ZOÖNOSEN BIJ HOBBYKIPPEN:

HOE HOUD IK MIJN FAMILIE VEILIG
INTRODUCTIE
Ondanks het feit dat het houden van hobbykippen in de afgelopen decennia steeds populairder geworden is, laten onderzoeken zien
dat eigenaren zich vaak niet bewust zijn van veelvoorkomende ziektes bij kippen die ook op mensen overgedragen kunnen worden
(zogenaamde zoönosen).

Sommige kippenziektes kunnen mensen ziek maken.
Historisch gezien werden kippen gehouden voor vlees en
eieren; tegenwoordig worden ze echter in toenemende
mate als huisdieren gehouden. Om die reden is het dan ook
belangrijk om te weten welke ziekteverwekkers gezonde kippen
bij zich kunnen dragen en hoe deze mogelijk ziekte kunnen
veroorzaken bij mensen. Daarbij zijn er ook ziekteverwekkers
die ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken bij ZOWEL
kippen als mensen. Indien uw kippen ziek zijn is het belangrijk
om te begrijpen welke ziekteverwekkers een rol kunnen
spelen en hoe u uzelf het beste kunt beschermen tegen een
mogelijke besmetting. De bacteriële-, virale-, parasitaire- en
schimmelinfecties die kippen over kunnen dragen op mensen
staan vermeld in Box 1.
Bij mensen kunnen de ziekteverschijnselen die in verband
gebracht worden met de verschillende ziekteverwekkers
zeer uiteenlopend zijn. Men kan de volgende verschijnselen
vertonen: huiduitslag, koorts, ademhalingsproblemen, hoofdpijn,
oogontsteking, pijn op de borstkas, zwelling van de lymfeklieren,
buikpijn, diarree, overgeven, stijve nek, spiertrillingen, toevallen
of andere zenuwverschijnselen, gewichtsverlies, verminderde
inspanningstolerantie en sterfte.
Salmonellose en campylobacteriose worden het meest
genoemd als zoönotische ziektes die door kippen op de mens
overgedragen kunnen worden. Het risico op overdracht van deze
ziekteverwekkers kan verminderd worden m.b.v. vaccinatie.
Deze vaccinaties verminderen de uitscheiding van Salmonella
enteritidis en Salmonella typhimurium. Deze vaccinaties
voorkomen het risico op besmetting van vlees en eieren echter
niet. Goede hygiënische maatregelen zijn dan ook essentieel om
het risico op bacteriële overdracht naar mensen te verminderen.

BOX 1: Besmettelijke ziektes bij kippen die
overdraagbaar zijn op mensen
Virussen
Aviaire influenza (vogelgriep), Newcastle disease
(vogelpest), (Eastern & Western equine encephalitis)

Bacteriën

Eet niet, drink niet en stop geen dingen in je mond op plekken
waar de dieren rondlopen.

Van voedsel afkomstig: Salmonella enteritidis,
Campylobacter spp., Escherichia coli, Clostridium perfringens,
Staphylococcus spp., Listeria monocytogenes, Yersinia spp.,

Andere ziektes die niet direct verspreid worden door
hobbykippen kunnen wel in verband gebracht worden met
kippen die als huisdier gehouden worden.

Anders: Chlamydia psittaci (papegaaienziekte),
Erysipelothrix rhusiopathiae (Vlekziekte), Mycobacterium
avium (tuberculose), Pasteurella multocida

Parasieten
Cryptosporidia

Schimmels
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Microsporum gallinae
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Ten eerste zullen hobbykippen ongedierte aantrekken, en
daarmee dus ook het risico verhogen op overdracht van ziektes
die het ongedierte bij zich draagt waaronder Leptospirose
(ziekte van Weil), rattenbeetziekte en Hantavirus. Muggen
kunnen zich ontwikkelen in het (drink)water; deze zijn in staat
om bepaalde virale ziektes over te dragen van kip op mens.
Zowel ongediertebestrijding als het minimaliseren van de
muggenpopulatie rondom de kippenren is dan ook van belang.
De aanwezigheid van nesten en ontlasting is een teken van
aanwezigheid van ongedierte. Blokkeer toegang tot de nesten en
zorg ervoor dat het voedsel van uw kippen in afgesloten plastic
bakken zit en dat er geen voedsel op de grond blijft liggen.
Ten tweede zijn er bepaalde ziekteverwekkers die groeien
in de ontlasting van vogels, zoals de schimmels Histoplasma
capsulatum en Cryptococcus neoformans. Ondanks dat
hobbykippen geen dragers zijn van deze specifieke schimmels
is dit wel één van de redenen om vervuilde bodembedekking in
de kippenren regelmatig te vervangen. Daarbij is het regelmatig
schoonmaken van het plafond, de muren, nesten en vloeren met
een desinfectiemiddel, geregistreerd voor gebruik bij kippen,
belangrijk om besmetting van de omgeving te voorkomen.
Ten derde kunnen mensen een allergische reactie van de
luchtwegen ontwikkelen als reactie op eiwitten die in het
veerstof van de kip aanwezig zijn, of die aanwezig zijn in het stof
dat opstuift vanuit ingedroogde vogelontlasting. Het regelmatig
verwijderen van veren en een goede ventilatie in de kippenren
zijn noodzakelijk om de aanwezigheid van deze stoffen, die
mogelijk de luchtwegen kunnen irriteren, te minimaliseren.

Ouderen, zwangere vrouwen, jonge kinderen en immuungecompromitteerde personen moeten extra voorzichtig zijn
in de buurt van kippen.
Bejaarden, zwangere vrouwen, jonge kinderen en personen
met een verminderde weerstand (immuun-gecompromitteerd)
moeten extra voorzichtig zijn met dieren. Deze groepen zijn
extra vatbaar voor de ziekteverwekkers die kippen mogelijk
kunnen overdragen. Daarbij is de ernst van de ziekte in de
meeste gevallen ook groter bij deze groepen mensen. Echter,
voor de meeste gezonde mensen zullen hobbykippen veilig
te houden zijn als gezelschapsdier, zowel binnen als buiten.
Ook kunnen de eieren veilig gegeten worden zolang er gezond
verstand gebruikt wordt en hygiënemaatregelen op een juiste
manier toegepast worden.
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Was uw handen met water en zeep na een bezoek
aan de kippenren.
De meeste zoönotische ziekten die bij kippen voorkomen
worden overgedragen door het inademen van besmette stof
van de ontlasting, virusdeeltjes in de lucht of door het inslikken
van water of voedsel wat verontreinigd is met ontlasting.
Het is om die reden dan ook belangrijk om een mondkapje te
dragen wanneer het hok schoongemaakt wordt en om goed
de handen te wassen nadat er gewerkt is met de kippen of in
hun omgeving om zo het risico op een mogelijke besmetting
te minimaliseren. Ziekteverwekkers die via de eieren
overgedragen worden (zoals Salmonella) kunnen het beste
bestreden worden met goede keukenhygiëne en het doorkoken
van de eieren.
Sommige ziekteverwekkers kunnen zich hechten aan schoenen
of kleren en op die manier het huis binnengebracht worden
nadat men in de kippenren is geweest. Idealiter wordt een
overall gedragen over de normale kledij wanneer men in de
kippenren bezig is. Deze overall moet buitenshuis blijven
wanneer deze niet gebruikt wordt. Een aparte set schoenen of
laarzen is ook noodzakelijk tijdens het werk in de kippenren.
Voorkomen van overdracht van zoönotische ziektes is vooral
afhankelijk van goede hygiënemaatregelen en sanitaire
voorzieningen. Daarbij is het ook belangrijk om alert te
zijn op uitbraken zoals vogelgriep of Newcastle disease in
uw omgeving. Deze situaties vereisen namelijk specifieke
maatregelen om besmetting van uw kippen te voorkomen.
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Wat moet u doen als u een besmettelijke ziekte
vermoedt?
Indien u ziek bent, dient u contact op te nemen met uw
huisarts. Vermeld dat u in het bezit bent van kippen wanneer
u medische hulp zoekt. Indien het vermoeden bestaat
dat een ziekteverwekker afkomstig van uw hobbykippen
verantwoordelijk kan zijn voor uw ziekte, dient u contact
opnemen met uw dierenarts om uw kippen te laten
onderzoeken.

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

Vermeld dat u in het bezit bent van vogels/kippen wanneer
u uw huisarts bezoekt voor een medische hulpvraag.

• Zorg voor hobbykippen

Indien uw vogels/kippen ziek zijn, dient u contact op te
nemen met uw dierenarts. Zodra er een zoönotische ziekte
vastgesteld wordt, is het belangrijk om contact op te nemen
met uw huisarts zodat de mogelijke risico’s voor u en uw familie
besproken kunnen worden en medische hulp geboden kan
worden, indien nodig. Alle dode vogels moeten zo snel mogelijk
naar een vogelarts gebracht worden voor sectie en aansluitend
destructie.

• Veerverlies

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.

• Digitale weegschalen

• 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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