WANNEER MOET IK MIJN VOGEL
NAAR DIE DIERENARTS BRENGEN?
INTRODUCTIE
Veel vogelsoorten hebben een lange levensduur en mensen die een (gezelschaps)vogel aanschaffen verwachten dan ook een
bevredigende en lange relatie met hun huisdier. Het hebben van een vogeldierenarts kan een vitale rol spelen in het bereiken van dit
doel. De Association of Avian Veterinarians (AAV) adviseert regelmatige gezondheidscontroles om er voor te zorgen dat uw vogels een
lang en gezond leven kunnen leiden.

Een vogeldierenarts kan u helpen met:
Het uitzoeken van een nieuwe vogel
Ervaren vogeldierenartsen zijn waardevolle bronnen van
informatie met betrekking tot de persoonlijke behoeftes
en levensverwachtingen van veel verschillende soorten
gezelschapsvogels. Zij kunnen ook met u bespreken waar u op
moet letten wanneer u een nieuwe vogel uitkiest. Van start gaan
met een gezonde vogel die bij u past maakt alles veel makkelijker!

Zorg ervoor dat uw nieuwe vogel gezond is
Onafhankelijk van of u een nieuwe vogel aanschaft of adopteert,
zorg ervoor dat u hem meteen langs de dierenarts brengt voor een
gezondheidscontrole. Dit bezoek beschermt u niet alleen tegen de
financiële investering die u gedaan heeft, maar het beschermt ook
de gezondheid van uw andere vogels, huisdieren en de mensen
bij u thuis. Veel vogelziektes en gezondheidsproblemen zijn niet
duidelijk zichtbaar en uw vogeldierenarts is erin getraind om de
subtiele tekenen van problemen op te merken. Uw dierenarts
zal uw vogel screenen voor medische problemen door gebruik te
maken van een combinatie van de bevindingen van het lichamelijk
onderzoek en diagnostische testen. Vraag uw vogeldierenarts
naar diagnostische testen voor bacteriën, virussen en parasieten
en naar bloedonderzoeken om de orgaanfunctie en andere
fysiologische processen te monitoren. Het is ook mogelijk om
een bloedtest uit te voeren om zo het geslacht van uw vogel te
bepalen indien u een vogelsoort heeft waarbij mannetjes en
vrouwtjes op elkaar lijken.

Geef uw vogel de best mogelijke voeding en
huisvesting
Uw dierenarts kan u een geschikte kooi aanbevelen met de juiste
zitstokken, speeltjes, foerageermogelijkheden, waterflessen en
andere benodigdheden voor in de kooi om er zeker van te zijn dat
uw vogel comfortabel en veilig is. Het aanbieden van goed voer
is één van de meest belangrijke aspecten in het gezond houden
van uw vogel en een vogeldierenarts is de meest deskundige
beschikbare bron om u te adviseren welk voer het beste zal zijn
voor uw gezelschapsvogel.

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

Bespreken van trainingsproblemen en ongewenst
gedrag
Uw vogeldierenarts kan uitleggen wat normaal en abnormaal
gedrag is voor de vogelsoorten die u bezit. Zij kunnen ook helpen
met het aanpassen van het gedrag om zo ongewenst bijten, gillen
en eieren leggen te verminderen. Het psychologische welzijn van
zowel de eigenaar als de vogel zijn beide belangrijk om een goede
relatie te vormen en te onderhouden.

Opzetten van een kweekprogramma
Vogels bestemd voor de kweek hebben andere behoeftes dan
vogels die als huisdier gehouden gaan worden. Uw vogeldierenarts
kan het geslacht van uw vogel laten bepalen en advies geven over
de aanschaf van een partner, het in quarantaine houden van nieuwe
vogels, de geschikte voeding en huisvesting, het leggen van eieren,
opvoedingsmanagement en meer.

Geef uw vogel het best mogelijke leven
Gezondheidsproblemen bij vogels kunnen moeilijk zijn om te
detecteren. Een jaarlijkse gezondheidscontrole bij een ervaren
vogeldierenarts is essentieel voor de preventie en vroege detectie
van ziekte. AAV raadt aan dat u uw vogel minimaal één keer per jaar
laat nakijken bij een vogeldierenarts. Jaarlijkse bezoeken geven
uw vogeldierenarts ook de mogelijkheid om normaalwaardes van
uw vogel te verzamelen die als uitgangswaarde gebruikt kunnen
worden. Afwijkingen van deze normaalwaardes kunnen helpen bij
de screening op problemen die niet met het oog zichtbaar zijn.
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Help uw vogel wanneer hij ziek is
In het wild zal een zieke vogel zo lang mogelijk proberen om
een normale houding aan te nemen. Dit gedrag resulteert
erin dat tegen de tijd dat gezelschapsvogels overduidelijk
ziekteverschijnselen laten zien de vogel waarschijnlijk al ziek is
geweest voor een langere tijd. Om deze reden is het belangrijk
dat eigenaren hun vogel meteen naar de vogeldierenarts brengen
wanneer ziekteverschijnselen worden opgemerkt. Voor meer
informatie kunt u de AAV handout genaamd ‘Ziekteverschijnselen
bij gezelschapsvogels’ raadplegen.

U informeren over wat elke vogeleigenaar hoort te
weten
• De basis van de dagelijkse zorgbehoeftes van een vogel
• Geschikte voedingsbehoeftes van uw vogelsoort
• Passende huisvesting- en omgevingsbenodigdheden voor uw
vogel
• Omgevingsverrijking zoals speeltjes en
foerageermogelijkheden
• Technieken voor het voorkomen van ongelukken
• Hoe de verspreiding van ziektes van de ene op de andere
vogel voorkomen kan worden
• Hoe men spoedhulp kan verlenen aan zijn of haar vogel
• Hoe ziekteverschijnselen opgemerkt kunnen worden en op
welke wijze de juiste medische zorg gezocht kan worden
• Hoe regelmatig uw vogel medische zorg nodig heeft

Het vinden van een vogeldierenarts
Er zijn meerdere goede manieren om een vogeldierenarts bij u in
de buurt te vinden. Op de website van de AAV is een uitgebreide
lijst met vogeldierenartsen te vinden; ga naar www.aav.org en klik
op ‘Find a Vet’. Andere vogeleigenaren en lokale vogelclubs en
dierenwinkels kunnen ook een goede bron van informatie zijn.

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

