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INTRODUCTIE
Vogels worden door mensen al eeuwenlang als huisdier gehouden, waarbij men geniet van hun gezelschap, schoonheid en
imitatievermogen. Sommige vogels leven echter korter in gevangenschap, wat te wijten kan zijn aan een slechte voeding
of verzorging. Ondanks het feit dat vogels zich goed kunnen aanpassen en zo voor een langere tijd kunnen overleven in
suboptimale omstandigheden ligt de verantwoordelijkheid bij ons, als verzorgers en eigenaren, om hen een zo optimaal
en gezond mogelijk leven te bieden. Hieronder is een korte lijst te vinden met belangrijke aspecten die in overweging
genomen moeten worden voordat u een specifieke voeding of huisvesting kiest voor uw gevleugelde vriend(en).

Een dieet dat de gezondheid bevordert
Jarenlange ervaring en wetenschappelijk onderzoek hebben
aangetoond dat het voldoen aan de calorische of energiebehoefte
van een vogel niet automatisch betekent dat de vogel ook een
gezonde voeding binnen krijgt. In de praktijk krijgen vogels
veelvuldig zadenmengels aangeboden als hoofdvoeding; hierin
ontbreken echter enkele essentiële voedingsstoffen. Vergelijkbaar
met eten uit de snackbar bevatten veel zadenmengsel hoge
vetgehaltes en weinig vitaminen, mineralen en eiwitten die
noodzakelijk zijn voor de gezondheid van uw vogel. Vogels hebben
het vermogen om tijdelijk te overleven op een zadenmengsel,
maar op de lange termijn zal een verkeerde voeding leiden tot een
verminderde werking van de afweer en andere orgaansystemen,
waardoor de vogel ziek kan worden.
Een goed uitgebalanceerd dieet is noodzakelijk voor een goede
algemene gezondheid van elke diersoort, inclusief vogels.
De makkelijkste manier om een uitgebalanceerd dieet aan te
bieden is door gebruik te maken van commercieel voer dat
specifiek is ontwikkeld voor uw soort vogel. Pelletvoeding
(brokjes) is specifiek geformuleerd om te voldoen aan de
voedingsbehoeftes van uw vogel. Pellets bevatten de juiste
balans aan vitaminen, mineralen, eiwitten, koolhydraten en
vetten, wat noodzakelijk is voor een optimale gezondheid. Er
zijn veel verschillende soorten pellets verkrijgbaar bij zowel
(grotere) dierenwinkels als dierenartsenpraktijken. Voor advies
is het mogelijk om uw eigen dierenarts te vragen naar het meest
geschikte dieet voor uw vogel. Eén waarschuwing betreft de
aanbeveling van pelletvoeding voor kleine papegaaisoorten,
m.n. grasparkieten, maar ook forpussen, agapornissen en
valkparkieten. Deze soorten kunnen nierproblemen ontwikkelen
als zij alleen pelletvoeding aangeboden krijgen. Het is dan
ook aan te raden om bij deze soorten onbeperkt pellets aan te
bieden met daarnaast nog dagelijks een kleine portie zaden.
Zelfgemaakte voeding is te overwegen, maar is vaak tijdrovend
en moet daarnaast samengesteld worden met de hulp van een
professionele voedingsdeskundige om te zorgen dat de voeding
goed uitgebalanceerd is voor uw vogel. Zaden en noten hoeven
geen deel uit te maken van het basisdieet van een vogel, maar
dienen vooral ingezet te worden als traktatie. Het overzetten
van een vogel van een dieet dat hoofdzakelijk zaden bevat naar
een volledige pelletvoeding kan lastig zijn; u kunt dit het beste
uitvoeren na overleg en met de hulp van uw vogelarts.

De meeste vogels vinden vers voedsel lekker. Het is geen probleem
om gezonde, vetarme en zoutarme voeding aan uw vogel te geven,
met nadruk op gezonde groentes en fruit. De volgende voeding is
giftig voor uw vogel en dient ten alle tijden vermeden te worden:
chocolade, alcohol, cafeïne, avocado en sterk gezouten voedsel.
Het is belangrijk om groentes en fruit te wassen voordat u deze
aan uw vogel voert. Gekookt voedsel aanbieden is mogelijk, maar
wanneer het voedsel niet opgegeten is binnen een uur, dient dit
uit te kooi verwijderd te worden om risico op voedselvergiftiging
of -infecties te voorkomen. Lori’s en andere nectar-etende vogels
hebben verse, pure nectar nodig die regelmatig ververst dient te
worden. Gezonde voeding zorgt vaak voor toegenomen interesse
van uw vogel daarin tijdens etenstijd, maar het is belangrijk dat u
dit beschouwt als traktatie welke maximaal 25% van het dieet van
uw vogel mag beslaan.
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Het is belangrijk dat uw vogel altijd toegang heeft tot schoon
drinkwater. Waterbakjes moeten dagelijks gewassen worden
met zeep en warm water of in de vaatwasser gewassen worden.
Omspoelen van de bakjes met water is niet voldoende om
bacteriekolonies te verwijderen. Het toevoegen van vitaminen,
supplementen of sap in het water van uw vogel wordt afgeraden,
tenzij anders aangegeven door uw dierenarts, aangezien dit
de groei van bacteriën stimuleert en het water vies kan laten
smaken.

Een schone, veilige kooi
Alle gezelschapsvogels hebben een schoon en veilig thuis nodig.
Kooien moeten dusdanig gemaakt zijn dat ze niet beschadigd
en/of aangevreten kunnen worden door de bewoners. Vogels
knagen vaak aan hun kooi waardoor het belangrijk is dat alle
daarvoor gebruikte materialen veilig en niet-giftig zijn. De ruimte
tussen de tralies dient klein genoeg te zijn zodat de vogel zijn kop
er niet doorheen kan steken. Op de bodem van de kooi kan een
roostervloer geplaatst worden waar ontlasting en niet opgegeten
voer doorheen kan vallen. De afstand tussen de daadwerkelijke
bodem van de kooi en de roostervloer moet dusdanig zijn zodat de
vogels niet bij de ontlasting en het verspilde voer kunnen. Kranten,
keukenpapier en andere eenvoudige papiersoorten hebben de
voorkeur boven houtsnippers, maiskorrels of kattengrit. De
bodembedekking dient dagelijks vervangen te worden, zowel uit
hygiënisch oogpunt als het mogelijk maken van dagelijkse controle
van de ontlasting.
Vogels die permanent in hun kooi gehuisvest worden zullen het
waarderen om zoveel mogelijk ruimte te krijgen als mogelijk. De
minimale acceptabele kooigrootte betreft een ruimte waarin een
vogel zijn vleugels volledig kan spreiden, maar meer is altijd beter.
Buitenvolières dienen gedeeltelijk afgeschermd worden, om zo
bescherming tegen regen en wind te bieden, en dusdanig gebouwd
te zijn dat de bewoners beschermd worden tegen roofdieren en
ongedierte. Idealiter wordt geen gegalvaniseerd gaas gebruikt,
aangezien dit hoge concentraties zink bevat waardoor een risico
bestaat op een zinkvergiftiging. Voor vogels die kunnen vliegen
en buiten gehuisvest worden kan het beste een dubbele deur
of sluissysteem gebruikt worden om risico op ontsnapping te
minimaliseren.
Zitstokken kunnen óf gekocht óf gemaakt worden van schone,
natuurhouten takken die vrij zijn van bestrijdingsmiddelen.
Zitstokken bieden zowel een plek om te zitten als iets leuks om
op te bijten. Plaats zitstokken op ruime afstand van elkaar aan
weerszijden van de kooi voor soorten die het leuk vinden om
te vliegen of heen en weer te wippen(‘hoppen’) zoals vinken en
toekans. Meerdere zitstokken kunnen aangeboden worden
aan behendige klimmers zoals papegaaien. Zorg ervoor dat de
zitstokken zodanig geplaatst zijn dat er geen ontlasting in water- of
voerbakjes kan vallen, en voorkomen wordt dat de staartveren

tegen de zijkanten van de kooi beschadigd worden. De juiste
grootte van de zitstok is afhankelijk van de teenlengte van de vogel.
Een algemene regel betreft dat de voet van de vogel 2/3e tot 3/4e
van de zitstok moet omvatten. Houten zitstokken van dezelfde
diameter kunnen pijnlijke verwondingen aan de voetzool van de
vogel veroorzaken en moeten om die reden dan ook niet de enige
aanwezige zitstokken in de kooi betreffen. Natuurlijke takken, touw
koorden of zitstokken van verschillende diameters verdienen de
voorkeur. Met schuurpapier bedekte zitstokken kunnen pijnlijke
verwondingen veroorzaken en moeten daarom nooit gebruikt
worden.
Een gezonde vogel kan de kamertemperaturen die comfortabel
zijn voor zijn eigenaar tolereren. Het is niet noodzakelijk om het
huis extra te verwarmen ten behoeve van uw vogel. Daarentegen
zijn snelle en frequente temperatuursveranderingen stressvol
voor uw vogel en moeten om die reden dan ook vermeden worden.
Daarnaast kunnen gezelschapsvogels zich ook goed aanpassen aan
een grote spreiding van de luchtvochtigheid percentages. In droge
klimaten helpt een regulier bad om de veren van de vogel in goede
conditie te houden.

Schone, verse lucht om in te ademen
Vogels hebben veel gevoeligere luchtwegen dan mensen.
Bepaalde luchtgedragen stoffen, die relatief veilig zijn voor
mensen, kunnen ziekte of zelfs sterfte veroorzaken bij onze
gevederde vrienden. Verhitte antiaanbaklagen die Teflon
bevatten, zoals vaak aanwezig in kookgerei, lekbakken,
strijkijzers en zelfreinigende ovens, kunnen geurloze giftige
dampen afgeven die na blootstelling snel leiden tot sterfte
van de vogel. Andere bronnen van giftige dampen omvatten
insectensprays, verf en synthetische was, tapijtreiniger,
houtrook, luchtverfrissers, geurkaarsen, haarlak, parfum,
schoonmaakproducten en brandend plastic. Ook sigarettenrook
is gevaarlijk voor vogels. Let op: deze lijst is verre van volledig
dus wees u ervan bewust dat in het algemeen alles dat een
sterke damp of rook afgeeft potentieel gevaarlijk kan zijn voor
uw vogel.
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Ondanks dat u hoogstwaarschijnlijk gehoord heeft dat vogels
kunnen sterven wanneer ze op de tocht staan kunnen gezonde
vogels tocht tolereren zonder enige problemen. Vogels hebben
zich in de natuur ontwikkeld om wind en regen te doorstaan
en verse lucht en goede ventilatie zijn erg belangrijk voor hun
gezondheid. Indien het te koud of te warm is, of de lucht te
vervuild om de ramen te openen is het gebruik van een HEPAluchtfilter te overwegen om zo de lucht binnenshuis te reinigen.
Het garanderen van goede luchtkwaliteit is met name belangrijk
indien u vogelsoorten bezit die veel veerstof produceren, zoals
kaketoes en grijze roodstaarten, aangezien de veerstof kan
leiden tot irritatie van de luchtwegen, zowel bij u als uw vogels.

Andere aansprekende activiteiten die door veel vogels
gewaardeerd worden zijn probleemoplossende spelletjes
en puzzels, foerageerspeelgoed en speelgoed dat in de poot
gehouden kan worden. Een stuk maiskolf of granaatappel kan
leuk zijn om te vernielen terwijl het tegelijkertijd ook een snack
is. Speelgoed dat lood of zacht plastic bevat waaraan geknaagd
kan worden, waarbij het risico op inname bestaat is onveilig en
dient niet gegeven te worden. Speelgoed van hard plastic, zoals
acrylaat, is over het algemeen veilig. Aangezien elke vogel anders
is, is het belangrijk om te kijken naar uw eigen vogel en hoe deze
met zijn speelgoed speelt om zo in te kunnen schatten of het
speelgoed hoogstwaarschijnlijk veilig is of niet.

Een goede nachtrust

Training

De meeste gezelschapsvogels zijn dagdieren, wat inhoudt
dat ze wakker worden rond zonsopgang en gaan slapen rond
zonsondergang. Het blootstellen van gezelschapsvogels aan
kunstmatig lange dagen d.m.v. kunstmatige verlichting of televisie
kan resulteren in slaaptekort wat de gezondheid van uw vogel
benadeelt. Overweeg om een aparte slaapkooi in een rustiger
deel van uw huis te plaatsen voor de nacht indien uw vogel
normaal gehuisvest wordt in een kamer waarin mensen tot laat
opblijven. De meeste vogels doen het goed met 10-12 uur slaap
per nacht.

Fysieke activiteit en mentale stimulatie
Vogels zijn de grootste atleten van de natuur en
lichaamsbeweging behoort in het wild dan ook tot hun dagelijkse
routine. Ondanks het feit dat sommige gezelschapsvogels veilig
in een thuissituatie kunnen rondvliegen zijn er ook vogels die dit
niet kunnen vanwege fysieke belemmeringen of doordat het voor
een eigenaar niet mogelijk is om een veilige situatie te creëren
of te garanderen. Lichaamsbeweging is echter wel essentieel
voor het onderhouden van zowel een gezonde circulatie, het
ademhalingsapparaat als ook gezonde botten en spieren. Vandaar
dat alternatieve lichaamsbeweging aangeboden dient te worden
aan vogels die niet kunnen vliegen.
Daarbij zijn gezelschapsvogels hoog intelligente dieren waardoor
ze mentale en sociale stimulatie nodig hebben voor een optimale
gezondheid. Vele activiteiten die een vogel voorzien van
lichaamsbeweging, zoals speelgoed om mee te spelen of hout om
op te knagen, voorzien ze ook van vermaak en voldoening.

Indien goed uitgevoerd kan training een erg belonende ervaring
zijn voor zowel eigenaren als hun vogels. Veel gezelschapsvogels
zijn extreem intelligent waardoor training voor hen een
mogelijkheid biedt om zich zowel mentaal als lichamelijk te
trainen. De AAV raadt sterk aan om te trainen aan de hand
van beloningsmethodes in plaats van gebruik te maken van
geforceerde- of op straf gebaseerde trainingsmethodes. Het
forceren van vogels om bepaalde dingen te doen en het straffen
van ongewenst gedrag is schadelijk voor de band tussen u en uw
vogel en kan leiden totangst- en agressie bij uw vogel. U kunt
uw vogel trainen om allerlei activiteiten en handelingen uit te
voeren, zoals een kleine basketbal in een basket gooien, maar
ook nuttige gedragingen zoals het tolereren van het inwikkelen
in een handdoek zodat uw vogel onderzocht kan worden door
uw dierenarts. Er zijn vele trainingsmogelijkheden beschikbaar.
Enkele mogelijkheden die wij aanbevelen zijn:
• Good Bird, Inc. (www.goodbirdinc.com)
• Clickertraining voor vogels
• The International Association of Avian Trainers and
Educators (https://iaate.org/)
• Via uw lokale dierenwinkel of eigen dierenarts kunt u
informeren naar cursussen die aangeboden worden
• Om uw vogel te leren foerageren (zoeken naar eten) kunt u
bij uw eigen dierenarts informeren naar debrochure ‘Captive
Foraging’ van de AAV. Daarnaast raden wij aan om de
volgende video te bekijken: https://www. avianstudios.com/
captive-foraging-dvd/

Speelgoed
Spel is belangrijk in het leven van veel van onze vogels. Speelgoed
kan speelgelegenheid bieden, naast de mogelijkheid tot
lichaamsbeweging; echter het speelgoed dat gebruikt wordt moet
wel veilig zijn. Papegaaien genieten vaak van ‘knaagmaterialen’
zoals takken, dennenappels, touw en dennentakken.
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Sociale mogelijkheden
Veel vogelsoorten zijn van nature sociaal en genieten dan ook van
het doorbrengen van tijd met soortgenoten. Kleinere vogels zoals
kanaries, vinken en grasparkieten kunnen vaak samen gehuisvest
worden in een grote kooi/volière waardoor sociale interactie met
soortgenoten mogelijk is. Grotere vogels worden vaak apart van
elkaar gehuisvest, maar kunnen daarbij nog wel genieten van de
aanwezigheid van andere vogels in de omgeving. Vaak worden de
mensen in het huis beschouwd als onderdeel van ‘de zwerm’ waardoor
het belangrijk is om de vogel ook echt als een volwaardig gezinslid
te beschouwen. Het wordt aangeraden om uw vogel te betrekken in
dagelijkse activiteiten, foerageermogelijkheden aan te bieden en te
werken aan het leren van trucjes in plaats van het overmatig aaien en
knuffelen van uw vogel aangezien dit laatste door de vogel onbedoeld
verkeerd geïnterpreteerd kan worden als paargedrag.

Vliegen
Sommige vogels hebben de mogelijkheid om binnenshuis onder
toezicht vrij rond te vliegen. Indien u dit toestaat dient u, als
eigenaar, alert te blijven en te zorgen voor een omgeving die vrij
van gevaar is. Vogels kunnen zich gemakkelijk verwonden wanneer
ze tegen een plafondventilator, spiegel of raam aanvliegen.
Daarnaast kan een vogel zich lelijk verbranden aan hete pannen
op het fornuis en kan een vogel verdrinken in een wc-pot wanneer
de deksels omhoog staat. Daarnaast bestaat een reëel risico dat u
uw vogel voorgoed kwijtraakt als er per ongelijk een deur of raam
open staat. Aan de andere kant is het ook belangrijk om uw huis te
beschermen tegen uw vogel: u loopt bijvoorbeeld het risico dat uw
eettafelstoelen tot luciferhoutjes versplinterd worden.
Indien uw vogel tijd buiten de kooi doorbrengt en het houden van
toezicht niet goed uitvoerbaar en haalbaar is, kunt u overwegen om
uw vogel te (laten) kortwieken. Het kortwieken van vleugelpennen
doet geen pijn, vergelijkbaar met een knipbeurt bij de kapper; de
gekortwiekte veren zullen uitvallen en vervangen worden tijdens
de volgende rui. Indien vleugels goed gekortwiekt zijn zal de vogel
in staat zijn om een veilige zweeflucht naar de grond te maken,
maar opvliegen is dan geen optie. Echter, het kortwieken beperkt
de vogel in het uitvoeren van zijn natuurlijk gedrag, en daarmee
ook de mate van lichaamsbeweging. Het is daarom raadzaam om
de voor- en nadelen van het kortwieken met uw eigen dierenarts te
bespreken zodat u de juiste beslissing voor uw vogel kunt nemen.
Kortwieken is overigens in een aantal landen verboden; uw eigen
dierenarts kan u ook helpen te achterhalen of in uw land of regio
specifieke regelgeving geldt.
Ongeacht of uw vogel kan vliegen of niet, geldt dat toezicht
noodzakelijk is zodra de vogel zich buiten de kooi begeeft. Vogels
zijn namelijk natuurtalenten om zichzelf in de problemen te
brengen!

Regelmatig badderen
Veel vogelsoorten zijn bestand tegen wind en regen. Een regulier
bad of douche is belangrijk voor de gezondheid van de veren,
huid en voorhoofdsholtes van de vogel. Sommige vogels geven de
voorkeur aan badderen, anderen hebben voorkeur voor sproeien.
Ook zijn er vogels die graag een douche nemen samen met hun
eigenaar. Experimenteer met uw vogel en zoek naar een manier die
voor jullie beiden werkt. Indien uw vogel bang is voor de douche
of sproeier kunt u uw dierenarts om tips vragen om uw vogel te
trainen om over deze angst heen te komen. Zolang uw vogel geen
tekenen van angst vertoont, is het aan te raden om hem minimaal
1-2 keer per week te laten badderen of douchen, ook in de
wintermaanden.

Regelmatige verzorging en medische zorg
Nieuwe vogels moeten na aankoop zo snel mogelijk gezien worden
door een dierenarts. Daarna zullen regelmatige bezoeken aan de
dierenarts helpen om ziekte in een vroeg stadium te ontdekken en
zo uw vogel gezond te houden. Tekenen van ziektekunnen bij een
vogel heel subtiel zijn. Een aantal veel voorkomende verschijnselen
zijn verminderde eetlust en activiteitsniveau, bol zitten, meer
slapen dan normaal, niezen, gapen, opgeven van voedsel en diarree.
Wanneer u twijfelt of uw vogel medische zorg nodig heeft kunt
u uw dierenarts om advies vragen. Voor meer informatie kunt u
daarnaast de brochure ‘Signs of Illness in Companion Birds’ van de
AAV raadplegen.
Routinematige verzorging bestaat uit het knippen of vijlen van de
nagels en, indien gewenst, het kortwieken van de vleugelpennen.
Voor gezonde vogels is het knippen van nagels alleen nodig
wanneer ze te scherp of te lang worden.

BASISZORG VOOR
GEZELSCHAPSVOGELS
AAV: Vaststellen van de standaard in
vogelgeneeskunde
Vogelgeneeskunde is een onderscheidend en erg gespecialiseerd
vak waarvoor uitgebreide training, gevorderde vaardigheden
en praktijken specifiek ontworpen en uitgerust om opgenomen
vogels te behandelen noodzakelijk zijn. The Association of Avian
Veterinarians is opgericht om dierenartsen te voorzien van
deze speciale voorlichting en om ze up to date te houden met de
nieuwste informatie betreffende vogelgezondheid. De AAV houdt
jaarlijkse vogelgeneeskundecongressen en publiceert het peerreviewed Journal of Avian Medicine and Surgery tijdschrift. De AAV
draagt ook jaarlijks financieel bij aan de bescherming van vogels
en sponsort wetenschappelijke studies om zo de vooruitgang van
kennis binnen de vogelgeneeskunde te stimuleren.

Voor meer informatie
Voor meer informatie over vogels kunt u uw dierenarts vragen naar
kopieën van de volgende AAV Client Educatie Brochures:
• Aviaire Chlamydia en Psittacose
• Diergeneeskundige zorg voor uw gezelschapsvogel*
• Basiszorg voor gezelschapsvogels*
• Gedrag: Normaal en afwijkend
• Zorg voor hobbykippen
• Digitale weegschalen
• Veerverlies
• Voeding voor vogels
• Preventie van verwondingen en EHBO
• Managen van de chronisch ei-leggende gezelschapsvogel
• Ziekteverschijnselen bij gezelschapsvogels*
• Ultraviolet licht voor gezelschapsvogels
• Wanneer moet ik mijn vogel naar de dierenarts brengen?*
• Zoönosen bij hobbykippen*
*Beschikbaar in meerdere talen. Alle andere brochures zijn op het
moment alleen beschikbaar in het Engels.

Online bronnen
Volg AAV op Facebook (www.facebook.com/aavonline) voor goede
tips en het laatste nieuws voor vogeleigenaren. U kunt ons ook
vinden op Twitter (@aavonline) en YouTube!
Onze website, www.aav.org, biedt een Find-a-Vet functie aan om u
te helpen met het lokaliseren van vogeldierenartsen over de gehele
wereld. We bieden ook een verscheidenheid aan hulpbronnen aan
zoals basisinstructies over de verzorging van vogels en meer. Bekijk
de website vandaag nog!

Vrijwaring: De vertaalde informatie is in eerste instantie geschreven ten bate van de inwoners
van Noord Amerika. Regelgeving kan per regio en land verschillen. Het is daarom mogelijk dat
niet alles wat hier beschreven is toegestaan is in uw regio. U wordt daarom geadviseerd om te
controleren of hetgeen hier beschreven wordt past binnen de regelgeving in uw omgeving, en
dat u zich aan die regelgeving houdt.
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