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Agri-shop
Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
E-mail:
deheus.beusichem@versatel.nl
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag

08.00 - 18.00 uur
08.00 - 20.00 uur

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

Nieuw:
•
•
•
•

PAVO & Havens Paardenvoeders
Cavalor paardenvoeders
Paardenverzorgingsartikelen
o.a. Oster kammen en borstels
Carocroc:
Honden- en Kattenvoeders

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:

H. Rens
Otto van Reesweg 45
4105 AB Culemborg Tel: 0345 – 518326

Secretaris:

J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg

Tel.: 0345 – 520664

J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg

Tel.:06-23697060

Penningmeester/
ledenadministratie
2e Voorzitter:

F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren Tel.: 0344 – 571896

2e secretaris

P.L.A. Winkel
Gandhi 61
4102 HG Culemborg

Tel.: 06-46076368

M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg

Tel.: 0345 – 517450

M.H.G. Hommelberg
Tulpstraat 59
4101 GK Culemborg

Tel.: 0345-519371

2e Penningmeester:

Materiaalbeheer:

Ringencommissaris:

Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg Tel.: 0345 516997

Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.
Redactie clubblad: H. Rens, (e-mail redactie@eckev.nl ) en J. Pieters
Omslag Koppel grasparkieten
Website: www.eckev.nl (nieuw!) Informatie: info@eckev.nl
Contributie bedraagt € 27,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari van het betreffende
jaar. Opzeggen voor 1 juni resp. 1 december. Inschrijfgeld voor nieuwe leden
bedraagt € 2,00 Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank Culemborg t.n.v.
penningmeester E.C.K.E.V. Girorekening 3980719

Hierbij nodigt het bestuur alle leden en hun huisgenoten uit voor de
feestavond, die zal worden gehouden op zaterdag 15 december 2007 in het
Rode Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10 in Culemborg.
Tijdens deze avond zullen we terugkijken op het geslaagde jubileumjaar,
zullen we de prijzen uitreiken van de tentoonstelling en zullen we vooral
onder het genot van een drankje en lekkere hapjes bijpraten over onze hobby.
Dat houdt in kortere toe-spraken en meer tijd voor elkaar. Het verslag van de
Tentoonstellingscommissie viondt u al in dit blad en zal niet meer in zijn
geheel worden voorgelezen.
Uiteraard zullen we ook weer een aantal ronden bingo spelen om mooie
prijzen onder leiding van onze bingo-master Peter Winkel.
Er is voor de kinderen zelfs
een aparte jeugdronde met
daarop afgestemde prijzen.
Halverwege de avond is
ons inmiddels traditionele
buffet.
De zaal is vanaf half 8
open.
Het bestuur hoopt dat alle
leden en hun huisgenoten
deze avond zullen komen
om ons jubileumjaar af te
sluiten.
Om de kosten hoeft u het niet te laten:
De bingo-kaarten en de consupties zijn goedkoop en de hapjes blijven gratis.
Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur
H. Rens - voorzitter

Bij voldoende belangstelling willen we op zaterdag 26 januari 2008 een
gezamenlijk bezoek aan de Wereldshow in Hasselt brengen.
Afhankelijk vanhet aantal opgaven zullen we met een bus(je) of met eigen
auto(‘s) gaan. Aanmelden voor Hasselt en Zutphen kan op de feest-avondvan
15 december.
Voor de duidelijkheid nog de datum van de feestelijke prijsuitreiking:
Dat is zaterdag 15 december! Op deze feestavond zullen we weer enkele
spellen bingo spelen om heel mooie prijzen. Er is zelfs een speciale ronde met
alleen kinderprijzen voor de kleinere huisgenoten.
U kunt zich tot en met 22 november aanmelden voor de gewestelijke
wedstrijd in Soest. Inschrijfformulieren zijn bij onze secretaris, Jan Pieters, te
verkrijgen. Voor gezamenlijk vervoer voor het inbrengen kan eventueel
worden gezorgd.
Bij het vorige clubblad zat een brief speciaal voor u van ons hoofdbestuur met
daarin een oproep om allemaal in te zenden op de Bondskampioen in
Zutphen. Als u er tegen op ziet om zelf de vogels naar Zutphen te moeten
brengen: we kunnen collectief vervoer van en naar de Kampioen regelen.

Noteert u alvast even in uw agenda?
24 november Kaartavond met mooie prijzen

Wel is er voor deze TT een trieste mededeling, we hebben helaas 2 vogels uit
de TT moeten halen die om onbekende oorzaak besloten hadden hun laatste
adem op de TT uit te blazen.
Dit heeft tot spijt van het bestuur wel een smetje gegeven op de TT alhoewel
de TT commissie hieraan geen schuld gegeven kan en mag worden

15 december Feestelijke prijsuitreiking en afsluiting jubileumjaar
5 januari 2008 Bezoek aan de kampioen in Zutphen
12 januari 2008 Bezoek aan Vogel 2008 in Apeldoorn

Op zondagmiddag startte iets later dan gepland maar wel gewend de
verloting van eerst de planten uit de TT en daarna de grote verloting waarvan
ik de resultaten al gemeld heb.
Om 18.30 uur waren alle vogels weer bij hun respectievelijke eigenaren terug
en was alles weer aan kant en is iedereen weer huiswaarts gekeerd.

26 januari 2008 Bezoek aan de Wereldshow in Hasselt

Clubblad wordt ook buiten Culemborg weer direct bezorgd
Dankzij een extra advertentie en een sponsor voor de portokosten is het weer
mogelijk om ook onze leden buiten de stad weer direct het clubblad toe te
zenden.
Maar we plaatsen natuurlijk dit blad voor de ongeduldige lezers ook direct op
het internet op www.eckev.nl/clubblad/
Het clubblad van december zal vlak voor de kerst verschijnen met daarin
uiteraard een terugblik op de hoogte punten van ons jubileumjaar.

Het uitreiken van de gewonnen prijzen zal dit jaar weer in het Rode
Kruisgebouw zijn en wel op zaterdag 15 december waar we om 20.00 uur
zullen starten met de feestelijke uitreiking van de gewonnen prijzen met
uiteraard ook weer een paar rondjes bingo geleid door onze eigen bingomaster
Peter Winkel . Verslag: Jan Pieters
TT in 2008 op 7, 8 en 9 november
Gezien de drukte in het tweede wwekend van november met keuringen en
show’s is het principe besluit genomen om (net als vroeger) meer naar begin
november te schuiven.
In 2008 is de keuring op vrijdag 7 november. Gezien de schaarste aan
keurmeesters is besloten nu al de volgende keurmeesters te contracteren:
Pierre Steynen
cultuur en kleur
Albert de Bruijn
postuur
Tiny Blokx en Jac Bonne:
beiden tropen en parkieten
We hebben dus voor alle groeperingen keurmeesters:
Daarvoor hoeven we ons geen zorgen meer te maken.

Receptie bezoek
Net als wij hebben verschillende vogelverenigingen in 2007 een jubileumjaar.
Zowel de Vogelvriend uit Soest als Vogelvreugd uit Heeswijk Dinther hebben ons bestuur uitgenodigd voor een receptie ter gelegenheid van hun 50
resp. 60 jarig bestaan.
Uiteraard is/wordt aan deze uitnodiging gehoor gegeven.
Het bestuur

Helaas waren er een paar inzenders die al jaren vogels brengen dit jaar niet
aanwezig en dat bracht het uiteindelijke totaal op ruim 250 vogels.
Op 23 oktober heeft het bestuur weer een avond gespendeerd aan het uitzoeken van de kooi nummers zodat deze op tijd bij de deelnemers konden zijn.
De TT.
Op woensdagavond zijn er een paar leden van de TT commissie naar het
Rode kruisgebouw geweest om de vrachtwagen met onze TT spullen te lossen
om op donderdagmorgen op tijd met opbouwen van de TT te kunnen
beginnen.
‘s Avonds om 21.00 uur zouden we kunnen starten met het inbrengen van de
vogels, dit gaf wat onrust, de muziek vereniging had tot 21.00 uur de zaal
gehuurd en zou voor ons om 20.45 uur stoppen wat zij ook keurig gedaan
hebben, maar door een drukfout in het maandblad/TT reglement waren er
mensen die al om 20.00 uur kwamen en moest er dus geïmproviseerd worden,
wat voor het inmiddels goed geoefende TT team ook geen problemen gaf.
om ± 21.30 uur was het licht uit en naar huis.
Het Keuren.
Vrijdag morgen om 08.00 uur waren er de 4 keurmeester aanwezig en na een
bak koffie zijn we gestart met het keuren van de vogels.
Dat alles zeer voorspoedig verliep blijkt uit het feit dat de laatste vogels om
15.30 uur gekeurd waren en Henk de laatste keuring resultaten kon invoeren
in de P.C. Hierna trokken Henk Rens en Peter Winkel met de benodigde
gegevens naar Geldermalsen waar bij de werkgever van Peter gebruik
gemaakt kon worden van de benodigde apparatuur, ook het voorblad en de
advertenties had Peter al voor zijn rekening genomen en met dat resultaat
waren wij uitermate tevreden, mede gezien het feit dat we dit jaar een
kleurrijke catalogus konden samenstellen (Hulde aan Peter Winkel)
Om 18.30 uur konden de catalogi worden samengesteld en waren de prijs
stickers op de kooien worden bevestigd, waarna om klokslag 20.00 uur de
voorzitter met een goede speech de TT voor geopend verklaarde.
Het resultaat na ruim 2 dagen show mag er dan ook zijn.
We hebben ruim 70 betalende bezoekers mogen verwelkomen (tegenover
vorig jaar 70) en er zijn ruim 36 catalogussen verkocht
Door het grotere aantal bezoekers heeft ook de catering goede zaken gedaan,
helaas zijn de resultaten nog niet bekend op het moment dat ik dit verslag
schrijf maar die komen ongetwijfeld in de jaarvergadering weer aanbod.

Gezellige jubileumshow

In het weekend van 9 en 10 november werd in het Rode
Kruisgebouw in Culemborg de 60e show van de ECKEV
gehouden. Ondanks de storm en regen die was voorspeld, regeerde
dit weekend de zon en trokken veel vogelliefhebbers er op uit om
de vogels van de jubilerende vereniging te bezichtigen.
Voorafgaand aan de Vogelshow hebben vier keurmeesters hun kritische blik over de
bijna 250 ter keuring aangeboden vogels laten gaan. Die kritische blik was nodig
omdat de kwaliteit zo hoog was dat maar liefst 16 vogels de maximale score van 92
punten wisten te behalen.
Een Gloster corona van Bram van Velden sprak de keurmeester zo aan dat hij nog
een bonuspunt extra kreeg. Deze vogel won ook alle grote prijzen van de show,
waaronder de extra ereprijs (het bondsschild) die door de Algemene Nederlandse
Bond van Vogelhouders ter gelegenheid van het jubileum ter beschikking was
gesteld. Daarnaast werd Van Velden algemeen kampioen werd bij de postuurkanaries, en behaalde hij ook de titel generaal kampioen, voor de kweker die met de
7 beste zelf gekweekte vogels het hoogste punten aantal behaalt.
De groep Europese Cultuurvogels is een snel groeiende groep binnen de vogelsport.
P. van Gesesl debuteerde in Culemborg en wist met een agaat putter direct de titel te
bemachtigen. Het kampioenschap bij de kleurkanaries bleef bij H. Valkenburg met
een rood intensieve kanarie.
M.M. Hagenaars prolongeerde zijn kampioenschap bij de tropische vogels.
Zijn chinese groenling behaalde 92 punten. Kampioen bij de parkieten werd J.
Middelkoop met een Pruimenkop parkiet.
Jeugdkampioenen werd Aart Dersjant met een grijze zebravink.
De overige groepswinnaars waren L. van Munster, H. Hommelberg, H. Rens,
L. Van Meegdenburg, H. Van der Heijden, E. Wesseling en J. Kool.
De lokale radio SRC maakte zowel in het weekend voorafgaande aan de show veel
reclame en verzorgde tijdens de show twee uitzendingen vanaf de locatie. Ook in de
huis aan huisbladen werd aandacht aan het jubileum besteed.
Dat leverde veel bezoekers uit Culemborg en de ander gemeenten in de regio op.
Helaas ging door ziekte en een misverstand in de communicatie de demonstratie van
de zangkanaries niet door. We zullen dat op een later moment nog eens proberen.
Erger was dat we voor het eerst sinds jaren weer dode vogels in de wedstrijd hadden
te betreuren. Een kanarie van Henk van Valkenburg en een Bichenowastrilde van
Rinus Hagenaars hebben het einde van de show niet gehaald. Dit is niet alleen voor
deze inzenders maak zeker ook voor de TT- commissie en het bestuur een domper op
het verder goed verlopen show weekend.

Verslag TT commissie 2007.

De uitslag van de verloting is:
1e prijs: 1874 gewonnen door Peter Winkel:
SAMSUNG 51 cm LCD-TV met HDMI en DVI
Samsung-monitoren zijn volwaardige TV-toestellen in een krachtig
design. Met uiterst snelle responstijd van 5 ms en 51 cm
beeldscherm in breedbeeldformaat. De hoge helderheids- en
contrastwaarden zorgen voor een optimale beeldweergave. Voorzien
van HDMI (digitale scart) en DVI aansluiting. Type: 2032MW.
Van 399,- nu voor de prijs van maar één lootje

2e prijs 1713 het halve varken is gewonnen door
?????
3e prijs 524 de foto printer is gewonnen door Jo Koolen
4e prijs 1787 5e prijs 981 6e prijs 1383 7e prijs 82
8e prijs 1117
e
e
e
e
9 prijs 1392 10 prijs 1844 11 prijs 01
12 prijs 0569 13e prijs 492
en de 14e prijs is gevallen op lotnr 1975

Uitslag Kaartavond 24 november
e

Volgnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4

Deelnemer
Frans Stap
Jan Middelkoop
Jos Spithoven
Peter Meijer
P. Verlangen
Hans Kool
Richard
Jan in 't Veld
Tonny Pieters
Jan den Braber
Rowdy Verrips
Willy Middelkoop
Trudy Meijer
Henk Rens
Greet Verlangen
Jan Pieters
Jokeren
Jannie Stap
Corine
Hommelberg
Peter Winkel
Jaap van Driel

2e
3
4e
1
ronde
ronde
ronde ronde
Totaal
1881
1579
1373
1800 6633
1881
1579
1373
1800 6633
1294
1800
2005
1474 6573
1294
1800
1599
1714 6407
1532
1810
937
1865 6144
1353
1580
2005
1194 6132
1758
1252
1481
1598 6089
1758
1132
1481
1714 6085
1639
1132
1797
1474 6042
1201
1252
1671
1865 5989
1470
1580
1797
1067 5914
1639
1573
1599
1067 5878
1532
1452
1671
1194 5849
1281
1573
1145
1598 5597
1353
1810
937
1138 5238
1470
1452
1145
1138 5205
672
811
848
850

Ook dit jaar is de TT commissie, bestaande uit het bestuur en aangevuld met
een aantal vrijwilligers begin oktober in het Rode Kruis gebouw gestart met
de voorbereiding van de TT.
Mede omdat deze TT commissie al weer een paar jaar draait bleek al snel dat
met de aantekeningen van de afgelopen jaren en er dit jaar geen vervelende
zaken als vogelgriep e.d voor doen bleek een korte vergadering en het maken
van de noodzakelijk afspraken niet al te veel tijd in beslag te nemen. Ook dit
jaar en naar wij hopen nog vele jaren waren we ook nu welkom in het Rode
kruisgebouw, waar we de afgelopen 3 jaar zo plezierig hebben kunnen
werken.
De loterij
Ook dit jaar was er weer vergunning verkregen voor het houden van een
loterij, waar voor de heren Stap en Rens op zoek geweest zijn naar het
prijzenpakket en ook wonderwel geslaagd.
Aanvankelijk waren alle loten
verkocht(2000) maar op de dag van de
TT kwamen er toch weer 1½ boekje
terug, maar die vonden toch weer
gretig aftrek. Wel willen wij allen
verzoeken, als je niet alle loten
verkocht hebt dit minimaal een week
voor de TT te melden zodat we wat
meer tijd hebben deze aan de
man/vrouw te brengen.
De prijzen waren:
1e prijs een LCD Televisie
2e prijs een ½ varken of vleesbonnen
3e prijs een foto printer
en verder vele mooie prijzen, waarbij we dit jaar op 16 prijzen kwamen tegen
over vorig jaar 13. Zo ziet u dat ook hier vooruitgang geboekt wordt.
Inschrijven van de vogels
Op Dinsdag 16 oktober was er dan ook weer het inschrijven van de vogels
wat een gezellige wat rommelige avond gaf met een behoorlijk aantal
inschrijvingen.

handen wassen na reiniging of zelfs handschoenen aandoen. Ziekte of plotselinge
sterfte bij vogels moet snel gediagnosticeerd worden door een dierenarts.
De papegaaienziekte en uw tentoonstelling
In het Gelderse Druten is de tentoonstelling afgelast i.v.m. verschijnselen
van de papegaaienziekte. De tentoonstelling werd afgelast na overleg met
dr. Gerry Dorrestein. "Er is", aldus dr. Dorresteijn, "geen enkele reden voor
paniek". De show in Druten werd afgelast omdat alle omstandigheden toen
onvoldoende duidelijk waren en de organisatie geen enkel risico wilde
nemen.
Als er bij de liefhebbers geen ziekte vogels zijn en de liefhebbers hebben
zelf ook geen "griepachtige" klachten, dan is er geen reden om een
tentoonstelling af te lassen. Bij mensen is de papegaaienziekte goed
behandelbaar; de incubatietijd is ongeveer 7 a 10 dagen. Papegaaienziekte
komt regelmatig voor en levert eigenlijk nooit problemen op.
Twijfelt u als organisator dan kunt u altijd contact opnemen met dr. Gerry
Dorresteyn, telefoon 06-11057602.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op de website Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
http://www.rivm.nl/ziekdoordier/zoon_op_rij/papegaaienziekte.jsp of
www.rivm.nl/cib/infectieziekten/ Papegaaienziekte.
Bron: het internet op 24 november 2007
Henk Rens

We hebben weer een nieuwe adverteerder:

We hopen op een langdurige samenwerking.
Voor meer info: http://www.lekhaven.nl/

BEUNINGEN - De GGD heeft definitief vastgesteld dat in Beuningen sprake is van de
papegaaienziekte. Dat meldde een woordvoerder van de GGD Regio Nijmegen vrijdag.
Achttien mensen werden ziek na een bezoek aan een vogelshow in
Weurt begin deze maand. Zeven mensen liggen in het ziekenhuis.
De show op 3 en 4 november is volgens Vogelvriendensecretaris
Geert Willems door 150 tot tweehonderd mensen bezocht. Het duurt
gemiddeld een dag of tien voor een besmetting met
papegaaienziekte klachten geeft.
Vanaf woensdag bleek dat veel mensen die bij de Weurtse
vereniging betrokken zijn, dezelfde klachten van keelpijn, rillerigheid
en een grieperig gevoel hadden. De show die vogelvereniging Onze Vogels in het Gelderse
Druten komend weekeinde wilde organiseren, is afgelast. Het bestuur wil geen risico lopen dat
een eventuele uitbraak van papegaaienziekte verder wordt verspreid. Dat is besloten nadat
vrijdag bekend werd dat tientallen mensen ziek zijn geworden na een bezoek aan de show
van vogelvereniging Vogelvrienden in Weurt, dat ongeveer 15 kilometer van Druten ligt
Onderzoek
Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van papegaaienziekte. De GGD
hield vrijdag al langer rekening met die mogelijkheid. Sypmtomen zijn longontsteking, keelpijn,
rillerigheid en een grieperig gevoel. Volgens de GGD is zijn enkele zieken er ernstig aan toe.
De verwachting is echter dat iedereen met behulp van antibiotica weer volledig herstelt.
Komende week weten we meer over de bron van de papegaaienziekte die achttien
betrokkenen bij een vogelshow in Weurt heeft ziekgemaakt. De Voedsel- en Warenautoriteit
(VWA) onderzoekt monsters van de vogels.
Woensdag hoopt de VWA duidelijk te hebben welke van de onderzochte vogels de ziekte bij
zich dragen. Vervolgens wordt gekeken of via die vogels te herleiden is wat de bron is.

Vrijdag maakte de GGD Regio Nijmegen bekend dat inderdaad sprake is van de
papegaaienziekte. De zieken zijn standhouders en keurmeesters op de show op 2, 3 en 4
november deze maand.
Zeven van hen liggen in het ziekenhuis. Van de tweehonderd bezoekers is volgens de GGD
niemand ziek geworden. Bezoekers is wel aangeraden alert te zijn op symptomen. Ook
huisartsen zijn ingelicht.
Bezoekers
De getroffen personen zijn standhouders en een keurmeester (F. Kreijveld) die aanwezig
waren bij een vogelshow in Weurt op 2, 3 en 4 november. Volgens de GGD is niemand van
de circa tweehonderd bezoekers ziek geworden, al wordt bezoekers wel aangeraden alert te
zijn op symptomen. Huisartsen in de regio zijn ingelicht. De GGD Regio Nijmegen wil
onderzoek doen naar de factoren die van belang zijn geweest voor het uitbreken van de
papegaaienziekte tijdens de vogelshow in Weurt. Daarom wordt bezoekers van deze
vogelshow op 2, 3 en 4 november gevraagd contact op te nemen met de GGD. Voor dit
onderzoek is het noodzakelijk om van zo veel mogelijk mensen die tijdens de vogelshow in
Weurt aanwezig waren, gegevens te verzamelen.
Contact
De leden van de vogelvereniging die de vogelshow organiseerde, moeten hun dieren
binnenhouden. Ook wordt aangeraden om contact met de vogels zo veel mogelijk te
beperken. De Voedsel- en Warenautoriteit VWA gaat de ontlasting van de vogels
onderzoeken. Binnen tien dagen moet duidelijk zijn welke dieren ziek zijn.
De papegaaienziekte is ook bij vogels goed te genezen, aldus de GGD.

Besmettingsbron en wijze van overdracht
De bacterie wordt door besmette vogels, met of zonder ziekteverschijnselen,
uitgescheiden in alle lichaamsvochten (slijm, traanvocht, mest, snot). Buiten het
dier kan de bacterie vrij lang overleven. Infectieuze bacteriën zitten daardoor ook
in bijvoorbeeld het volièrezand. Via lucht en stofdeeltjes verplaatsen de bacteriën
zich en worden door andere vogels of de mens ingeademd. Onder
omstandigheden van stress (bijvoorbeeld door transport of wanneer er (te)veel
vogels bij elkaar in een hok zitten) worden er meer bacteriën uitgescheiden.
Mensen lopen het meeste risico zich te besmetten wanneer zij intensief contact
met vogels hebben, zoals vogelkwekers, personeel van dierenwinkels en
pluimveehouders. Echter ook het bezoeken van iemand met één parkiet in een
kooitje kan soms al voldoende zijn om besmetting op te lopen.
Ziekteverschijnselen bij de mens
De incubatieperiode is één à twee weken maar kan langer zijn. Symptomen
variëren van vrijwel niets, een lichte verkoudheid, tot grieperige verschijnselen
(langdurig hoge koorts, rillerigheid, hoofd- en spierpijn), ernstige longontsteking en
zelfs complicaties als leverproblemen of ontsteking van de hartspier. Bij ouderen
kan de ziekte, indien onbehandeld, zelfs tot de dood leiden.
Ziekteverschijnselen bij dieren
Veel vogels zijn drager zonder zelf ziekteverschijnselen te vertonen. Wanneer wel
ziekte optreedt, zijn de vogels vaak minder actief, eten slecht, drogen uit, hebben
diarree en ontsteking van de oog- en neusslijmvliezen. Soms is acute sterfte
onder vogels een eerste symptoom.

Herkomst papegaaien-ziekte Weurtse vogelshow in beeld
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft inmiddels bij vogels van één eigenaar de
bacterie aangetroffen die de ziekte veroorzaakt (Chlamydophila psittaci). Bij vogels van
een tweede eigenaar waren de testresultaten minder eenduidig. Bij een derde partij vogels
is het onderzoek nog niet afgerond.

Papegaaienziekte, psittacose, ornithose, Chlamydophila psittaci
Ziekteverwekker
‘Papegaaienziekte’ wordt veroorzaakt door een bacterie, Chlamydophila
(voorheen: Chlamydia) psittaci. Vrijwel alle soorten wilde en tamme vogels
kunnen deze bacterie bij zich dragen. In tegenstelling tot wat de naam doet
vermoeden, behoort slechts ongeveer de helft van de vogels die deze ziekte
verspreiden tot de papegaai-achtigen.
Naast Chlamydophila psittaci werd voorheen een ‘Chlamydophila psittaci serotype
1’ beschreven dat abortus bij zoogdieren (inclusief de mens) veroorzaakt.
Inmiddels is echter gebleken dat dit toch een andere ondersoort van de groep
van Chlamydophila bacteriën is, die nu C. abortus genoemd wordt.

Verspreiding en frequentie
C. psittaci is wijd verpreid onder vogels, maar precieze, recente, gegevens over
de situatie in Nederland ontbreken. Een studie (in 2005) naar het voorkomen
van C. psittaci onder Franse en Belgische kalkoenen toonde aan dat van 200
slachtdieren 94 procent antilichamen in het bloed had. Dat wil zeggen dat de
vogels de infectie op enig moment bij zich gedragen hebben en de bacterie ook
uitgescheiden hebben. Een studie onder stadsduiven in Zagreb toonde aan dat
15% van de duiven op het moment van de studie (2005) uitscheider was van de
bacterie. Een oudere studie in Nederland (1986) toonde C. psittaci aan bij 10 tot
15% van de parkieten.
Bij mensen worden jaarlijks ongeveer dertig gevallen van psittacose gemeld.
Waarschijnlijk zijn dit er minder dan de daadwerkelijke aantallen, omdat de ziekte
vaak niet herkend wordt of dermate mild verloopt dat geen huisartsbezoek of
verdere diagnostiek noodzakelijk is.
Preventie
Kennis van de ziekte kan helpen bij een snelle diagnose wanneer
ziekteverschijnselen optreden na contact met vogels. Bij intensief contact met
vogels dienen basale hygiëneregels in acht genomen te worden. Mensen met
kooi- of volièrevogels moeten de verblijfplaats regelmatig reinigen en zelf goed de

