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Doel van deze module . 

 

Deze module is een onderdeel vanmodule twee van de  cursus surveillant van de N.B.v.V. 

Het doel van deze module is u voldoende kennis bij te brengen zodat u in staat zult zijn om 

zieke vogels te herkennen. Daarnaast willen we u leren welke maatregelen u moet treffen 

indien er zieke vogels worden aangeboden op een show, tentoonstelling of een vogelmarkt. 

Welke maatregelen u moet treffen en wanneer u een dierenarts moet inschakelen. Tenslotte 

willen we u leren wat u moet doen als de vogel die u ziek aantrof is genezen of, indien de 

vogel is overleden welke hygiënische maatregelen u moet treffen indien u zich wilt ontdoen 

van de dode vogel. 

 

Waar op te letten bij het inbrengen van de vogels ? 

Natuurlijk is de beste werkwijze, voorkomen dat zieke vogels ingebracht kunnen worden op 

tentoonstellingen, shows, vogelbeurzen en vogelmarkten. Het ideale zou zijn als u alle 

vogels zou kunnen onderwerpen aan een grondige gezondheidsinspectie alvorens ze toe te 

laten op één van bovengenoemde evenementen. In bijna alle gevallen zal dat niet mogelijk 

zijn omdat het inbrengen van de vogels dan veel te lang in beslag zou nemen en er lange 

wachttijden zouden ontstaan wat natuurlijk weer slecht is voor de stress die de vogel 

ondervinden kan bij het inbrengen. 

Daarom zal het in de meeste gevallen gaan om een eerste visuele inspectie van de in te 

brengen vogels. Zo’n visuele inspectie kan in veel gevallen al voldoende zijn om de echt 

zieke vogels er uit te halen. Onderstaand willen we leren hoe u snel een voorlopig oordeel 

kunt vormen over de gezondheidstoestand van de u voor gevoerde vogel. 

Bij een eerste inspectie van de vogels die men wil aanbieden op een vogel evenement is het 

van belang dat de vogels niet in grote aantallen in lopers worden aangeboden. In een grote 

groep zullen zieke vogels zich niet terug kunnen trekken in een hoekje en weinig tot niet 

bewegen. In tegendeel doordat er veel vogels rondom hem zijn wordt de zieke vogels 

gedwongen om te bewegen en telkens een ander plekje op te zoeken waar de vogel zich 

denkt te kunnen terugtrekken. Daardoor is de vogel steeds n beweging en ogenschijnlijk lijkt 

ze gezond terwijl ze dat niet is. 

Daarom is het belangrijk dat de organisatie van het evenement geen dieren meer in lopers 

toelaat maar in de reglementen opneemt dat vogels alleen maar ingebracht mogen worden 

in een t.t. kooi waar hoogstens twee vogels in ondergebracht mogen worden. Natuurlijk dient 

de kleine t.t. kooi alleen maar gebruikt te worden voor vogels die het formaat van een 

kanarie dan wel een grasparkiet niet te boven gaan. Grotere vogels dienen te worden 

ondergebracht in een grote t.t. kooi. Een uitzondering hierop vormen de grote parkieten en 

papegaaien die in een kooi moeten worden ondergebracht die is aangepast op hun grootte 

en gedrag. 
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Als u dan de vogels voor u krijgt bekijkt u deze gedurende een korte tijd aandachtig en maakt 

indien nodig aantekeningen van uw bevindingen. Een aanwijsstokje zoals keurmeesters 

gebruiken kan eventueel nuttig zijn om de vogel aan te sporen  zich van een andere kant te 

laten zien. 

U let op de volgende punten: 

 Ziet de vogel er fit uit? 

 Beweegt de vogel regelmatig zonder dat ze daartoe moet worden aangespoord? 

 Zit de bevedering strak om het lichaam? 

 Ziet de bevedering er aaneengesloten uit of zijn er kale plekken 

Als de vogel(s) aan één van deze kenmerken niet voldoet dat is dat reden om de vogel niet 

toe te laten. Laat de vogel niet in de zaal en geef de aanbieder de vogel weer mee terug. 

Mocht de vogel met meerdere vogels in een kooi zitten laat dan in geen geval de overige 

vogels in de zaal. Zij kunnen immers besmet zijn. Mocht de aanbieder van mening zijn dat de 

vogel gezond is laat de vogel dan naar de ziekenboeg brengen die buiten de zaal gelegen is 

waar de vogels worden aangeboden of tentoongesteld. U kunt de vogel dan later als u meer 

tijd hebt beter bekijken.   

 

Te treffen maatregelen 

 

Zoals hier boven aangegeven laat in geen geval vogels in de zaal waarvan u vermoed dat ze 

ziek zijn. Ook de vogels die in een kooi samen met een zieke vogel zitten mogen niet de zaal 

in. Wees hier streng in. Vaak zullen de aanbieders op u in praten om u te bewegen de vogels 

toch toe te laten. Geef daar niet aan toe. U hebt ook te rekenen met de andere aanbieders 

die er recht op hebben hun vogels in een ruimte aan te bieden zonder zieke vogels.  

Maar wat te doen als er toch ondanks de controle vooraf zieke vogels in de zaal aanwezig 

zijn? U dient deze vogels meteen te laten afvoeren naar de ziekenboeg. Dit is vooral de taak 

van de aanbieder van de vogel(s) Hij moet er voor zorgdragen dat de vogels z.s.m. hier 

geraken. U dient vervolgens de vogel(s) te inspecteren. Daarbij moet worden vastgesteld of:  

-de vogel alleen uit conditie is of echt een ziekte onder de leden heeft en als u dat laatste 

vermoed welke ziekte het zou kunnen zijn. 

- In het geval het volgens u een ziekte is of deze besmettelijk is of niet. 

-In het geval het een besmettelijke ziekte is. Of deze ziekte ook voor mensen besmettelijk is. 

Als het laatste het geval is dient u onmiddellijk een dierenarts op de hoogte te brengen van 

uw vermoedens. 
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Over de dierenarts het volgende:  

Bij alle activiteiten die een vogelvereniging ontplooit verdiend het aanbeveling om vooraf een 

dierenarts te benaderen met de vraag of deze assistentie wil verlenen bij het organiseren 

van de vogelmarkt, vogelbeurs, show of tentoonstelling. De meeste dierenartsen zijn hiertoe 

bereid en de ervaring leert dat men best afspraken kan maken over de vergoeding die aan 

de dierenarts betaald moet worden. De grote vogelmarkten in Zwolle en Assen hebben een 

dierenarts rondlopen in de zaal die de dieren die worden aangeboden observeert. Zo nodig 

worden maatregelen getroffen als er zieke dieren worden aangetroffen. Voor kleinere 

evenementen is m.i. de voortdurende aanwezigheid van de dierenarts niet nodig en is het 

voldoende als de surveillant het grootste gedeelte van de controles doet en de dierenarts 

later aankomt om de werkzaamheden van de surveillant te beoordelen. Tevens kan de 

dierenarts dan zieke vogels die in de ziekenboeg verblijven beoordelen en zo nodig 

behandelen. 

Als er sprake is van een voor mensen besmettelijke ziekte van aangeboden vogels dan geldt 

er in  drie gevallen een meldingsplicht. Dit betreft gevallen van: 

-Ornithose en of Psittachose oftewel papegaaien ziekte 

- NCD oftewel New Castle Disease 

- Aviaire Influenza of Vogelgriep 

Indien één van deze drie ziekten geconstateerd wordt door de dierenarts dan zal deze 

onmiddellijk de NVWA inlichten en tevens een meldpunt op het ministerie van EZ benaderen. 

Gelet op het feit dat de Papegaaienziekte zich toch nog steeds openbaart, zal in 2018 een 

afzonderlijke publicatie voor de NBvV worden geschreven rond de preventie en bestrijding 

van de papegaaienziekte bij zowel de vogelliefhebber als bij de vogels zelf. 

Inrichting Veterinaire ruimte of Quarantaine ruimte 

Zoals al eerder gesteld dient er bij elk evenement dat een plaatselijke of landelijke 

vogelvereniging organiseert een veterinaire ruimte of quarantaineruimte te zijn. Dit dient een 

ruimte te zijn die zich buiten de zaal bevindt waar het evenement zich afspeelt. Deze ruimte 

dient verwarmd en goed verlicht te zijn en te beschikken over ruimte om ziekenkooien te 

plaatsen. Er dient een tafel aanwezig te zijn waarop de surveillant de vogel(s) in hun kooi 

kan plaatsen om ze beter te observeren. Een aantal paren rubber handschoenen, een stofjas 

(het liefst wit) en een paar rubberen/plastic klompen om aan te kunnen trekken. Voor de in- 

of uitgang moet een ontsmettingsmat liggen. Een loep en wat wattenstaafjes completeert de 

uitrusting. Een emmer met ontsmettingsvloeistof (Dettol of Halamid) maakt het helemaal af.   

Het overbrengen van zieke vogels naar de Quarantaine ruimte 

Zieke vogels worden samen met de kooi waarin ze zich bevinden rechtstreeks naar de 

veterinaire ruimte gebracht zonder ergens te stoppen en zonder dat derden de kooi of vogels 

mogen aanraken. In de veterinaire ruimte  aangekomen wordt (den) de vogel(s) 
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geïnspecteerd,nadat er een door de surveillant een paar rubber handschoenen is 

aangetrokken. 

De inspectie betreft het uiterlijk van de vogel. Zijn er uiterlijke ziektekenmerken waar te 

nemen? Bijvoorbeeld vloeiing uit de neusgaten of bek. Zijn er zweren, korsten of pus waar te 

nemen. 

Zijn de pootjes in goede conditie? of is er spraken van een breuk of een wond? Zijn alle 

tenen of nagels nog aanwezig? doe dezelfde controle bij de vleugels. 

Bloed de vogel?  

Is de bevedering om de cloaca schoon of is ze bevuild met ontlasting? Hoe ziet de ontlasting 

eruit? Normaal met een witte stip of is ze dun en stinkend? Natuurlijk zal de ontlasting bij de 

vruchten- en insecteneters anders zijn dan bij zaad eters 

De rol van de dierenarts 

Over de dierenarts het volgende: Bij alle activiteiten die een vogelvereniging ontplooit 

verdiend het aanbeveling om vooraf een dierenarts te benaderen met de vraag of deze 

assistentie wil verlenen bij het organiseren van de vogelmarkt, vogelbeurs, show of 

tentoonstelling. De meeste dierenartsen zijn hiertoe bereid en de ervaring leert dat men best 

afspraken kan maken over de vergoeding die aan de dierenarts betaald moet worden. De 

grote vogelmarkten in Zwolle en Assen hebben een dierenarts rondlopen in de zaal die de 

dieren die worden aangeboden observeert. Zo nodig worden maatregelen getroffen als er 

zieke dieren worden aangetroffen. Voor kleinere evenementen is m.i. de voortdurende 

aanwezigheid van de dierenarts niet nodig en is het voldoende als de surveillant het grootste 

gedeelte van de controles doet en de dierenarts later aankomt om de werkzaamheden van 

de surveillant te beoordelen. Tevens kan de dierenarts dan zieke vogels die in de 

ziekenboeg verblijven beoordelen en zo nodig behandelen. 

 

Behandeling van zieke vogels 

Als duidelijk is wat precies de kwaal van de zieke vogel is. In principe na de diagnose door 

de dierenarts. Kan desgewenst de behandeling worden ingezet. Vooral bij meerdaagse 

evenementen zal dit plaats vinden. Bij een eendaags evenement zal behandeling beter 

plaats kunnen vinden door de aanbieder van de vogel. Immers de vogel is maar een dagdeel 

aanwezig veelal tekort om een effectieve behandeling te kunnen inzetten. Bij een meerdaags 

evenement is behandeling wel zinvol. De aanbieder is waarschijnlijk niet altijd aanwezig 

tijdens de dagen waarop het evenement wordt georganiseerd. 

Als er sprake is van één van de drie melding plichtige ziekten dan moet er sowieso 

behandeling plaats vinden. Deze constatering moet door de dierenarts plaatsvinden. Hij weet 

dan wat er verder dient te gebeuren en welke behandeling ingezet moet worden. 
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Traject na genezing zieke vogel 

Na de genezing van een zieke vogel moet deze in geen geval weer worden terug gebracht in 

de zaal waarin het evenement wordt georganiseerd. De aanbieder dient de vogel weer 

rechtstreeks mee te nemen naar huis. Gebruikte medicijnen dienen te worden meegegeven 

zodat indien nodig de behandeling kan worden voortgezet. De gebruikte kooien en andere 

materialen die met de zieke vogels in aanraking zijn geweest dienen te worden ontsmet. 

 

Traject na overlijden vogel 

Indien een zieke vogel tijdens de behandeling overlijdt dient deze te worden ingevroren 

opdat na het einde van het evenement aan de aanbieder kan worden meegegeven. Verpak 

de vogel in een afsluitbaar plastic zakje en indien mogelijk een kartonnen doosje. Plak op dit 

doosje een etiket met daarop vermeld: 

-Ringnummer vogel 

-Datum overlijden vogel 

-Mogelijke doodsoorzaak 

-Eventueel korte notitie wat gedaan is om vogel te redden. 

-Indien nodig advies voor wat verder te doen in geval van besmettelijke ziekte. 

 

Samenvatting: 

Laat in geen geval visueel zieke vogels toe op het evenement waar u surveillant bent. 

Indien u toch zieke vogels aantreft op het evenement waar u surveillant bent isoleer deze 

dan meteen. 

Zorg dat er een goed uitgeruste ziekenboeg is buiten de zaal waar het evenement wordt 

gehouden. 

Laat er bij grote evenementen een dierenarts aanwezig zijn bij de inname van vogels. En 

tijdens het evenement één keer per dag om te overleggen over in te zetten behandelingen. 

Bij vermoedens van optreden van één van de drie melding plichtige ziekten waarschuw de 

dierenarts. Hij weet wat te doen. 

Behandel vogels pas na de diagnose gesteld door de dierenarts. 
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Bij genezing vogel niet meer terug plaatsen op het evenement maar terug naar de 

aanbieder. 

Dode vogels koelen en op een etiket de belangrijkste gegevens noteren. 

 

  
 


