ZIEKTEVERSCHIJNSELEN
BIJ GEZELSCHAPSVOGELS
INTRODUCTIE
Eerste tekenen van ziekte bij vogels zijn vaak subtiel en makkelijk te missen. In het wild zal een zieke vogel elk teken van ziekte zo lang
mogelijk proberen te verbergen om zo te voorkomen dat hij voor een gemakkelijke prooi wordt aangezien. Dit gedrag, dat functioneel
is in het wild, werkt echter contraproductief bij gezelschapsvogels, aangezien ze al enige tijd ziek kunnen zijn voordat de eigenaar
ziekteverschijnselen opmerkt. Het kan daardoor lijken alsof een vogel plotseling, zonder enige aanleiding overlijdt, terwijl deze in
werkelijkheid al langere tijd ziek was zonder dat de verzorger zich daarvan bewust was en de subtiele signalen die er waren over het
hoofd heeft gezien. Om deze reden is het belangrijk dat u als vogeleigenaar weet wat de eerste tekenen van ziekte bij vogels zijn, en
weet op welke veranderingen in het gedrag van uw vogel u moet letten. Vroege vaststelling van ziekte maakt het mogelijk om snel in te
grijpen en een behandeling in te stellen, wat uiteindelijk een betere kans op herstel van uw vogel geeft.

Beoordeling van ontlasting
Een verandering in de ontlasting van uw vogel kan een
aanwijzing vormen voor een verandering met betrekking tot de
gezondheid van uw vogel. Gebruik altijd keukenpapier of kranten
als bodembedekking zodat u gemakkelijk de ontlasting kunt
beoordelen en veranderingen kunt opmerken. Vervang het papier
dagelijks zodat u beter zicht heeft op de hoeveelheid, kleur en
stevigheid van de ontlasting.

Normale ontlasting
De normale ontlasting van een vogel kan sterk variëren
qua uiterlijk en is onder andere afhankelijk van het dieet
en de vogelsoort. De meeste papegaaiensoorten hebben
goedgevormde, dofgroene ontlasting gecombineerd met
variërende hoeveelheden aan heldere urine en witte uraten
(witte vlag). Het eten van bessen of voedsel waarin kleurstoffen
verwerkt zitten kan een tijdelijke verandering geven van de kleur
van de ontlasting. Daarnaast zal bij opname van een vochtrijke
voeding de urineproductie toenemen.

Abnormale ontlasting
• Afname in het aantal of de hoeveelheid ontlasting
• Kleurverandering van de uraten (de witte vlag of het
ondoorzichtige witte deel van de urine) van wit naar groen of
geel
• Vloeibare of brijige, slecht gevormde ontlasting (diarree)
• Toename in de hoeveelheid urine in de ontlasting (polyurie),
onafhankelijk van het eten van natte voeding
• Aanwezigheid van bloed in de ontlasting
• Ontlasting met een sterke, afwijkende geur (anders dan de
eerste ochtendontlasting)

Bezoek aav.org of vind ons op Facebook:
facebook.com/aavonline

In specifieke gevallen kan het volledig normaal zijn dat de
geproduceerde ontlasting wat minder stevig is. Vogels die nectar
eten, zoals lori’s, hebben normaal gesproken een meer waterige
ontlasting. Ei leggende vogels en jonge vogels die pap gevoerd
krijgen hebben meestal ook een minder stevige ontlasting. Dit is
vergelijkbaar met de eerste ochtendontlasting bij gezonde vogels die
vaak meer omvangrijk en minder goed gevormd is in vergelijking met
de ontlasting die later op de dag geproduceerd wordt. Nervositeit of
stress kan tijdelijk minder stevige ontlasting tot gevolg hebben; dit
herstelt uit zichzelf weer zodra de stressfactor verwijderd wordt.
Als eigenaar wordt u geadviseerd om opeenvolgende ontlastingen te
beoordelen onder normale omstandigheden zodat u weet wanneer u
wel of niet alarm moet slaan.
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Monitoren van het gewicht
Monitoring van het gewicht is een manier om ziektes vroegtijdig vast te
stellen. Wij raden elke vogeleigenaar aan om een elektrische (keuken)
weegschaal aan te schaffen zodat de vogel(s) tenminste wekelijks
gewogen kunnen worden. Een weegschaal die in grammen weegt is
daarvoor het meest geschikt. Een snel afname of toename in gewicht
is afwijkend. Indien u een duidelijke gewichtsverandering bij uw vogel
opmerkt (+/- 10%) is een bezoek aan de dierenarts aan te raden.

Eerste tekenen van ziekte bij vogels
Wanneer u één of meer van de volgende verschijnselen waarneemt bij
uw vogel is een bezoek aan de dierenarts gewenst.
• Roodheid, zwelling of verlies van veren rondom de ogen
• Korstachtig materiaal in of rondom de neusgaten
• Besmeurde veren rondom de neusgaten, het gezicht of de cloaca
• Schilfering op de huid of de snavel
• Overmatige groei van de snavel of nagels
• Verandering van het stemgeluid, in eetgewoontes of optreden van
agressie
• Gebroken, verbogen, geplukte of aangeknaagde veren
• Ongewone of doffe kleur van de veren
• Slecht door de rui heen komen
• Kreupelheid of veranderde belasting van de poten
• Zweren of wonden ter plaatse van de onderzijde van de poten

Tekenen van ernstige ziekte
Wanneer één of meer van de volgende ziekteverschijnselen gezien
wordt, geeft dat aan dat er mogelijk sprake is van een ernstig
gezondheidsprobleem waarvoor u direct diergeneeskundige hulp dient
te zoeken:
• Bloedverlies of ander letsel
• Uitvloeiing/afscheiding uit de neusgaten, ogen of bek
• Bemoeilijkte ademhaling en/of afwijkende ademgeluiden
• Verminderde of overmatige voedsel- of wateropname
• Gewichtsverlies of vermindering van de algehele conditie
• Aanwezigheid van een dikte of zwelling op het lichaam
• Braken of regurgiteren
• Een duidelijk uitgesproken afname in de hoeveelheid en aantal
ontlastingen of een uitgesproken verandering in de geur of
stevigheid
• Verminderd praten of verminderde interesse in sociale interactie
• Houding met opgebolde veren en/of meer slapen dan normaal
• Epileptische aanvallen (toevallen) of andere zenuwverschijnselen
• Onvermogen om op stok te zitten
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Eerste hulp bij spoed
Een zieke vogel moet voor zover mogelijk in een warme en
rustige omgeving gehouden worden tot diergeneeskundige hulp
beschikbaar is. Beperk het hanteren en voorzie uw vogel van
gemakkelijk bereikbaar voer en water.

Warmte
Een ideale omgevingstemperatuur voor de meeste zieke vogels
ligt tussen de 27° en 29° Celsius. Door een warmte-element
aan de zijkant of onder de kooi van uw vogel te plaatsen en
vervolgens de kooi te bedekken met een handdoek, deken of
beschermhoes kan een tijdelijke couveuse gemaakt worden.
Elektrische kacheltjes of warmtelampen kunnen ook gebruikt
worden, maar kunnen leiden tot oververhitting. Zorg ervoor dat
de bedekking die over de kooi geplaatst wordt niet in contact
komt met de warmtebron en dat uw vogel niet in staat is om op
elektrische kabels te knagen (zover van toepassing). Wanneer uw
vogel sneller begint te ademen of zijn vleugels van het lichaam
afhoudt kan dat een teken zijn dat het te warm is. De temperatuur
moet dan verlaagd worden (bv. door de warmtebron verder weg
te plaatsen), waarna deze verschijnselen moeten verdwijnen.
Gebruik geen warmtebronnen die dampen of rook afgeven,
aangezien dit meer schade geeft dan goed doet.

Voedsel/water
Het is belangrijk dat zieke vogels niet stoppen met eten en
drinken tenzij ze regurgiteren of braken. Plaats voedsel en
water binnen handbereik van uw vogel. Indien uw vogel
tam is kunt u zijn favoriete eten in de hand aanbieden. Een
elektrolytenoplossing, zoals sportdrank of elektrolytendrank
van uw huisarts, kunnen voorzichtig, druppel voor druppel,
aangeboden worden via een spuitje of oogdruppelaar.

Fouten die vermeden moeten worden
• Probeer geen voedsel of water in de bek van uw vogel te
stoppen als deze te zwak is om te slikken
• Geef nooit medicijnen aan uw vogel als die niet specifiek voor
uw vogel zijn voorgeschreven door de dierenarts

Bouw een relatie op met uw vogelarts
Het is erg nuttig om een relatie met uw vogelarts opgebouwd te
hebben voordat uw vogel ziek wordt. Dit geeft basisinformatie
voor zowel u als uw dierenarts over hoeveel uw vogel normaal
gesproken weegt, hoe de vogel zich normaal gedraagt bij de
dierenarts en wat normale testresultaten zijn van uw vogel in
goede gezondheid. Het is ook nuttig om bekend te zijn met
de (plaatselijke) spoedklinieken die vogels ontvangen buiten
kantooruren en om hun telefoonnummers paraat te hebben voor
familie en vrienden wanneer zij op de vogel(s) passen.

Postmortaal onderzoek
In het ongelukkige geval dat uw vogel komt te overlijden en
u graag wilt weten wat er aan de hand is geweest, dient het
stoffelijk overschot van uw vogel gekoeld bewaard te worden
(in de koelkast, niet ingevroren!) totdat u uw vogel naar uw
vogelarts kunt brengen. Uw dierenarts kan verschillende testen
uitvoeren om de doodsoorzaak te achterhalen. De kennis over
de doodsoorzaak van uw vogel kan belangrijk zijn voor de
gezondheid en veiligheid van uw gezin en andere vogels die in
huis gehouden worden.

• Wacht niet af hoe uw vogel er morgen aan toe is
• Wacht niet met het bellen van uw (vogel)dierenarts!

Ter afsluiting…
Ga geregeld met uw vogel naar een vogelarts voor
gezondheidscontroles, of wanneer u veranderingen bemerkt in
het gedrag van uw vogel en handel snel wanneer zich tekenen van
ziekte voordoen. Al deze zaken zijn van belang om uw vogel een
lang en gezond leven te laten leiden.

Bezoek aav.org of vind ons op Facebook:
facebook.com/aavonline
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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 peer-reviewed
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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