dit is 
hetzelfde moment dat de meeste 
contactdieren ook zijn gaan uitscheiden. 
Omdat het geïnoculeerde dier pas op dag 7 
is gaan uitscheiden heeft het later bijzetten 
van dier nummer 3 waarschijnlijk geen 
effect gehad op de opname van 
gesporuleerde oöcysten.  

Op dag 15 is dier nummer 8 dood in de 
stal gevonden. Op dag 16 is sectie gedaan 
op dier nummer 8. Het hart had geen 
zichtbare afwijkingen en de gewrichten 
zagen er ook niet afwijkend uit. Het 
gewicht van dier nummer 8 was 502 gram. 
De norm voor vleeskuikens op dag 15 is 
384 gram. Het zou dus mogelijk kunnen 
zijn dat dier nummer 8 een doodgroeier 
was. Dit houdt in dat zijn organen de snelle 
toename van het gewicht niet konden 
bijhouden en dus ook niet meer goed 
konden functioneren. Omdat er geen 
reserve dieren meer aanwezig waren was 
het niet mogelijk om nog een ander dier als 
contactdier in te zetten. Als dit wel het 
geval was geweest was het nog maar de 
vraag wat het nut hiervan was geweest 
aangezien alle dieren op dat moment al aan 
het uitscheiden waren. Uiteindelijk waren 



er dus nog maar 18 contactdieren bij 
experiment 1. Het belangrijkste doel van 
het experiment was om de dynamiek van 
het begin van de infectie in kaart te 
brengen. Omdat dier 8 nog lang genoeg in 
leven is gebleven heeft dit dier nog wel 
oöcysten uitgescheiden en kunnen deze 
uitslagen dus wel worden meegenomen in 
de resultaten. 

Bij experiment 2 is op dag 29 sentinel 
nummer 19 dood in de stal gevonden. 
Omdat de hondenbenches groot genoeg 
waren om 3 dieren te huisvesten is sentinel 
nummer 18 bij de andere 2 sentinels 
geplaatst. 
 
4.2. McMaster telkamers 

Voor Experiment 1 waren nieuwe 
telkamers besteld. Deze zouden goed 
schoon te maken zijn en waren nog niet in 
aanraking gekomen met oöcysten. Er 
waren nieuwe telkamers besteld om er 
zeker van te zijn dat de telkamers nog niet 
bevuild zouden zijn door oöcysten van 
eerdere tellingen. Echter op dag 14 van 
experiment 1 werden de eerste 
aanwijzingen gevonden voor vreemde 
tellingen. Met het mestmonster van dier 
nummer 27 zijn vier keer opnieuw 
telkamers gevuld en vier keer kwamen er 
tellingen uit die niet met elkaar in 
overeenstemming waren. Op dag 18 van 
het experiment waren er veel vreemde 
tellingen. Op dag 21 zijn alle telkamers 
met een zoutoplossing gecontroleerd op 
achterblijvende oöcysten. Uit deze 
controles bleek dat er in de telkamers 
oöcysten achterbleven die er met het 
schoonmaken van deze kamers niet uit 
konden worden gespoeld. De 
daaropvolgende dagen zijn oude telkamers 
gebruikt, welke na gebruik iedere keer 
werden gecontroleerd met een 
zoutoplossing. Omdat er al een aantal 
dagen met de bevuilde telkamers was 
gewerkt kan er weinig worden gezegd over 
de tellingen van die dagen. Het verloop 
van het experiment is hierdoor niet goed in 
kaart te brengen en dus niet te vergelijken 
met de resultaten van experiment 2. Er kan 

alleen iets worden gezegd over hoe de 
infectie is begonnen in de stal en op welke 
wijze de infectie zich over de dieren heeft 
verspreid, aangezien de SF-resultaten wel 
betrouwbaar waren.  

Voor Experiment 2 waren wederom 
nieuwe telkamers besteld omdat de oude 
telkamers beschadigd waren waardoor de 
zichtbaarheid van de oöcysten minder werd 
en omdat de telkamers gebruikt voor 
Experiment 1 bevuild waren. Om herhaling 
van de problemen als bij Experiment 1 te 
voorkomen zijn alle telkamers na positieve 
tellingen gecontroleerd door deze te vullen 
met een zoutoplossing en deze te bekijken 
onder de microscoop. Op deze manier 
waren we zeker dat de telkamers goed 
functioneerden en dus geen onjuiste 
tellingen op konden leveren.  
 
4.3. Diergewichten 

Bij Experiment 1 zijn geen grote 
verschillen in gewicht gevonden tussen de 
dieren. Wel is te zien dat het geïnoculeerde 
dier op dag 28 tot de zwaarste drie dieren 
behoort. Alleen dier nummer 4 en dier 
nummer 29 zijn op dat moment zwaarder. 
Op dag 30 is dier nummer 4 sterk in 
gewicht afgenomen. Het is mogelijk dat dit 
dier op dag 28 relatief te zwaar was om 
zijn eigen gewicht nog goed te kunnen 
dragen zodat het dier zich moeizamer kon 
voortbewegen en dus minder vaak naar de 
voertonnen ging. Het dier kan dan in de 
laatste 2 dagen van het experiment te 
weinig voer hebben opgenomen om in 
gewicht te kunnen blijven toenemen of 
zelfs hetzelfde gewicht te kunnen 
handhaven. De kans hierop is echter klein 
aangezien dieren in de praktijk soms 2500 
gram worden en deze dieren kunnen over 
het algemeen nog aardig lopen. De daling 
in gewicht kan eventueel te maken hebben 
met het feit dat het dier op dat moment of 
vlak daarvoor een zware infectie met E. 
acervulina heeft doorgemaakt. Dit is echter 
niet terug te vinden in de data. De overige 
dieren maakten in die laatste 2 dagen nog 
wel een kleine gewichtstoename door. Op 
dag 30 van het experiment was het 



geïnoculeerde dier het op één na zwaarste 
dier in de groep. 

Op alle weegmomenten zitten de 
sentinels onder de norm, behalve op dag 2. 
De verwachting was dat dieren die een 
infectie met E. acervulina doormaken een 
depressie in de gewichtstoename 
meemaken. Dit lijkt echter niet het geval te 
zijn. De gebruikte infectiedosis in dit 
experiment is wellicht te laag om te zorgen 
voor een verhoogde voerderconversie en 
dus een verminderde gewichtstoename. Bij 
Experiment 1 waren weinig dieren die een 
goed gewicht hadden. De dieren die wel 
een goed gewicht hadden werden in de 
groep contactdieren geplaatst. Dit hield in 
dat voor de sentinels dieren overbleven die 
lager in het gewicht zaten. Het feit dat het 
startgewicht van de sentinels al laag was is 
hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van het 
lager blijven van de gewichten van de 
sentinels in vergelijking met de gewichten 
van de contactdieren en van het 
geïnoculeerde dier. 

Op dag 7 zit dier nummer 5 nog boven 
de norm, maar de daaropvolgende 
weegmomenten zit dit dier net als de 
andere sentinels iedere keer onder de norm. 
In het begin van het experiment zat dier 
nummer 5 nog bij de groep reservedieren 
gehuisvest en dier nummer 3 was op dat 
moment nog een sentinel.  

Bij Experiment 2 zaten alle dieren 
tijdens alle weegmomenten ruim boven de 
norm. De dieren hadden bij uitkomst al een 
hoger gewicht dan de dieren van 
Experiment 1. Dit kan komen doordat de 
gebruikte moederdieren ook al ouder 
waren dan de moederdieren die waren 
gebruikt voor Experiment 1.  

Er zijn geen statistische verschillen 
gevonden in groei tussen de dieren van 
type C1 en type C2 bij Experiment 2. Ook 
zijn er geen statistische verschillen in 
eindgewichten gevonden tussen dieren van 
beide typen contactdieren. Bij uitkomst 
van de eieren lagen de gewichten van de 
individuele dieren al veel dichter bij elkaar 
in vergelijking met de gewichten bij 
Experiment 1.  

 
4.3. Klinische verschijnselen 
 We hebben bij beide experimenten niet 
een duidelijk verband gezien tussen 
uitscheidingspieken en ziekte of sterfte van 
de dieren. De C2 dieren, die met een 
hogere dosis geïnfecteerd raakten dan de 
C1 dieren en het geïnoculeerde dier, 
maakten geen ziekere indruk dan de C1 
dieren en het geïnoculeerde dier. Ook de 
dieren die een hogere uitscheiding 
vertoonden maakten geen ziekere indruk 
dan de dieren die een lagere uitscheiding 
vertoonden. Bij deze experimenten is de 
infectiedosis waarschijnlijk te laag om 
klinische verschijnselen te laten zien. 
Wanneer we meer dieren hadden 
opgenomen in de populatie en daardoor 
ook contactdieren van de 3e generatie (of 
zelfs 4e generatie) hadden gehad, hadden 
die dieren misschien wel kliniek vertoond. 
 
4.4. Infectiedosis 

Bij beide experimenten is een inoculatie 
dosis van 5 gesporuleerde oöcysten 
gebruikt om de kuikens mee te infecteren. 
De redenatie achter deze lage inoculatie 
dosis is dat er gedacht wordt dat in de 
veldsituatie de dieren ook met zo een lage 
dosis worden geïnfecteerd. Tussen iedere 
ronde vleeskuikens worden de stallen 
gereinigd, maar aangezien oöcysten heel 
moeilijk uit het milieu te krijgen zijn is het 
mogelijk dat er enkele oöcysten in de stal 
achterblijven. Bij de volgende ronde 
vleeskuikens kunnen deze oöcysten 
worden opgenomen door een aantal dieren. 
In dit geval zou de infectiedosis dus ook 
zeer laag zijn. Aangezien er toch grote 
problemen met E. acervulina voorkomen 
in de vleeskuikenhouderijen is deze lage 
infectiedosis blijkbaar genoeg om vrijwel 
alle dieren van de koppel op den duur te 
kunnen infecteren. Ook zijn er al eerder 
experimenten uitgevoerd met deze lage 
inoculatie dosis waarbij er in 100% van de 
gevallen verspreiding van oöcysten 
plaatsvond mits de oöcysten voldoende 
vitaal waren. 



Bij beide experimenten is te zien dat de 
geïnoculeerde dieren meerdere pieken 
vertonen in de uitscheiding. Een infectie 
met 5 oöcysten is blijkbaar niet zwaar 
genoeg om immuniteit te bewerkstelligen. 
Het geïnoculeerde dier raakt vervolgens 
weer geïnfecteerd door opname van 
oöcysten die door hemzelf al eerder zijn 
uitgescheiden. De tweede piek van 
uitscheiding is bij het geïnoculeerde dier 
ongeveer even hoog als de eerste piek van 
uitscheiding bij de contactdieren. 

Ook de contactdieren van de categorie 
type C1 vertonen twee pieken in 
uitscheiding. Deze dieren zijn geïnfecteerd 
geraakt door de oöcysten die het 
geïnoculeerde dier heeft uitgescheiden. Het 
geïnoculeerde dier is met 5 oöcysten 
geïnoculeerd. De uitscheiding van dit dier 
was tijdens de eerste uitscheidingsfase dan 
ook heel laag. Hierdoor hebben de 
contactdieren ook maar een zodanige dosis 
oöcysten kunnen opnemen die 
waarschijnlijk niet hoog genoeg was om na 
de eerste besmetting immuniteit te 
verkrijgen.  

Er was één dier, dier nummer 27, die pas 
op dag 16 positief is geworden bij 
experiment 1. Dit kan dan een C dier van 
de 2e generatie zijn. Dit houdt in dat dit 
dier niet primair besmet is geraakt door 
oöcysten die door het geïnoculeerde dier 
zijn uitgescheiden, maar door opname van 
oöcysten die door de contactdieren zijn 
uitgescheiden. Contactdieren van de 2e 
generatie kunnen dan ook pas vanaf dag 16 
beginnen met uitscheiden, ervan uitgaande 
dat het eerste contactdier op dag 12 is gaan 
uitscheiden,  aangezien de prepatent 
periode 97 uur is. 

Bij experiment 2 waren er ook twee 
verschillende typen C-dieren, namelijk 
type C1 en type C2 (contactdier van de 2e 
generatie). Het type C1 dier raakt 
geïnfecteerd door opname van oöcysten die 
door het geïnoculeerde dier zijn 
uitgescheiden. Het type C2 dier raakt 
geïnfecteerd door opname van oöcysten die 
door het type C1 dier zijn uitgescheiden, 
en wordt dus niet primair door het 

geïnoculeerde dier geïnfecteerd. Bij 
experiment 2 hebben we vier dieren 
benoemd als zijnde type C2, namelijk dier 
nummers 11, 16, 25 en 26. Dier nummer 
11 is op dag 17 positief geworden in de SF, 
diernummer 16 is op dag 17 positief 
geworden in zowel de SF als de McM. 
Dier nummer 16 had echter eerder al, op 
dag 14, een positieve uitslag in de SF. Er 
werd een borderline vitale oöcyst 
gevonden. De vraag is echter deze oöcyst 
werkelijk een infectie tot stand heeft 
gebracht of dat het een passerende oöcyst 
was die uit het strooisel was opgenomen 
(Williams, 1995). Het dier had namelijk de 
daaropvolgende twee dagen een negatieve 
testuitslag. Dit zou je niet verwachten 
wanneer er een infectie had 
plaatsgevonden. Het kan zo zijn dat de 
oöcyst een passant van het darmkanaal was 
en dus direct na orale opname weer is 
uitgescheiden. Ook kan er in het proces 
van bereiding van het mestmonster van 
dier nummer 16 kruiscontaminatie zijn 
opgetreden met monsters van dieren die al 
wel aan het uitscheiden waren. Het 
benoemen van dier 16 als een type C2 is 
dus niet volledig sluitend. 

Dier nummer 25 had vanaf dag 18 een 
positieve testuitslag in beide testen en dier 
26 vanaf dag 17. 

De C2 dieren maakten gedurende het 
experiment maar één piek in de 
uitscheiding door. Dit kan betekenen dat de 
infectiedosis hoog genoeg was om 
immuniteit te kunnen opwekken. Het kan 
echter ook zijn dat wanneer de dieren 
langer waren gevolgd in hun uitscheiding 
er nog wel een tweede piek in de 
uitscheiding had plaatsgevonden. De C1 
dieren waren al eerder geïnfecteerd geraakt 
dan de C2 dieren en konden dus ook 
relatief langer in hun uitscheiding gevolgd 
worden. Omdat het experiment op dag 30 
(Experiment 1) of op dag 31 (Experiment 
2) werd afgebroken is het mogelijk dat we 
de tweede uitscheidingspiek van de C2 
dieren niet hebben kunnen waarnemen. Bij 
een eventuele vervolgstudie zou hier 
rekening mee kunnen worden gehouden 



door het experiment langer te laten 
voortduren. Dit zou als gevolg kunnen 
hebben dat de AUC van de C2 dieren nog 
hoger wordt dan die van de C1 dieren, 
want deze is bij Experiment 2 nu al, 
ondanks dat ze midden in de 
uitscheidingsperiode zijn afgekapt,  hoger 
dan de AUC van de C1 dieren.   

Bij Experiment 1 werd er maar 1 dier 
van het type C2 gevonden. Alle 
contactdieren waren op dag 14 aan het 
uitscheiden, behalve dier nummer 27, die 
pas op dag 16 een positieve testuitslag 
kreeg in de SF. De verwachting was echter 
dat het geïnoculeerde dier eerst een paar 
contactdieren zou infecteren en dat deze 
contactdieren weer een paar contactdieren 
zouden infecteren. Dit is namelijk wat wel 
in de veldsituatie gebeurd. Het is mogelijk 
dat het geïnoculeerde dier voldoende 
oöcysten heeft uitgescheiden om alle 
contactdieren te kunnen infecteren. In de 
veldsituatie zitten er veel meer dieren bij 
elkaar in een veel grotere ruimte. Het is 
veel minder waarschijnlijk dat alle 
contactdieren zich door de gehele stal 
voortbewegen. De kans dat alle 
contactdieren dan in aanraking komen met 
oöcysten die zijn uitgescheiden door het 
geïnoculeerde dier is dan veel kleiner dan 
wanneer er 20 dieren in een kleine ruimte 
gehuisvest zijn. Bij Experiment 2 waren er 
echter meer C2 dieren dan bij Experiment 
1. Dit kan te maken hebben met het feit dat 
bij Experiment 1 het geïnoculeerde dier 
een vrij hoge uitscheiding had gedurende 
meer dan 1 dag (OPG = 18384,88). Bij 
experiment 2 had het geïnoculeerde dier 
een vrij lage uitscheiding en deze eerste 
uitscheiding duurde maar één dag (OPG = 
12857,14). Bij Experiment 1 was de kans 
dus groter dat er meer dieren oöcysten 
zouden opnemen en hierdoor was er maar 
één dier van de 2e generatie bij de 
contactdieren. 
 
4.4. Negatieve testuitslagen 

Bij beide experimenten wordt gezien dat 
dieren die eerder in het experiment een 
positieve testuitslag hadden op den duur 

weer een negatieve testuitslag hebben. Het 
kan zijn dat de dieren daadwerkelijk geen 
oöcysten meer aan het uitscheiden waren 
op die dagen. Het is echter ook mogelijk 
dat de oöcystenuitscheiding zo laag was 
dat deze niet kon worden gedetecteerd met 
behulp van de grove technieken die we 
gebruikt hebben. De detectiegrenzen van 
de SF techniek en de McMaster techniek 
kunnen dus een rol spelen bij het niet 
vinden van oöcysten in de mest. 
 
4.6. AUC 

Bij experiment 2 is voor ieder 
contactdier en voor het geïnoculeerde dier 
de AUC berekend. De cumulatieve AUC 
kan worden gebruikt als maat voor de 
totale uitscheiding van oöcysten. De 
cumulatieve AUC geeft niet de totale 
uitscheiding weer aangezien er maar 1 
mestmonster per dag per dier werd 
bekeken. De OPG die per dag uit het 
mestonderzoek kwam wordt wel als maat 
gebruikt voor de totale output. Bij het 
interpreteren van de data moet er dus 
worden stilgestaan bij het feit dat de totale 
output vele malen groter is dan wordt 
weergegeven. Dit geldt echter wel voor 
alle dieren, dus de dieren kunnen onderling 
wel vergeleken worden. 

De vergelijking van AUC’s klopt niet 
altijd. Dit komt doordat de dieren niet 
allemaal met elkaar vergeleken kunnen 
worden doordat sommige dieren al eerder 
beginnen met uitscheiden en hierdoor dus 
kans hebben op een hogere AUC. C2 
dieren hebben een kortere 
uitscheidingsperiode maar vaak toch wel 
een hogere AUC dan C1 dieren. Dit kan 
komen doordat de C2 dieren met een 
hogere dosis besmet worden dan de C1 
dieren. Ook kan het zijn dat als we de C2 
dieren langer hadden gevolgd er een nog 
hogere AUC uit was gekomen doordat 
deze dieren dan nog een tweede 
uitscheidingspiek zouden kunnen vertonen. 
Om dit probleem te voorkomen kan ervoor 
worden gekozen om de kortste 
uitscheidingsperiode te nemen en deze 
voor elk dier vanaf de dag dat ze beginnen 



met uitscheiden toe te passen. De rest van 
de dagen worden dan niet meegenomen 
voor de berekening van de AUC. Op deze 
manier worden voor alle dieren evenveel 
dagen van uitscheiding meegenomen in de 
AUC. Dit is ook gedaan. Vervolgens is uit 
een independent t-test gebleken dat de C2-
dieren gedurende de eerste 12 dagen van 
uitscheiding een statistisch hogere AUC 
hebben dan de C1-dieren. 
 
4.7. Pieken in uitscheiding 
 Bij Experiment 2 zijn de verschillende 
pieken in uitscheiding met elkaar 
vergeleken. De hoogste piek in 
uitscheiding is bij de C2-dieren hoger dan 
bij de C1-dieren. De eerste piek van de C2-
dieren is significant hoger dan de tweede 
piek van de C1-dieren. Hieruit blijkt dat de 
C2-dieren een hogere uitscheiding hebben 
dan de C1-dieren. Het lijkt dus dat de C2-
dieren met een hogere dosis besmet raken 
dan de C1-dieren. 
 Ook is de tweede piek van de C1-dieren 
hoger dan de eerste piek. De C1-dieren 
hebben dus bij de tweede 
uitscheidingsperiode een hogere 
uitscheiding dan bij de eerste 
uitscheidingsperiode. De dieren hebben 
dus nog (vrijwel) geen immuniteit 
opgebouwd tegen een infectie.  
  
4.8. Positief worden van de sentinels 

Bij beide experimenten zijn de 
sentineldieren op den duur positief 
geworden in de  Sedimentatie-flotatie (SF) 
techniek. Bij Experiment 1 had sentinel 
nummer 26 op dag 25 een positieve uitslag 
in de SF, vervolgens was dit dier 4 dagen 
negatief in de test en op dag 30 was hij 
weer positief in zowel de SF als de 
McMaster (McM) techniek. Sentinel 
nummer 22 had op dag 28 een positieve 
uitslag in de SF en op dag 29 en 30 een 
positieve uitslag in zowel de SF als de 
McM. Sentinel nummer 5 had op dag 28 
een positieve uitslag in de SF, maar verder 
onderzoek bij dit dier was nier mogelijk 
omdat dit dier was geëuthanaseerd. 
Sentinel nummer 12 was al geëuthanaseerd 

voordat de eerste sentinel positief was 
geworden. Bij Experiment 2 werd alleen 
sentinel nummer 30 positief in de SF, dit 
was op dag 30. Op dag 31 had dit dier een 
negatieve uitslag in zowel de SF als de 
McM. 

Bij Experiment 1 zijn de sentineldieren 
eerder positief geworden dan bij 
Experiment 2. Bij Experiment 1 kregen de 
sentinels voer uit dezelfde zak als waarmee 
de contactdieren en het geïnoculeerde dier 
werden gevoerd. Er kunnen oöcysten in het 
voer terecht zijn gekomen waardoor er op 
deze manier een kruisbesmetting kan 
hebben plaatsgevonden. Bij Experiment 2 
werden de sentinels gevoerd met voer dat 
afkomstig was uit een andere zak dan 
waarmee de contactdieren en het 
geïnoculeerde dier werden gevoerd 
waardoor de kans op verspreiding van de 
infectie af nam. 

Het feit dat de sentineldieren pas op het 
einde van het experiment positief zijn 
geworden op uitscheiding van oöcysten 
betekent dat gedurende vrijwel het hele 
experiment op hygiënische wijze is 
gewerkt. Omdat de sentinels pas op het 
einde van beide experimenten positief zijn 
geworden is het niet mogelijk dat de 
sentineldieren een infectie hebben 
veroorzaakt bij de contactdieren. De 
sentinel infectie heeft dus geen rol 
gespeeld in het verloop van de infectie bij 
de contactdieren en het geïnoculeerde dier. 
 De vraag is echter of het inzetten van 
sentinels nut heeft voor het experiment. 
Wanneer je deze dieren zou gebruiken als 
controledieren voor wat betreft de 
gewichtsontwikkeling heb je er weinig aan, 
aangezien deze dieren anders worden 
gehuisvest dan de contactdieren en het 
geïnoculeerde dier en het maar 4 dieren 
betreft. Bij experimenten waarbij meerdere 
proefgroepen aanwezig zijn kan het zinvol 
zijn om door middel van het inzetten van 
sentinels te toetsen of de transmissie 
inderdaad binnen dat hok plaatsvindt of dat 
ook het andere hok vanuit het eerste hok 
besmet raakt. Dat is hier ook niet aan de 
orde. Wel is het zinvol om sentinels te 



hebben omdat dat dierverzorgers stimuleert 
alle hygiëneregels in acht te nemen. 
Mensen gaan netjes werken en worden 
bewust van hun mogelijke rol bij het 
beïnvloeden van transmissie door niet 
netjes te werken.  
 
4.9. Diergewichten vergelijken met de 
norm 

Zowel bij Experiment 1 als Experiment 
2 valt op dat de meeste dieren qua gewicht 
boven de norm uitkomen. Bij Experiment 2 
zitten zelfs alle dieren boven de norm. 
Deze norm is vastgesteld aan de hand van 
gewichten van controledieren van 
vergelijkbare herkomst die in eerdere 
experimenten zijn gebruikt. De dieren 
gebruikt voor die experimenten werden 
onder andere omstandigheden gehuisvest. 
Dit kan van invloed zijn geweest op het 
gewichtsverloop. Omdat bij onze 
experimenten de dieren vaak boven de 
norm uitkomen lijkt het niet gewenst om 
de gewichten van de dieren te vergelijken 
met de norm. De vastgestelde norm is 
blijkbaar niet bruikbaar voor dieren die 
niet onder dezelfde omstandigheden 
worden gehuisvest als de dieren waarop de 
norm is gebaseerd. 
 
4.10. Inzicht in infectiedynamiek 

Voor beide experimenten zijn 
uiteindelijk 24 dieren gebruikt waarvan 
mestmonsters werden genomen. Met dit 
experiment werd beoogd om een beter 
inzicht te krijgen in hoe een coccidiose 
infectie door een stal spreidt. In de 
veldsituatie zijn de koppels vleeskuikens 
veel groter dan bij onze experimenten. De 
vraag is of we met deze experimenten een 
beter inzicht hebben gekregen in de 
verspreiding van de infectie door de 
koppel. Wanneer we een grotere populatie 
dieren hadden gebruikt zou het experiment 
meer vergelijkbaar zijn met de veldsituatie 
dan dat nu het geval is. Er zou dan 
bovendien kans zijn geweest dat er nog een 
3e of zelfs 4e generatie contactdieren naar 
voren was gekomen in het experiment. Dit 
is meer vergelijkbaar met de veldsituatie. 

Het is echter niet mogelijk om per persoon 
meer dan 20 mestmonsters per dag te 
bekijken. Er zouden dan meerdere 
personen ingezet moeten worden om alle 
mestmonsters te kunnen beoordelen. 
Echter vergroot dit wel de kans op 
wisselende uitkomsten bij de tellingen 
aangezien iedere persoon een andere 
manier van tellen heeft. De meest 
consequente tellingen worden behaald 
wanneer maar één persoon de tellingen 
verricht. Ook vergt het vaardigheid om in 
SF-preparaten oöcysten te vinden. 
Wanneer er meerdere personen worden 
ingezet bij het bekijken van mestmonsters 
moet men er zeker van zijn dat die 
personen over de juiste vaardigheden 
beschikken. 

Onze hypothese was dat in een 
vleeskuikenstal een infectiecyclus begint 
met een lage dosis oöcysten die door een 
klein aantal dieren wordt opgenomen. 
Deze dieren zouden dan oöcysten gaan 
uitscheiden in het strooisel, waardoor 
andere dieren besmet raken met een iets 
hogere dosis dan de initieel besmette 
dieren. Naarmate de infectie door de 
koppel zou spreiden zou de infectiedruk in 
de stal toe nemen, waardoor dieren die wat 
later in de ronde besmet raken met een vrij 
hoge dosis in aanraking kunnen komen, 
mogelijk leidend tot klinische 
verschijnselen. Het doel van onze 
experimenten was om een indruk te krijgen 
van hoe een infectie met E.  acervulina 
zich door een koppel vleeskuikens zou 
verspreiden om op deze manier meer te 
weten te komen over de infectiedynamiek 
van deze infectie. Bij onze experimenten 
kwam naar voren dat er meerdere 
generaties contactdieren zijn in een koppel 
dieren, namelijk C1 dieren en C2 dieren. 
De C2 dieren raakten pas later in het 
experiment besmet dan de C1 dieren. Ook 
is de eerste uitscheidingspiek van de C2 
dieren hoger dan de eerste 
uitscheidingspiek van de C1 dieren, 
waaruit kan worden afgeleid dat de C2 
dieren met een hogere dosis oöcysten 
besmet raken dan de C1 dieren. Dit lijkt 



onze hypothese, namelijk dat de 
infectiedruk toeneemt naarmate de infectie 
door de koppel spreidt, te staven. Wanneer 
de populatie vleeskuikens gebruikt voor 
het experiment groter zou zijn geweest zou 
het waarschijnlijk zijn geweest dat er nog 
meer generaties van contactdieren 
gevonden waren. 

Tevens wilden we tijdens deze 
experimenten kijken naar effecten van 
uitscheiding op klinische parameters als 
diergewichten. In de resultaten kwam niet 
duidelijk naar voren dat wanneer de dieren 
in hun piekuitscheiding zitten er een 
afname in groei is als gevolg van de 
infectie. Het kan zijn dat de gebruikte 
inoculatiedosis te laag was om een 
zodanige infectie bij de contactdieren te 
veroorzaken dat deze effect had op de 
groei van de dieren. Het is wel 
waarschijnlijk dat wanneer er naar een 
grotere koppel vleeskuikens wordt gekeken 
deze inoculatiedosis wel een zodanig 
zware infectie kan veroorzaken bij 
eventuele 3e of 4e generatie contactdieren 
dat bij deze dieren wel een effect op het 
gewichtsverloop wordt gezien. De 
infectiedruk wordt namelijk voor iedere 
generatie van contactdieren hoger. 
 
4.11. Mogelijke vervolgexperimenten 

Een mogelijk vervolgexperiment zou 
kunnen zijn een experiment waarbij er een 
grotere populatie vleeskuikens wordt 
gebruikt. Dit komt meer overeen met de 
veldsituatie waardoor er een beter inzicht 
in de infectiedynamiek zou kunnen worden 
verkregen. Ook zouden dan eventuele 
effecten van de infectie op het 
gewichtsverloop van de dieren kunnen 
worden waargenomen.  

Ook zouden de C2 dieren langer gevolgd 
kunnen worden in een vervolgexperiment, 
waardoor er een eventuele tweede piek in 
uitscheiding zou kunnen worden gezien. 
Aan de hand van het wel of niet plaats 
vinden van die tweede uitscheidingspiek 
kan er misschien meer gezegd worden over 
welke infectiedosis minimaal nodig is om 

immuniteit te verkrijgen tegen een Eimeria 
infectie bij vleeskuikens.  

 

5. Conclusie 
 Tijdens deze experimenten is naar voren 
gekomen dat er meerdere generaties van 
contactdieren ontstaan bij een infectie met 
Eimeria. Ook is er een toename van de 
infectiedruk naarmate de infectie door de 
stal spreidt. Dit valt af te leiden uit het feit 
dat de C2-dieren een hogere uitscheiding 
hebben doorgemaakt dan de C1-dieren. 
Het lijkt er dus op dat de C2-dieren met 
een hogere dosis besmet zijn geraakt dan 
de C1-dieren. In de veldsituatie is het 
mogelijk dat er nog meer generaties van 
contactdieren ontstaan en dat de latere 
generaties met een steeds hogere 
infectiedosis besmet raken dan de eerdere 
generaties. Dit kan worden uitgezocht door 
een experiment uit te voeren waarbij er een 
grotere populatie dieren wordt gevolgd in 
hun uitscheiding. 
 De resultaten van de experimenten 
ondersteunen dus onze hypothese, namelijk 
dat de verwachting is dat in een 
vleeskuikenstal een infectiecyclus begint 
met een lage dosis oöcysten die door een 
klein aantal dieren wordt opgenomen. 
Deze dieren gaan oöcysten uitscheiden in 
het strooisel, waardoor andere dieren 
besmet raken met een iets hogere dosis dan 
de initieel besmette dieren. Naarmate de 
infectie door de koppel spreidt neemt de 
infectiedruk in de stal toe, waardoor dieren 
die wat later in de ronde besmet raken met 
een vrij hoge dosis in aanraking kunnen 
komen, mogelijk leidend tot klinische 
verschijnselen. Dit lijkt in onze 
experimenten wel naar voren te komen. 
 We hebben nu dus wel meer inzicht 
gekregen in de infectiedynamiek van 
Eimeria in een koppeltje vleeskuikens, 
maar er is meer onderzoek nodig met een 
grotere populatie dieren voor een betere 
vergelijking met de veldsituatie en voor 
meer inzicht in de infectiedynamiek van 
Eimeria in een grote koppel vleeskuikens. 
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7. Bijlagen 

Bijlage1 : Temperatuur / voer en waterschema 
Streefwaarden temperatuur en verwachte voer- en wateropname

Weekdag Datum Dag Temp. Voer Voer Water Water Diergewichten
graden 2 dieren 20 dieren 2 dieren 20 dieren verwacht
Celsius (gr) (kg) (in ml) (in liters) in gr

woensdag 3-9-2008 0 35 42
donderdag 4-9-2008 1 34 42
vrijdag 5-9-2008 2 33 54
zaterdag 6-9-2008 3 32,5 68
zondag 7-9-2008 4 31,5 83
maandag 8-9-2008 5 30 100
dinsdag 9-9-2008 6 29 118
woensdag 10-9-2008 7 28 300 3 540 5 137
donderdag 11-9-2008 8 28 56 1 100 1 158
vrijdag 12-9-2008 9 28 67 1 120 1 183
zaterdag 13-9-2008 10 27 76 1 136 1 210
zondag 14-9-2008 11 27 85 1 152 2 239
maandag 15-9-2008 12 26 94 1 168 2 272
dinsdag 16-9-2008 13 26 106 1 191 2 307
woensdag 17-9-2008 14 25 117 1 211 2 345
donderdag 18-9-2008 15 25 128 1 230 2 384
vrijdag 19-9-2008 16 24 139 1 249 2 426
zaterdag 20-9-2008 17 24 151 2 272 3 469
zondag 21-9-2008 18 23 162 2 292 3 515
maandag 22-9-2008 19 23 175 2 314 3 563
dinsdag 23-9-2008 20 23 184 2 330 3 615
woensdag 24-9-2008 21 22 194 2 350 3 667
donderdag 25-9-2008 22 22 207 2 373 4 719
vrijdag 26-9-2008 23 22 216 2 389 4 771
zaterdag 27-9-2008 24 22 223 2 402 4 824
zondag 28-9-2008 25 21 232 2 418 4 878
maandag 29-9-2008 26 21 245 2 441 4 931
dinsdag 30-9-2008 27 21 248 2 447 4 985
woensdag 1-10-2008 28 21 258 3 464 5 1039
donderdag 2-10-2008 29 20 270 3 486 5 1093
vrijdag 3-10-2008 30 20 274 3 492 5 1148
zaterdag 4-10-2008 31 20 284 3 512 5 1203
zondag 5-10-2008 32 20 292 3 525 5 1259
maandag 6-10-2008 33 19 297 3 535 5 1316
dinsdag 7-10-2008 34 19 310 3 557 6 1373
woensdag 8-10-2008 35 19 313 3 564 6 1510
donderdag 9-10-2008 36 19 326 3 586 6 1571
vrijdag 10-10-2008 37 18 331 3 596 6 1634
zaterdag 11-10-2008 38 18 337 3 606 6 1698
zondag 12-10-2008 39 18 346 3 622 6 1761
maandag 13-10-2008 40 18 347 3 625 6 1826
dinsdag 14-10-2008 41 18 356 4 642 6 1891
woensdag 15-10-2008 42 18 360 4 648 6 1955  



Bijlage 2: Capsules maken met coccidiose eieren  
Benodigd materiaal: 

• PBS – BSA ( pH 7.2, 0.5%) 
• 3 eenogen 
• Terasaki platen (3) 
• Getrokken pasteuren 
• Mondpipet 
• Houder (piepschuim) voor capsules 
• Capsules 
• Stereo microscoop Olympus CK2 met 10 x 4 / 10 x 10 / 10 x 20 / 10 x 40 
• Omkeermicroscoop Wild 25 x en 50 x 
• Basisoplossing met Coccidiose eieren in kaliumdichromaat  
• Handschoenen 

 
Werkwijze: 
Drie eenogen vullen met 500 µl PBS-BSA. Aan een van de eenogen 10 µl basisoplossing 
toevoegen mengen en hieruit weer 10 µl verdunde basisoplossing toevoegen aan een 2e 
eenoog. 
             

 
1e  en   2e verdunning  PBS-BSA 
 

In Terasaki plaat 6 welletjes vullen met 4 µl PBS-BSA. 
Nu, met behulp van de getrokken pasteur, 6 eieren (indien er veel kleine en enkele grote 
eieren aanwezig zijn: alleen kleine kiezen) in een Terasaki welletje stoppen mbv binoculair 
met 50 x vergroting. Als er 6 welletjes gevuld zijn, deze ter beoordeling op de CK2 aanbieden 
(10 x 20 of 10 x 40 vergroting) voor controle op sporulatie (er moeten 5 gesporuleerde eieren 
inzitten �  er mag dus een 6e niet gesporuleerd ei aanwezig zijn � eventueel 6e gesporuleerd 
ei verwijderen uit welletje) 
 
Indien okay dan per capsule 6 eieren (=inhoud welletje) inbrengen in lange deel capsule op 
rechte gedeelte, zo dicht mogelijk bij de basis van de capsule. Daarna controle of alle 
gewenste eieren inderdaad in capsule terecht zijn gekomen dmv beoordelen spoelvloeistof uit 
pasteur (binoculair) / pipet zelf (onder binoculair) / lege well (stereomicr) / capsule 
(binoculair of stereomicroop: lukt haast niet). Als de eieren allemaal in de capsule zitten, dan 
aanvullen met 20 µl PBS-BSA (zodat de oocysten omhuld worden met vloeistof), sluit de 
capsule en plaats hem rechtstandig in de houder (piepschuim houder) en zet hem in de 
koelkast (vochtig en koel milieu� droogt minder snel uit)  
. 
Note: 
Binnen 2 minuten zijn de capsules – daar waar vloeistof zit – zacht en plakkerig. Dus 
voorzichtig uit piepschuim trekken en voorzichtig hanteren bij inoculatie. 



Coccidiose vleeskuikens groepstransmissie Dag: Datum:
Algemene gegevens Buis voor/na SF McM
Volgnr Dier Type Gew Gew SF SF SF Gew McM McM McM McM

nr voor na gew uitslag opm na SF km 1 km 2 verd opm
1 I 
2 C
3 C
4 C
5 C
6 C
7 C
8 C
9 C
10 C
11 C
12 C
13 C
14 C
15 C
16 C
17 C
18 C
19 C
20 C
21 S
22 S
23 S
24 S

Bijlage 3: Formulier mestmonsters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


