DIERGENEESKUNDIGE ZORG
VOOR UW GEZELSCHAPSVOGEL
INTRODUCTIE
Vogels hebben, net als honden, katten en mensen, regelmatig medische zorg nodig. In tegenstelling tot honden en katten hebben vogels
echter de neiging om pas ziekteverschijnselen te laten zien wanneer ze heel erg ziek zijn. Dit laatste maakt het extra belangrijk dat
routinematige en preventieve medische zorg aan uw gezelschapsvogels wordt geboden.
Heeft u recent een nieuwe vogel in uw bezit of neemt u dit in overweging? Dan is nu het moment om een ervaren vogelarts in uw
omgeving te zoeken. De website van de Association of Avian Veterinarians is een goede plek om hiermee te beginnen. Ga naar aav.org
en volg de menukopjes naar ‘Find A Vet’. Hier kunt u alle dierenartsen in uw omgeving vinden met een speciale interesse in vogels. Een
andere goede optie voor het vinden van een vogelarts is om contact te zoeken met lokale vogelverenigingen, de universiteitskliniek voor
gezelschapsdieren in Utrecht of plaatselijke dierenartsenpraktijken.

Onderzoeken van een nieuwe vogel
De Association of Avian Veterinarians raadt aan dat alle nieuw
verkregen vogels direct een medische controle ondergaan.
Veel belangrijke en zelfs besmettelijke ziektes zijn niet direct
zichtbaar bij vogels. Indien blijkt dat uw nieuwe huisdier een
infectie bij zich draagt of er sprake is van een andere ziekte, dan
zal de kans op een juiste diagnose en succesvolle behandeling
toenemen als de diagnose zo vroeg mogelijk gesteld word.
Vaststellen dat uw nieuwe vogel volledig gezond is draagt eraan
bij dat u samen een lange en mooie vriendschap tegemoet gaat.

Nieuwe vogel in quarantaine
Indien u andere vogels thuis heeft, dient u uw nieuwe vogel
eerst in quarantaine te plaatsen voordat u hem/haar bij de rest
van de groep zet. Isolatie en quarantaine van een nieuwe vogel,
ook al lijkt deze op het eerste gezicht gezond, is het meest
belangrijke wat u als eigenaar kan doen om uw andere vogels
te beschermen. U wordt geadviseerd om alle nieuw verkregen
vogels van de overige vogels af te zonderen voor een periode
van minstens 6 weken na aankoop. Zorg ervoor dat de vogels
tijdens deze periode geen contact met elkaar hebben, de bakjes
of zitstokken gescheiden blijven tijdens deze periode en was
uw handen nadat u een vogel vast heeft gehad of de kooi heeft
schoon gemaakt. Veel virussen die zich via de lucht verspreiden
kunnen van kamer naar kamer verspreid worden door
airconditioning of centrale verwarmingssystemen. Houd uw
nieuwe vogel, indien mogelijk, daarom in een ruimte met aparte
luchttoevoer. Observeer uw vogel goed tijdens de quarantaine
periode en ga naar uw dierenarts indien u afwijkingen opmerkt.

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

Onderdelen van het onderzoek vaneen
vogel
Voorgeschiedenis
Uw dierenarts zal u vragen stellen over uw vogel en de reden
van uw bezoek. Er zal gevraagd worden waar en wanneer u
uw vogel heeft verkregen, maar ook naar de leeftijd en, indien
bekend, het geslachtvan uw vogel, het dieet en eventuele
voedingssupplementen die u verstrekt, de leefomgeving
en huisvesting (foto’s zijn erg behulpzaam), reeds bekende
gezondheidsproblemen, en recent contact met andere vogels.
Indien uw vogel ziek of gewond is, zal uw dierenarts vragen welke
verschijnselen u zijn opgevallen en wanneer deze voor het eerst
waargenomen zijn. Als u naar een nieuwe dierenarts gaat, is
het voor het eerste bezoek verstandig om het medisch dossier
(inclusief röntgenfoto’s, indien aanwezig en beschikbaar) en
informatie over eerdere medicatie mee te nemen.

Eerste evaluatie
Uw vogel zal in eerste instantie geobserveerd worden in zijn
reiskooi. Als het goed is, zal uw vogel alert en zich volledig
bewust van zijn omgeving zijn. Indien uw vogel bol blijft zitten
en zijn ogen dicht houdt terwijl hij gestimuleerd wordt, dan is dit
een waarschuwingssignaal dat uw vogel mogelijk ziek is. Andere,
belangrijke aanwijzingen voor aanwezigheid van serieuze
gezondheidsproblemen zijn moeite hebben met ademhalen,
stemverlies, algehele zwakte en kreupelheid.
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Hanteren en fixeren

Diagnostiek

De meeste, hoewel niet alle, vogels zullen gefixeerd moeten
worden voor het lichamelijk onderzoek. Er zijn meerdere
hanteer- en fixatiemethodes waar uw vogelarts bekend mee
is. Deze hebben allemaal tot doel om een volledig lichamelijk
onderzoek mogelijk te maken en daarbij zo min mogelijk stress
voor uw vogel te veroorzaken. Fixatie methodes worden
aangepast op de behoeften van de individuele vogel en de
omstandigheden. Comfort, minimale angst en afwezigheid van
pijn zijn belangrijke doelstellingen, net zoals dat geldt voor
onszelf wanneer wij langsgaan bij onze eigen huisarts. Er zijn
diverse bronnen beschikbaar die informatie geven over hoe u
uw vogel kan trainen om kalm en niet angstig te zijn tijdens een
bezoek aan de dierenarts. Uw dierenarts kan u wijzen op, en
helpen te kiezen tussen de verschillende opties, uitgangspunten
en specifieke methodes die naar alle waarschijnlijkheid het beste
zullen werken voor u en uw vogel.

Afhankelijk van het soort vogel en zijn leeftijd, geslacht,
voorgeschiedenis en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek,
zal uw dierenarts mogelijk voorstellen oméén of meerdere
diagnostische onderzoeken uit te voeren om de gezondheid van
uw vogel verder te kunnen beoordelen:

Lichamelijk onderzoek
Tijdens het lichamelijk onderzoek zal uw vogel gewogen
worden op een digitale weegschaal en zorgvuldig onderzocht
worden van snavel tot staart. Uw dierenarts zal de ogen, oren,
neusgaten, snavel, mondholte, choanespleet (spleet in het
gehemelte in de mond), nek, krop, borstbespiering, vleugels,
veren, buik, cloaca, poten, voeten, ruggengraat en stuitklier
(indien aanwezig) van uw vogel onderzoeken. Het hart, de
longen en de luchtzakken zullen beoordeeld worden door middel
van het beluisteren met een stethoscoop. Indien een ring of chip
aanwezig is zal het nummer hiervan genoteerd worden in het
medisch dossier.

Bloedonderzoek
Uw dierenarts zal mogelijk bloedonderzoek aanraden om de
algehele gezondheidsstatus van uw vogel te evaluerenVaak
wordt hematologisch onderzoek voorgesteld, waarbij de
hoeveelheid en de vorm van de rode en witte bloedcellen en
bloedplaatjes beoordeeld worden. Dit onderzoek wordt onder
andere ingezet om bloedarmoede vast te stellen en aanwijzingen
te verkrijgen voor aanwezigheid van een infectie of ontsteking.
Daarnaast kan ook klinisch-chemisch onderzoek wordten
uitgevoerd, waarbij onder andere de nier- en leverfunctie, het
bloedsuiker, totaal eiwit (en eiwitspectrum), calcium en fosfaat,
en eventueel elektrolyten (zouten) in het bloed van uw vogel
bepaald kunnen worden.

Ontlastingsonderzoek
Beoordeling van de ontlasting van uw vogel kan goede
aanwijzingen geven over de gezondheid van uw vogel. Ontlasting
zal op het oog beoordeeld worden voor afwijkingen in volume,
kleur, stevigheid en de aanwezigheid van bloed of onverteerde
voedseldelen. Ontlasting kan verder nader onderzocht worden
op aanwezigheid van parasieten, abnormale gisten of bacteriën
m.b.v. een zogenaamd natief preparaat, flotatie, of door middel
van het kleuren van het preparaat, waarna het beoordeeld
wordt onder de microscoop.

Chlamydia test
Er zijn meerdere screeningtesten beschikbaar om de
aanwezigheid van de veroorzaker van papegaaienziekte vast
te stellen. Het oorzakelijk agens van deze bacteriële infectie,
Chlamydia psittaci, is besmettelijk voor zowel vogels als mensen.
Bij mensen is deze ziekte bekend onder de naam psittacose/
papegaaienziekte, en geeft een atypische longontsteking met
daarnaast nog andere symptomen zoals koorts. Ondanks dat er
geen bewijs is voor een toegenomen ziekterisico voor kinderen,
ouderen of mensen met een verminderd weerstand moet
overwogen worden om vogels die in contact komen met dit soort
personen grondig te laten onderzoeken. Sommige vogels kunnen
ernstig ziek worden van een Chlamydia-infectie terwijl anderen
de ziekte met zich meedragen zonder dat ze ziekteverschijnselen
vertonen. Voor meer informatie over deze ziekte kunt u de AAV
brochure ‘Chlamydiose bij vogels’ raadplegen.
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Geslachtsbepaling
De meeste soorten papegaaien zijn seksueel monomorf, wat
inhoudt dat mannetjes en vrouwtjes qua uiterlijk niet van elkaar
te onderscheiden zijn. Voor deze soorten kan het geslacht
bepaald worden door enkele druppels bloed op te sturen naar
een laboratorium. Het is belangrijk om het geslacht van uw vogel
te weten voor zowel medische- als gedragsredenen.

Microbiologie (Gram kleuringen, bacterie- en
schimmelkweek)
Indien uw vogel ziek is kan uw dierenarts een kleuring van een
uitstrijkje en/of kweek van de choane (spleet in het gehemelte in
de mondholte), cloaca, wond of andere locatie aanbevelen om te
bepalen of er sprake is van een bacteriële- of gistinfectie. Indien
abnormale micro-organismen gekweekt worden kunnen andere
testen worden ingezet om te bepalen welke medicijnen het
meest effectief zullen zijn tegen deze specifieke verwekkers.

Virale screening
Gezelschapsvogels zijn vatbaar voor meerdere besmettelijke
virale ziektes, waaronder Polyoma en Bek- en vederrot
(PBFD). Uw dierenarts zal mogelijk aanraden om te testen
voor één of meerdere van deze ziektes wanneer uw vogel
ziekteverschijnselen vertoont, of testresultaten heeft die
suggestief zijn voor een van deze ziektes. Het testen op ziektes
zal mogelijk ook geadviseerd worden wanneer u een nieuwe
vogel aanschaft en wilt samen plaatsen met andere vogels.

Röntgenfoto’s
Als uw vogel ziek of gewond is, zal uw dierenarts mogelijk
aanraden om röntgenfoto’s te laten maken om zo bepaalde delen
van het lichaam beter te kunnen beoordelen. Röntgenfoto’s
maken het bijvoorbeeld mogelijk voor uw dierenarts om de
interne organen en botstructuren van uw vogel te beoordelen.
Afhankelijk van de regio van het lichaam dat op de foto gezet
moet worden zal er een advies gegeven worden over het
toedienen van een kort roestje of een algehele narcose, zodat
beelden van goede kwaliteit verkregen kunnen worden zonder
dat dit stress voor uw vogel oplevert.

Vaccinaties

Jaarlijkse gezondheidscontrole
Huisdiereigenaren die eraan gewend zijn om hun hond of kat
jaarlijks naar de dierenarts te brengen realiseren zich mogelijk
niet dat hun vogel ook reguliere veterinaire zorg nodig heeft.
Eigenlijk is het regelmatig laten onderzoeken van een vogel
zelfs belangrijker omdat ziekteverschijnselen bij vogels vaak erg
subtiel zijn waardoor ze door u als eigenaar gemakkelijk gemist
kunnen worden.
Vogelgeneeskunde is een constant groeiend, en zich
ontwikkelend vakgebied waarbij aanpassingen van inzichten
geregeld plaatsvinden. Jaarlijkse gezondheidscontroles maken
het voor uw vogelarts mogelijk om de zorg voor uw gevederde
vriend optimaal aan te passen op basis van de nieuwste
ontwikkelingen.

Helaas zijn er nog geen vaccinaties ontwikkeld tegen de vele
virale ziektes waar vogels vatbaar voor zijn. In Nederland,
in tegenstelling tot sommige andere landen, zijn er geen
commerciële vaccinaties beschikbaar die nuttig kunnen zijn.
Houd altijd contact met uw dierenarts om op de hoogte te
blijven van nieuwe ontwikkelingen.
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 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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