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heren en daarmee het ziekterisico te 
verlagen. Wel zou de informatie uit mijn 
proefschrift gebruikt kunnen worden  
om betere risicokaarten te maken om  
zo op de juiste plek lokale maatregelen  
te kunnen nemen, zoals gerichte voor-
lichting of het plaatsen van een herten-
werend hek.
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Dit proefschrift richt zich op de kennis 
die nodig is voor het verbeteren van geïn-
tegreerde plaagdierbeheersing (IPM) voor 
de vogelmijt, Dermanyssus gallinae, in de 
legpluimveehouderij. Omdat preventie 
en monitoring de belangrijkste stappen 
zijn van IPM ligt hier de nadruk op. Daar-
naast is ook de populatiedynamica van 
de plaag gemodelleerd. 

Tijdens een seminar is inzicht in de 
biologie van D. gallinae en in de effecten 
van biotische en abiotische factoren op 

de ontwikkeling van D. gallinae-popula-
ties verzameld. De HACCP-methodiek 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points) werd gebruikt om kennis over de 
introductieroutes en verspreiding binnen 
legpluimveestallen te verkrijgen. De RIO-
aanpak (Reflexief Interactief Ontwerpen) 
is toegepast om een automatische mo-
nitoringtool, inclusief een automatische 
mijtdetectiesensor, te ontwerpen voor 
D. gallinae. De ontworpen automatische 
mijtdetectiesensor, of vogelmijtteller, is 
vervolgens gevalideerd in experimentele 
kooien met leghennen en een dynamische 
D. gallinae-populatie. Ten slotte is een 
voorspellend populatiedynamicamodel 
ontwikkeld.

Uit dit proefschrift zijn drie producten  
gekomen die bijdragen aan het beheer-
sen van een vogelmijtplaag op legpluim-
veebedrijven door het toepassen van IPM:  
(i) een checklist voor legpluimveehouders 
met adviezen voor het nemen van pre- 
ventieve maatregelen om het risico op 
introductie en verspreiding op een leg-
pluimveebedrijf te beperken; (ii) een 
technisch en financieel haalbare auto-
matische vogelmijtteller; en (iii) een wis-
kundig model dat de populatiedynamica 
en het behandelingseffect kan voorspel-
len. Verder heeft dit proefschrift geleid 

tot een beter begrip van de risicofactoren 
voor introductie en verspreiding van  
D. gallinae op legpluimveehouderij- 
bedrijven. Daarnaast heeft het kennis 
opgeleverd over preventieve maatregelen 
voor de introductie en verspreiding van  
D. gallinae, de vaardigheid van de vogel- 
mijt met betrekking tot springen en 
klimmen op gladde oppervlakken, de 
voorkeur van de vogelmijt voor mate-
rialen, temperatuur, diameter, vorm en 
doorschijnendheid van holtes, de mini-
male luchtsnelheid waardoor D. gallinae 
loskomt in een slang en factoren die 
invloed hebben op de variatie van behan-
delingseffecten en de populatiegroei.

De nieuwe producten en de verkregen 
kennis dragen bij aan verbeterde pre- 
ventie, monitoring, het voorspellen van 
de ontwikkeling van de vogelmijtpopu-
latie en het evalueren van preventieve 
en beheersmaatregelen tegen D. gallinae. 
Daardoor draagt het bij aan een verbeterd 
dierenwelzijn, diergezondheid en een  
betere bedrijfseconomische situatie. In 
de toekomst wordt de vogelmijtteller 
commercieel beschikbaar gemaakt en 
kan de methodiek ook in andere sectoren  
en bij andere plagen worden toegepast.
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