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Beste Jinke Hesterman, 
 
Vaccinatie tegen vogelgriep is in de Europese Unie bij uitzondering mogelijk, 
wanneer wordt voldaan aan een reeks voorwaarden, waaronder administratieve. 
 
Er is één vaccin dat in Europa is geregistreerd en dat is gebaseerd op een 
vogelgriepvirus type H5N2. Een beoordeling die is uitgevoerd door Wageningen 
Bioveterinary Research (WBVR) in 2016 in liet zien dat de werkzaamheid van dit 
vaccin tegen het H5N8 HPAI virus van toen hoogst waarschijnlijk zeer gering is.  
 
Het WBVR is gevraagd een analyse uit te voeren op basis van het experiment 
uitgevoerd in 2016. De analyse laat zien dat de antigene afstand tussen het H5N2 
vaccin en HPAI H5 stammen toeneemt in de tijd, door evolutie van deze 
stammen. Voor het H5N8-2016 werd op basis van de bepaalde hoeveelheid 
antilichamen van H5N2-gevaccineerde dieren al onvoldoende bescherming 
verwacht. Naar verwachting zullen de hoeveelheid antistoffen die worden 
aangemaakt tegen het huidige H5N8-2020 virus nog lager zijn.  
 
Het H5N2 vaccin zal daarom waarschijnlijk niet voldoende beschermen tegen 
besmetting met, en verspreiding van het nieuwe HPAI H5N8-2020 virus. Daarom 
zal vaccinatie van dieren niet leiden tot uitzondering op de ophok- en 
afschermplicht en zal het niet voorkomen dat dieren geruimd moeten worden 
indien zij besmet raken.  
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Als de analyse uitgewezen had dat er een reële kans is dat vaccinatie vogels zou 
beschermen tegen besmetting met HPAI en verspreiding van vogelgriep zou 
voorkomen, dan zou mijn ministerie direct een aanvraag tot vaccineren bij de 
Europese Commissie hebben ingediend, want ik ben het met u eens dat 
vaccineren beter zou zijn dan dieren te moeten ruimen.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
drs. L.E.M. Hendrix 
Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 


