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Van de Redactie

In 1967 verscheen een uitgave van het Diergeneeskundig Memorandum over ziekten
bij de duif van de hand van Professor Dr. A.
Devos. De ouderen onder de lezers (en met
name de Vlaamse lezers) zullen zich Professor Devos nog ongetwijfeld herinneren als
een autoriteit op het gebied van pluimveeziekten, met name met betrekking tot infectieziekten . In 1986 verscheen opnieuw een
nummer over duivenziekten, nu van de hand
van collega L. Devriese en dus wederom uit
Gent! Omdat het inmiddels al weer meer
dan 20 jaar is geleden, dat dit nummer werd
uitgegeven, was de redactie van mening dat
een “update” van een DM over duivenziekten gewenst zou zijn. De redactie is van mening dat zij in de collegae Martel, Pasmans
en de Herdt waardige opvolgers gevonden
heeft voor Professor Devos en Dr. Devriese
met betrekking tot de samenstelling van een
geheel nieuw nummer over duivenziekten.
Het is de lezers van het Diergeneeskundig
Memorandum ongetwijfeld ook bekend dat
getracht wordt een zo groot mogelijke diversificatie in de te behandelen onderwerpen te bereiken. Algemene onderwerpen als klinische
immunologie, haematopoietische tumoren,
handboek farmacovigilantie etc. worden afgewisseld met behandeling van ziekten van
bepaalde orgaansystemen (Endocrinologie
van het paard, huidaandoeningen bij hond
en kat, cardiovasculaire aandoeningen bij de
hond) dan wel ziekten van diersoorten waarmee de gemiddelde dierenarts niet dagelijks
mee wordt geconfronteerd (egel, kangoeroe,
siervissen). Het nummer over duivenziekten
past uitstekend in de laatstgenoemde serie
DM uitgaven.
De auteurs behandelen in de eerste 10 bladzijden uitgebreid de anatomie en fysiologie
van de duif om de lezer een goede basis te
geven voor het daarna volgende gedeelte.

Ook wordt ingegaan op de verzorging en
de duivensport: onderwerpen, waarvan de
doorsnee duivenmelker meer weet dan de gemiddelde collega. Klinisch onderzoek en de
daarbij gepaard gaande handelingen worden
niet alleen beschreven, maar ook duidelijk
met foto’s toegelicht. Referentiewaarden voor
bloed, serum en urine zijn essentieel voor het
verkrijgen van een juiste diagnose. Voorts is
interessant dat de auteurs er diverse malen de
nadruk op leggen, dat men allerlei referentiewaarden niet “zo maar“ kan toepassen op iedere duif: een duif, die nog maar pas aan een
wedvlucht heeft deelgenomen (en dan tot 1/5
van zijn lichaamsgewicht kan hebben verloren) moet geheel anders beoordeeld worden
dan een duif, die niet gevlogen heeft. Geheel
anders dan bij mens en zoogdieren blijkt een
duif, tijdens een vlucht, al na 10 minuten over
te gaan op vetverbranding in plaats van koolhydraatverbranding. Zo staan in deze DM
uitgave nog vele andere wetenswaardigheden
over deze interessante diersoort.
De ziektes bij duiven worden zeer systematisch behandeld en de lezer zal zich niet aan
de indruk kunnen onttrekken, dat werkelijk alle ziekten, die bij duiven bekend zijn,
worden beschreven. Wanneer noodzakelijk,
wordt ingegaan op epidemiologie, etiologie,
pathogenese, letsels en symptomen, diagnose en therapie. Bij het openslaan van deze
uitgave wordt men ook onmiddellijk geconfronteerd met het grote aantal foto’s die deze
uitgave nog aantrekkelijker maken.
De redactie dankt de auteurs voor hun inzet
om hiervan een wetenschappelijk en praktisch verantwoord nummer te maken. Het zal
ongetwijfeld een plaats krijgen in de praktijkboekenkast van iedere prakticus, die regelmatig dan wel bij uitzondering met duiven
als patient word geconfronteerd.
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De Auteurs

An Martel
Zij studeerde in 2000 af als dierenarts aan de Universiteit Gent, België. In 2004 verdedigde
zij haar doctoraal proefschrift omtrent antibioticaresistentie bij streptokokken van varkens.
Vanaf 2004 werkte ze, eerst als assistent, dan als kliniekdierenarts en momenteel als docent
aan de Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren en Proefdieren van de Faculteit
Diergeneeskunde, Universiteit Gent. Vanaf 2007 doceert zij de lessen industrieel pluimvee en
gezelschapsvogels aan de studenten diergeneeskunde. Ze is bovendien verantwoordelijk voor
de geneeskunde van de vogels aan de universitaire dierenkliniek in Merelbeke. Haar onderzoeksdomein situeert zich vooral in het gebied van bacteriële en mycotische aandoeningen bij
vogels.
Frank Pasmans
Frank Pasmans studeerde in 1998 af als dierenarts aan de Universiteit Gent. Hij verkreeg een
onderzoeksbeurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen en behaalde
de graad van Doctor in de Diergeneeskundige Wetenschappen in 2002. Zijn doctoraatsonderzoek handelde over Salmonella infecties bij reptielen. Vanaf 2001 doceerde hij de geneeskunde
van vogels, reptielen en amfibieën aan de studenten diergeneeskunde van de Universiteit Gent.
Van 2001 tot en met 2006 was hij verantwoordelijk voor de klinische dienstverlening in verband met vogels, reptielen en amfibieën aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit
Gent in Merelbeke. Vanaf 2007 zijn zijn vakgebieden de veterinaire bacteriologie en mycologie en de geneeskunde van amfibieën en reptielen. Frank Pasmans is auteur of co-auteur van 60
A1 publicaties met als hoofdthema’s bacteriële infecties bij verschillende diersoorten (onder
andere paratyfus bij duiven) en ziekten van reptielen en amfibieën.
Peter De Herdt
Peter De Herdt studeerde in 1990 af als dierenarts aan de Universiteit Gent, België. In 1993
verdedigde hij zijn doctoraatsthesis met als titel ‘Streptococcosis in pigeons, the bacterium and
its interactions with the host’.Vanaf 1990 tot 2001 was hij actief aan de Vakgroep Pathologie,
Bacteriologie en Pluimveeziekten aan de Faculteit Diergeneeskunde (Ugent) als, opeenvolgend, wetenschappelijk onderzoeker, assistent, doctorassistent en docent.
Sinds 2001 werkt hij als dierenarts Veterinary Support Poultry aan het Veterinary Service
Department, Intervet Belgium. Daarnaast is hij, sinds 2005, gastprofessor aan de Vakgroep
Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten (Ugent). Hij is auteur of mede-auteur van 74
wetenschappelijke artikels.
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1. Inleiding

An Martel, DVM PhD MScLAS, Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren
en Proefdieren.
Frank Pasmans, DVM PhD MScLAS, Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren en Proefdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent.
Peter De Herdt, DVM DVS, Intervet Belgium.
Eén van de eerste vermeldingen van de duif
vinden we vele duizenden jaren geleden in het
verhaal over Noah en de zondvloed. Het was
de duif die land had gevonden na de zondvloed en dit kenbaar maakte door een olijftakje terug te brengen naar de ark. De oudste
getuigenissen en voorstellingen van duiven
dateren van 3000 voor Christus (VC) en de
beschreven duiven vertonen een grote gelijkenis met de postduiven van tegenwoordig.
Door de eeuwen heen ontwikkelden zich verschillende duivensoorten. Eén daarvan was de
leiblauwe rotsduif, die een frappante gelijkenis vertoont met onze hedendaagse postduif.
Verondersteld wordt dat de rotsduif al vroeg
gedomesticeerd is. Duiven behoren namelijk
tot één van de vroegst gedomesticeerde dieren: al in 2000 VC werden in het oude Egypte
gedomesticeerde duiven gebruikt. Duiven
waren voor de mensen belangrijke dieren die
een bijdrage leverden aan het voedselpakket
en, vanwege de zeer voedzame mest, ook aan
de landbouw. De dieren werden echter vooral
gehouden als postduif vanwege hun fenome-
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nale oriëntatievermogen. Toen Marco Polo
in de 13e eeuw Peking bezocht, stuurde hij
duiven als koeriers naar alle delen van het
Chinese Rijk. Ook van Willem van Oranje
en Napoleon is bekend dat zij bij hun militaire activiteiten postduiven gebruikten voor
het overbrengen van berichten. Deze duiven
worden momenteel gebruikt in de duivensport voor het vliegen van wedstrijdvluchten.
Behalve voor wedstrijdvluchten worden duiven gehouden als siervogel, proefdier en voor
consumptiedoeleinden.
De orde Columbiformes bestaat uit twee families, de duiven en tortelduiven (Columbidae)
en de uitgestorven dodo’s (Raphidae). De
vroeger eveneens in deze orde ondergebrachte zandhoenders behoren momenteel tot een
aparte orde (Pteroclidiformes). De familie van
de duiven (Columbidae) bevat meer dan 300
soorten. Hoewel zeer veel verschillende soorten duiven als siervogel worden gehouden in
volières, behoren veruit de meest gehouden
duiven tot gedomesticeerde afstammelingen
van de rotsduif (Columba livia).

2. Biologie, Anatomie en Fysiologie

Geslachtsonderscheid
Het anatomisch geslachtsonderscheid is bij
duiven subtiel. Bij duivenjongen van ongeveer 5 dagen oud zou de cloaca opening van
de doffers iets naar beneden wijzen (sterker
ontwikkelde dorsale cloacalip) terwijl de cloaca opening van de duivinnen iets naar boven
zou wijzen (sterker ontwikkelde ventrale cloacalip).
Bij de volwassen duiven zijn de doffers te onderscheiden aan de iets grotere ontwikkelde
neusdoppen en oogranden, bredere slagpennen en dekpennen en het doffere gekir. Een
doffer is gewoonlijk robuuster en gemiddeld
genomen is hun kop min of meer koepelvormig. Ze zijn agressiever, sterker en levenslustiger dan duivinnen, genieten met volle teugen
van het baltsritueel en proberen onafgebroken
hun territorium te verdedigen. Vrouwelijke
dieren zijn zorgzamer, vooral wanneer ze
jongen in het nest hebben en zullen hun familie toegewijd verdedigen. Ze genieten van
de avances van de doffers en geven daar blijk
van door met de staart te trekken en de kop te
schudden.
Musculo-skeletaal
Alles in de bouw van vogels is gericht op lichtheid, dit om de vliegfuntie mogelijk te maken.
Het skelet is licht maar toch sterk gebouwd.
De medullaire holte van sommige beenderen,
zoals de humerus, is met lucht gevuld in plaats
van met merg en staat in verbinding met de
luchtzakken. De beenderen zijn hard, kalkrijk
en vetarm. Daardoor zijn ze echter broos en
treden splinterfracturen makkelijk op.
Duiven hebben 12 cervicale wervels en 7 thoracale wervels. De lumbale en sacrale regio’s
zijn versmolten tot het synsacrum. Caudaal
van het synsacrum liggen 6 vrije caudale
wervels. Het laatste deel van de wervelkolom
wordt gevormd door fusie van de laatste vier
caudale wervels, namelijk het pygostyle. De
cervicale luchtzak heeft vertakkingen in alle
cervicale wervels (uitgezonderd de atlas en
de axis), de vijf eerste thoracale wervels en

de eerste twee vertebrale ribben. De tweede
en derde sternale rib bevatten een aftakking
van de claviculaire luchtzak. De abdominale
luchtzak loopt door in het synsacrum en de zes
vrije thoracale wervels.
De schoudergordel bestaat uit de scapula, clavicula en het coracoïd. Het meest robuuste
been van deze drie is het coracoïd. De coracoïden zijn hol en worden gevuld door de claviculaire luchtzak. Beide claviculae zijn aan de
ventrale zijde verbonden en vormen samen de
furcula of vorkbeen. Scapula, clavicula en coracoïd vormen samen het foramen triosseum
waardoor de eindpees van de m. supracoracoïdeus of diepe pectoraalspier loopt, welke door
zijn vasthechting dorsaal op de humerus zorgt
voor de opwaartse slag van de vleugels. De
m. pectoralis (oppervlakkige pectoraalspier)
zorgt voor de neerwaartse slag. Beide spieren
wegen evenveel als alle andere spieren samen.
Dit toont nogmaals aan dat bij vogels alles
gebouwd is in functie van vliegen. De oppervlakkige borstspier is doorbloed door slechts
drie takken van de externe thoracale arterie.
Om te voorkomen dat deze bloedvaten aangeprikt worden, moet een intramusculaire injectie craniodorsaal gegeven worden, parallel
aan de kam en op twee derde van het craniale
punt van de borstspier. Intramusculaire injecties in de borstspier worden bij sportduiven
afgeraden wegens het risico op permanente
schade.

Figuur 1. Corecte wijze van toediening intramusculaire injectie
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Naast de scapula heeft ook de humerus een
pneumatisch foramen aan zijn proximaal
einde, waardoor de claviculaire luchtzak kan
binnentreden. Een humerus fractuur geeft dus
aanleiding tot subcutane luchtopstapeling. De
radius en ulna zijn de beenderen in de voorarm. De ulna is zwaarder dan de radius, maar
beide beenderen zijn ongeveer gelijk van
lengte.
Het sternum is een groot bot met een grote
ventrale kam (carina), waarop de vliegspieren

aangehecht zijn. Het sternum is luchthoudend
door een diverticulum van de claviculaire
luchtzak.
De bekkengordel wordt gevormd door de fusie
van drie beenderen (ilium, ischium en pubis)
en heeft geen ventrale symphyse. De legbeentjes (os pubis) wijken enkel tijdens het leggen
van een ei verder uiteen en zijn dus geen geslachtskenmerk. Het ilium versmelt ook met
het synsacrum. De bekkengordel staat in verbinding met de abdominale luchtzak.

Figuur 2. Skelet duif. 1. Mandibula, 2. Schedel, 3. Ossa carpi, 4. Digitus II: polex of duim, 5. Os
metacarpale II, 6. Phalanx proximalis digitus III of digitus major, 7. Phalanx distalis digitus III of digitus
major, 8. Digitus IV of digitus minor, 9. Os metacarpale III, 10. Ulna, 11. Radius, 12. Vertebrae cervicales,
13. Humerus, 14. Scapula, 15. Processus uncinati, 16. Os lumbosacrale (synsacrum), 17. Os caracoides,
18. Costae sternales, 19. Patella, 20. Sternum, 21. Os femoris, 22. Os ilium, 23. Foramen ischiadicum, 24.
Vertebrae caudales, 25. Pygostyl, 26. Os ischii, 27. Os pubis, 28. Tibia, 29. Metatarsus, 30. Digitus I, 31.
Digitus IV, 32. Digitus III, 33. Digitus II.
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Huid en veren
De huid van vogels is dunner en brozer dan
die van zoogdieren, maar ze is op dezelfde
manier opgebouwd. De huid is weinig elastisch, zodat injectieopeningen zich niet snel
sluiten.
Veren groeien uit de huid vanuit follikels; de
laatste bevatten kleine spieren zodat de duif
zijn veren kan opzetten. Er bestaat een grote
variatie qua pluimage en kleuren.
Het verenkleed van de duif is opgebouwd uit
een aantal verschillende soorten veren. De
contourveren kunnen worden onderverdeeld
in slagpennen van de vleugel (onderverdeeld
in 10 of 11 slagpennen in enge zin en 6 of 7
broekpennen die vastzitten op de onderarm,
het dichtst tegen het lichaam), vleugeldekveren, staartpennen en lichaamscontourveren.
Op het lichaam zijn de veren ingeplant in
veervelden (pterylae). Daartussen liggen de
ongevederde apteria. Een contourveer bestaat
uit een schacht (rachis), een vlag (vexilla) en
het onderste vlagloze deel van de schacht,
de spoel (calamus) die vastzit in de veerfollikel. De spoel is hol. Aan het uiteinde is een
opening (umbilicus proximalis) waarin zich
een uitstulping bevindt van de dermis van de
veerfollikel.
Bij een groeiende contourveer is de calamus
gevuld met pulpa, waarin zich een arterie en
een vene bevinden; deze zullen bij de uitgegroeide veer naar proximaal toe resorberen.
Indien dit niet gebeurt of indien in de schacht
een bloeding optreedt, spreekt men van
bloedpennen. Het uittrekken van groeiende
pennen kan ernstige bloedingen veroorzaken.
De schacht is aan weerszijden bezet met baarden (barbae) onder een hoek van 45°. Bij de
slagpennen zijn deze barbae asymmetrisch en
bij de staartpennen symmetrisch. Aan weerszijden van elke baard ontspringen twee barbulae, eveneens onder een hoek van 45°. De
distale barbulae bevatten haakjes (hamulae)
welke de proximale barbulae van de aangrenzende barbae omvatten.

Figuur 3. Structuur veer.

Als de haakjes losraken, kan de vogel door
de vlag door de snavel te halen de barbae en
barbulae weer ineenhaken, vergelijkbaar met
het principe van een ritssluiting.
Het onderhoud van de structuur van de contourveren is belangrijk voor het waterdicht
houden van het verenkleed.
Onder de contourveren hebben de duiven zogenaamd poederdons (pulviplumae) waarvan
de baardjes tijdens de groei telkens afbreken,
zodat het zogenaamde veerpoeder of “bloem”
ontstaat. Dit zijn keratinegranules van ongeveer 1 µm diameter.
Het veerpoeder vormt een waterafstotende
laag over de contourveren, het houdt de veren rein en doet de duif zacht aanvoelen. De
aanwezigheid van grote hoeveelheden veerpoeder wijst volgens duivenmelkers op een
goede conditie van de dieren. Bij het baden
blijft een wit laagje veerpoeder op het badwater achter. Frequente blootstelling aan poederdons kan bij mensen aanleiding geven tot
de ‘duivenmelkerslong’, een allergische alveolitis. De stuitklier is een huidklier die zich
cranio-dorsaal van de staart bevindt en als een
verhevenheid van de huid te zien is bij opzij
duwen van de veren. De talg blijft in de afvoergangen van de klier zitten totdat de duif
met de snavel de talg eruit duwt en verspreidt
over de veren. Bij sommige individuen is er
geen stuitklier aanwezig.
Haarveren (filoplumae) hebben een proprioceptieve functie.
Vogels hebben relatief weinig pijngevoel,
maar het plukken van veren is opvallend
pijnlijk. Vandaar dat dit, ook voor operatieve
ingrepen, tot een minimum moet worden beperkt.
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Spijsverteringsstelsel
Het gastro-intestinaalstelsel bestaat uit de
mond- en keelholte, de oesofagus, de krop, de
kliermaag of proventriculus, de spiermaag of
ventriculus, de dunne darm, de ceca, het rectum en de cloaca.
De bek of snavel is de intredepoort naar de
mond. Duiven hebben een typische zadenetersbek die licht conisch is en niet zo sterk
gekeratiniseerd en dus minder hard is dan bij
psittaciformen. De snavel van de jonge duifjes vertoont, zoals deze van andere vogels op
het ogenblik van het uitkomen, een rostrodorsale scherpe uitstulping, de eitand, die een rol
speelt bij het openbreken van de eischaal bij
het uitpikken. Tot de leeftijd van 4 à 6 weken is de snavel tamelijk week en plooibaar.
De neusdoppen bevinden zich caudodorsaal
van de neusopeningen op de snavel. Normaal
moeten deze krijtwit zijn. Bruinverkleuring
komt voor bij infecties van de bovenste luchtwegen, maar onder normale omstandigheden
ook bij azen (voeren) van de jongen.
De choanae zijn longitudinale openingen die
de orale en nasale holten met elkaar verbinden. Deze openingen zijn bij de duif nauw.
De tong is zacht, kort en eenvoudig. In het
dak van de mondholte, de kaken en de mondholtebodem bevindt zich een groot aantal
speekselklieren.
Zoals bij andere vogels, en dit in tegenstelling
tot bij zoogdieren, ligt de slokdarm rechts
van de trachea. De slokdarm verwijdt in de
krop, die bij duiven bilobair (tweelobbig) is.
De krop ligt juist voor de borstingang. Zowel
doffer als duivin produceren in de eerste dagen na het uitpikken van de jongen kropmelk.
Dit is mogelijk door proliferatie van de mucosa van de krop van beide ouders, ten gevolge van de effecten van prolactine vanaf
twee weken voor het uitkomen van de eieren
tot 10-16 dagen na het uitkomen. Deze kropmelk wordt geregurgiteerd om de jongen te
voeden. Kropmelk bestaat uit 12% proteine,
8,6% vet, 1,37% as en 74% water. De eerste 5
dagen voeden de ouders hun jongen met zuivere kropmelk. Later worden zaden en granen
samen met de kropmelk geregurgiteerd.
De krop heeft ook een immunologische functie: kropmelk bevat grote hoeveelheden IgA.
Na voeden van de kropmelk aan de jongen
worden IgA antistoffen uit de darm geresorbeerd door pinocytose, net als het colostrale

IgA bij het kalf. De krop bevat grote aantallen
lactobacillen. De pH in de krop is 4 à 6.
De maag bestaat bij vogels uit twee structuren: de proventriculus of kliermaag en de
ventriculus of spiermaag. In het epitheel van
de kliermaag bevinden zich twee types klieren: de tubulaire klieren produceren mucus
en de gastrale klieren secreteren HCl en pepsine. Dit zorgt voor een zure omgeving (pH 3
tot 4,5) voor de vertering. De proventriculus
bestaat naast het klierrijk epitheel uit twee
spierlagen.
De intermediaire zone tussen de kliermaag en
de spiermaag bevat geen plooien en zal beide
magen volledig van elkaar afsluiten tijdens de
ventriculaire contracties.
De spiermaag dient om het voeder mechanisch stuk te malen. De spiermaagwand
bestaat uit twee bundels spieren die een knedende beweging mogelijk maken. Een taaie
laag van gesecreteerde vezels, de koiline,
dekt de luminale kant van de spiermaag af
en beschermt de onderliggende mucosa tegen
het zuur en pepsine die geproduceerd worden
door de proventriculus. De pH in de spiermaag bedraagt 2 tot 3. De spiermaag bevat
kleine steentjes die helpen bij het fijnmalen
van het voeder. De spiermaag is goed te voelen bij palpatie van het abdomen en mag niet
verward worden met een ei.
De dunne darm is de hoofdplaats voor enzymatische vertering en absorptie van voedingsstoffen. Typisch voor het aviaire duodenum is
de normograde (van craniaal naar caudaal) en
retroperistaltiek. De retrograde peristaltische
bewegingen brengen het voedsel terug in de
ventriculus, dit zorgt voor een groengele verkleuring van de inhoud van de spiermaag.
De pancreas heeft drie lobben; alle drie de pancreas afvoergangen komen uit in het distale
duodenum. De exocriene pancreas produceert
gelijkaardige enzymen als bij zoogdieren.
De lever scheidt via galgangen gal uit in het distaal duodenum. Duiven hebben geen galblaas
en gal wordt continu geproduceerd. Als duiven
niet eten, vermindert de productie van faeces en
worden de uitwerpselen groen door de gal.
De ceca zijn rudimentair ontwikkeld. Ze bestaan uit lymfoïd weefsel en worden de cecale
tonsillen genoemd. Toch hebben deze ceca
een microbiële flora.
Het rectum of colon bevindt zich tussen de
ileocecale junctie en het cloacale coprodeum.
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Het is een korte structuur met een duidelijke
retroperistaltiek die ervoor zorgt dat urine van
het urodeum en coprodeum in het colon terug
tot de ceca gevoerd wordt. Dit laat verdere
waterresorptie in het colon toe. Bij duiven
sluit het rectum aan de rechterkant van het
coprodeum aan.
De cloaca bestaat uit drie delen: het coprodeum, het urodeum en het proctodeum. In het
coprodeum mondt het rectum uit. In het urodeum, de kleinste cloacale kamer, komen de
ureters en de oviduct of de ductus deferens
toe. Het urodeum is van het coprodeum en
proctodeum afgesloten door middel van een
mucosa plooi. In de dorsale middenlijn van
het proctodeum bevindt zich de bursa van
Fabricius. De bursa bestaat uit lymfoïd weefsel, staat in voor de productie van B lymfocyten en is het meest prominent aanwezig bij
juveniele dieren. Bij volwassen dieren is de
bursa geïnvolueerd.

Figuur 4. Schematische voorstelling van de cloaca.

Cardiovasculair systeem
Het hart ligt in het craniale deel van de thoracoabdominale holte met de as evenwijdig
aan de wervelkolom en tegen het sternum. Er
is geen diafragma aanwezig en de hartapex
is omgeven door leverlobben. Het pericard
omgeeft het hart en bevat normaal een kleine
hoeveelheid vocht. Het hart bestaat uit vier
kamers: twee atria en twee ventrikels. De
rechter ventrikel is sikkelvormig en omgeeft
de linker ventrikel. De triangulaire rechter
atrioventriculaire klep is musculair en in tegenstelling tot bij zoogdieren, bevat ze geen
chordae tendinae. Contractie ervan helpt de
lediging van de rechter ventrikel tijdens de
systole.
De ascenderende aorta draait naar de rechterkant van het lichaam bij vogels (in tegenstelling tot bij zoogdieren).
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Van de schedel tot de krop hebben beide geslachten een vasculaire plexus in de cutis. Dit
wordt de plexus venosus intracutaneus collaris genoemd en deze wordt gebruikt tijdens
seksueel en territoriaal gedrag, voor thermoregulatie en voorziet waarschijnlijk de krop
van nutrienten tijdens de produktie van kropmelk. Beschadiging van deze plexus kan tot
fatale verbloeding leiden.
Zoals alle vogels beschikken ook duiven over
een renaal portaal systeem. Dit systeem zorgt
voor afferente veneuze bloedtoevoer voor
de nieren. Het bloed in het renale portale systeem is afkomstig van de externe iliacale,
de ischiadische en de caudale mesenteriale
venen. Een ring wordt gevormd aan de ventrale zijde van de nier, door de craniale en
caudale portale venen. Door de aanwezigheid
van de renale portale klep kan dit veneuze
bloed ofwel direct de nier bereiken, ofwel
langs de nier gestuurd worden zonder deze
te bevloeien. Dit betekent dat het bloed van
de onderste ledematen rechtstreeks over de
nier kan gaan vooraleer een ander orgaan te
passeren. Dit kan het effect van nefrotoxische
farmaca verhogen en / of de eliminatie van
farmaca in de hand werken. Door toedoen
van een stressprikkel, zoals manipulatie, sluit
de renale portale klep zodat het bloed niet
door maar langs de nieren vloeit. Daarom
moet het effect van dit renale portale systeem
niet overdreven worden. Toch geldt als algemene regel: parenterale toedieningen worden
het best gegeven in de craniale helft van het
lichaam.
Ogen
De iris bestaat bij vogels uit dwarsgestreept
spierweefsel en wordt dus willekeurig geïnnerveerd. Bij excitatie ziet men afwisselend
miose en mydriase. In normale omstandigheden is er niet noodzakelijk een duidelijke
pupilreflex op sterk licht.
Bij alle vogels bevindt zich op de retina het
pecten oculi. Dit is een kamvormige gepigmenteerde structuur die een rol zou spelen in
de regeling van de oogboldruk.
De iriskleur is een hulp bij leeftijdsbepaling.
Bij jonge duiven is de iris donkerbruin gekleurd. Bij oudere duiven kan de kleur variëren van parelkleur, geel/groenig, donkerbruin
tot rood/oranje. Verkleuring wijst op infectie
of op een recent geleverde zware inspanning.

Chronische conjunctivitis kan leiden tot ontkleuren van het centrale deel van de iris.
De bevochtiging van het oog gebeurt door
het mediodorsaal vastgehechte derde ooglid
of knipvlies. Dit derde ooglid is transparant
en is bij een gezonde duif niet permanent
zichtbaar. De oogleden worden enkel gesloten tijdens de slaap. Aan de basis van het
derde ooglid bevindt zich de Harderse klier.
Deze klier heeft twee functies, namelijk een
mucoïd secretorische en een immunologische
functie als lymfoïd orgaan met voornamelijk
B-lymfocyten. Vandaar dat vogels goed kunnen worden gevaccineerd met levende vaccins via de oogdruppelmethode.
Ademhalingsstelsel
Het neusgat en de neusschelpen vormen een
systeem om de lucht te filteren, op te warmen
en te bevochtigen. De neusgangen staan in
contact met de infraorbitale sinus. De lucht
gaat via de choanae naar de larynx. De larynx kan openen en sluiten, maar kan geen
geluid produceren. De trachea bevat gesloten
kraakbenige trachearingen. De ringen in het
craniale derde van de trachea zijn ovaal, de
overige circulair, met uitzondering van de
meest caudale ringen die vertikaal ovaal zijn.
De trachea eindigt in de syrinx waar geluiden
kunnen worden geproduceerd. Hieruit vertrekken twee primaire bronchen naar de longen. De longen zijn relatief klein en hangen
stevig vast dorsaal aan de ribben. De primaire
bronchen vertakken in steeds kleinere takken.
De uiteindelijke eenheid voor gasuitwisseling
is de lucht capillair.
Bij duiven komen geen luchtzakken voor in
de hals. Aanwezigheid van subcutane lucht
ter hoogte van de hals wijst dus op een luchtzakruptuur.
De ademhalingsbeweging gebeurt bij vogels
in 4 stadia. Tijdens de inspiratie vullen zich
de caudaal gelegen abdominale en caudale
thoracale luchtzakken met zuurstofrijke buitenlucht, terwijl de zuurstofarme lucht uit de
longen naar de craniaal gelegen claviculaire
en craniale thoracale luchtzakken stroomt.
Tijdens de expiratie stroomt de zuurstofrijke
lucht uit de caudaal gelegen luchtzakken door
de long, terwijl de zuurstofarme lucht uit de
craniale luchtzakken naar buiten stroomt.
Zowel inspiratie als expiratie zijn actieve
processen. De longen van vogels expande-

ren en contraheren niet zoals bij zoogdieren.
De luchtzakken fungeren als blaasbalgen.
Sommige spieren doen het abdomen en daardoor de luchtzakken lichtjes uitzetten. Dit
geeft onderdruk. Expiratoire spieren hebben het omgekeerde effect. De afwezigheid
van een diafragma speelt hierbij een rol. Dit
ademmechanisme vormt de reden waarom
men bij het vastnemen van een vogel het abdomen steeds losjes moet laten.
Urinair stelsel
De nieren omvatten 1 tot 2.6% van het lichaamsgewicht. Vogels hebben twee nieren
die diep en goed beschermd in de holten van
de pelvis liggen. Ze lopen van de caudale rand
van de longen tot het caudale synsacrum. Een
divertikel van de abdominale luchtzak breidt
zich uit tussen het synsacrum en de nier. De
nier bestaat uit drie lobben, de craniale, middenste en caudale lob. Binnen elke lob zijn
er vele renale lobules die elk bestaan uit een
cortex en een conische medulla. Deze medulla heeft geen binnenste of buitenste regio’s
zoals beschreven bij zoogdieren. Er zijn twee
types nefronen: met (“zoogdier type”) en
zonder (“reptielen type”) lus van Henle. De
lus van Henle zorgt voor urine concentratie
zodat er hyperosmotische urine geproduceerd
kan worden. Vogels hebben slechts 10-30%
nefronen van het zoogdiertype. De meeste
nefronen behoren tot het ‘reptielen’ type en
blijven in de cortex. Deze nefronen produceren iso-osmotische urine.
De belangrijkste functie van de nier is eliminatie van metabole afvalstoffen. De nieren
helpen ook de lever te detoxificeren. Renale
regulatie van de waterbalans via electrolieten
balans is essentieel om intra- en extracellulaire
vocht volumes en osmolariteiten te onderhouden. Door het vocht volume te reguleren, reguleren de nieren ook de bloeddruk. Arginine
vasotocine is waarschijnlijk de primaire mediator in de respons op dehydratatie, maar ook
norepinefrine, aldosteron, renine, angiotensine II en prolactine kunnen een effect hebben
op de nieren en de osmoregulatie.
De nieren hebben ook andere endocriene
functies zoals de productie van de actieve
vorm van vitamine D (1,25-(OH)2D3) via het
renale enzym (25(OH)D3)-1-hydroxylase.
Het paraathormoon reguleert de renale excretie van calcium en fosfor bij vogels.
D.M. 54e jaargang - No. 2 blz. 13

Zenuwstelsel
Voor overzichten van de aviare neuroanatomie en gedetailleerde beschrijvingen van de
functies van het ruggenmerg wordt de lezer
doorverwezen naar andere literatuur.
Voorplantingsstelsel
Mannelijk
Bij de doffer liggen de twee witte testes naast
de bijnier, aan de craniale pool van de nieren.
Inactieve testes zijn klein. Wanneer de dieren
seksueel actief zijn worden ze groter en vergroot de bloedtoevoer. Het sperma wordt in
de epididymis verzameld en gaat daarna via
de ductus deferens naar het receptaculum.
Er zijn geen accessoire geslachtsklieren. Een
phallus is niet aanwezig.
Vrouwelijk
Bij de duivin is enkel het linker deel van het
voortplantingsstelsel ontwikkeld. Het ovarium ligt juist caudaal van de bijnier, aan de
craniale pool van de nier, dicht tegen de lichaamswand. Tijdens de ovulatie wordt de
oocyt opgevangen door het infundibulum,
waar de bevruchting gebeurt binnen de 15
minuten; dit is de periode tussen het vrijkomen van de oocyt en het bedekken van de
oocyt met eiwit. Daarna passeert het ei door
het magnum, waar de rest van het eiwit toegevoegd wordt. In de isthmus worden de schaalvliezen gevormd. In de schaalklier brengt het
ei 80 % van zijn periode in de oviduct door.
Hier absorbeert het ei water waarna met calcium carbonaat en proteïne de schaal gevormd
worden. Tenslotte wordt het ei omgeven door
een soort waslaagje, de cuticula.
Enkele algemene fysiologische kenmerken
Het gewicht van een duif kan variëren van 50
g (diamant duif, Geopelia cuneata) tot 1300 g
(kroonduiven, Gourinae). Het gemiddeld gewicht van een postduif is 400 g.
Duiven zijn, afhankelijk van het ras, volwassen tussen 5 en 12 maanden leeftijd. Duiven
kunnen 20 tot 30 jaar oud worden.
De normale cloacale lichaamstemperatuur
varieert tussen 39,8-43,3 °C en is afhankelijk
van de mate van excitatie, inspanning en de
omgevingstemperatuur. Omdat de lichaamstemperatuur weinig stabiel is hebben temperatuur metingen bij vogels niet dezelfde
diagnostische waarde als bij zoogdieren. Het
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hartritme telt 180 tot 250 slagen per minuut.
De ademhalingsfrequentie varieert van 20 tot
35 ademhalingen per minuut. Vogels bezitten
een intensiever stofwisselingsmetabolisme
dan zoogdieren.
Columbiformen drinken door onderdruk te
creëren en kunnen dus met de kop omlaag
water opnemen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld kippen. Afhankelijk van de temperatuur
drinkt een postduif 40 tot 80 ml per dag.
Het gezicht, gehoor en evenwicht is bij vogels goed ontwikkeld. Wat de smaak betreft
stelt men vast dat duiven wel een goed waarnemingsvermogen hebben voor zout en zuur
(en ook voor abnormale kleur) van het drinkwater, maar dat ze vrijwel niet reageren op
zoet of bitter.
Voortplanting
Duiven vormen een koppel voor het leven.
Toch zullen de meeste dieren een nieuwe partner snel aanvaarden na een korte periode van
scheiding. In de natuur begint de paartijd van
postduiven in de lente. Teneinde vroege jongen te kweken, die reeds het eerste jaar kunnen worden ingezet voor de vluchten, worden
de duiven op een volledig onfysiologische
manier reeds gekoppeld einde november. De
doffers worden een paar weken vóór het paren reeds opgesloten in een eigen broedhokje.
Duivinnen zijn in principe geïnduceerde ovulatoren. Ongeveer acht à negen dagen na het
paren wordt het eerste ei gelegd. Ruim anderhalve dag later wordt het tweede ei gelegd.
Beide eieren wordt door beide geslachten bebroed. De broedduur is 17 à 18 dagen.
Tijdens het broeden ontwikkelt zich onder
hormonale invloed een hyperaemische zone
ter hoogte van de borst.
Binnen de 7 dagen na het uitpikken moet
de gesloten voetring over de poot worden
geschoven. In België en Nederland worden
de ringen door de Koninklijke Belgische
Duivenliefhebbersbond (KBDB) en de
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
(NPO) pas uitgereikt vanaf 1 januari. Vroeger
koppelen dan eind november heeft dus geen
zin.
De jongen worden de eerste 5 dagen uitsluitend gevoed met de zogenaamde kropmelk,
welke bestaat uit adipeus metaplastische
kropepitheelcellen.
Bij het uitkomen wegen de jongen gemiddeld

14 gram. De kropmelkvoeding vermindert
geleidelijk en uiteindelijk worden de jongen
nog uitsluitend geaasd met granen. Wanneer
ze het nest verlaten (spenen op 22 à 24 dagen)
wegen ze reeds 300 gram en de groei is vol-

eindigd op één maand.
Bij kunstmatige opfok moeten duivenjongen
geforceerd worden gevoederd (opspuiten van
een kunstmelkbrij en opsteken van voorgeweekte granen).
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3. Verzorging van duiven

Huisvesting
Een goede huisvesting staat aan de basis van
de gezondheid van de duiven. De duiventil
moet warm en droog zijn, zonder tocht. De
relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn
dan 70 %. Er moet voldoende ventilatie zijn
tijdens warme periodes. De temperatuur mag
in de til niet boven de 28 °C komen (ideale
temperatuur), anders gaan de duiven te veel
drinken en te weinig eten, wat een negatieve
invloed heeft op hun algemene conditie. Dit
geeft bijvoorbeeld aanleiding tot waterige
mest; waar bacteriën, schimmels en gisten
makkelijk in kunnen woekeren. Duiven kunnen, door hun isolerend verenkleed, goed de
koude verdragen. Het is dus zeker niet nodig
om een extra verwarming op het hok aan te
zetten in de winter. Dit zal de duiven slechts
gevoeliger maken voor de voorjaarskoude.
De vloer van het hok moet zo min mogelijk
naden bevatten waarin zich vuil en vocht kunnen ophopen. Het beste is een vloer die opgebouwd is uit twee lagen met een loze ruimte
ertussen die een goede isolatie geeft.
De voorzijde van het hok wordt best op het
zuid-oosten georïenteerd. Hierdoor komt de
vroege zon in het hok en zal de, meestal uit
het westen komende vochtige wind, niet naar
binnen slaan.
Overbevolking moet vermeden worden. Een
gemiddelde van twee duiven per kubieke meter is ideaal. Een goede hokbezetting voor
jonge duiven is 20 dieren op 2 x 2 x 2 meter. De hokken dienen niet groter te zijn om
mogelijke schuwheid van duiven in te grote
hokken te voorkomen.
Men doet er goed aan om zoveel zitplaatsen
te voorzien als er duiven zijn. Dit voorkomt
onnodig vechten en onrust in de hokken. Ook
dienen voldoende voederbakken en drinkpotten aanwezig te zijn.
In de broedhokken dienen minstens twee
nestschalen geplaatst te kunnen worden. De
nestschotels mogen niet te plat of te glad zijn,
omdat het nestmateriaal dan niet vast ligt. Dit
nestmateriaal bestaat uit stro, naalden van gro-

ve den, gedroogde tabakstelen of kant en klare nestmatjes. Hooi is ongeschikt. Sommige
paren maken te hoge bouwsels. Deze zijn gevaarlijk omdat ze uit elkaar kunnen vallen en
omdat de jongen kunnen verongelukken. Bij
zware duiven die te weinig nestmateriaal in
hun schotel hebben, verschijnen soms schaalbarstjes in de eieren, enkele dagen voor het
uitkomen. Uit dergelijke eieren kan toch nog
een normaal jong komen, maar de eieren kunnen kapot gedrukt worden. Men kan in zulke
gevallen wat zand op de bodem van de schotel aanbrengen.
Voeding
Columbiformen zijn voornamelijk graaneters met uitzondering van een aantal fruitetende soorten. Het normale dieet voor de
graaneters bestaat uit allerlei zaden, graan,
erwten, linzen enzovoort. Zowel commerciële zadenmengelingen als pelletvoeding zijn
beschikbaar. Grit helpt de vertering van zaden
en groenten. Postduiven eten per dag 30 à 40
g en drinken gemiddeld ongeveer 50 ml water. De wateropname varieert echter sterk met
de temperatuur.
De voeding van de postduiven verschilt naargelang het seizoen. Meestal krijgen de dieren
een graanmengeling (commercïeel) waarin
de leguminosen voor de eiwit voorziening
zorgen (laag methionine gehalte). Van het
rantsoen wordt een vierde tot een derde ‘s
morgens gevoederd en de rest ‘s avonds.
Ervaren duivenmelkers voederen nooit ‘ad
lib’. Olie-houdende zaden kunnen als extra’s
gegeven worden om een affectieve band te
creëren met de dieren.
De duiven hebben een voorkeur voor gladde
ronde zaden. Het rantsoeneren gebeurt dan
ook op basis van het al dan niet laten liggen
van bepaalde zaden uit de mengeling.
Gekiemde zaden bevatten een hogere concentratie aan limiterende aminozuren, aan essentiële aminozuren, aan vitamines B1, B2, B6
en E en aan koolhydraten. Tijdens en na de
kieming is de kans op schimmelvorming en
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aflatoxine vorming echter groot.
Mineralen zijn in onvoldoende mate aanwezig in graanmengsels. Vooral in de kweekperiode moeten ze extra voorzien worden. Men
gebruikt hiervoor piksteen of andere mineralenmengsels en een gritmengsel dat bestaat
uit geklopte roodsteen, silexsteentjes en gemalen schelpen.
Tijdens de vluchten schakelt de duif reeds
na 10 minuten over van een koolhydraatverbranding op een vetverbranding. Dit vet
bevindt zich niet alleen in de vetdepots (intra-abdominaal vet, subcutaan vet), maar ook
in adipocyten tussen de spiervezels van de
pectoraalspier en zelfs in vetdruppeltjes in de
spiervezels zelf. Vandaar dat het vet relatief
gemakkelijk beschikbaar is als energiebron.
Bijgevolg dienen vluchtmengsels een hoger
energiegehalte (eventueel onder vorm van
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vet) te bevatten om voldoende vetreserve aan
te kunnen leggen. Na de vlucht kan vastgesteld worden dat een duif gemakkelijk tot 1/5
van haar lichaamsgewicht verloren kan hebben door vochtverlies, opgebruiken van veten glycogeen reserves en zelfs opgebruiken
van een deel van de eiwitreserves. Een duif
die pas deelgenomen heeft aan een wedvlucht
dient dan ook totaal anders beoordeeld te
worden bij het klinisch onderzoek. Door de
ervaren duivenmelkers worden voldoende
supplementaire vitamines, gritmengsels en
mineralenmengsels ter beschikking gesteld.
Toch ziet men nog geregeld vervorming van
het sternum, dat beschouwd wordt als een
symptoom van vroegere rachitis tijdens de
opfok. Dit heeft echter geen invloed op latere
prestaties.

4. De duivensport

In het begin van de 19de eeuw ontstond de
duivensport in België. Vanuit België verspreidde de hobby zich verder over Europa.
De overkoepelende organisatie voor de duivenliefhebbers in België is de KBDB. Deze
KBDB heeft 1 nationale zetel, provinciale afdelingen en diverse lokale duivenverbonden.
Iedere liefhebber dient verplicht bij de KBDB
aangesloten te zijn. De KBDB bepaalt de regels van het spel, neemt sancties bij overtredingen (bijvoorbeeld doping met behulp van
corticosteroïden), bepaalt de coördinaten van
de liefhebbers en levert jaarlijks de identificatieringen. In Nederland coördineert de
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
(NPO) deze zaken.
Duiven hebben de bijzondere eigenschap om
naar hun hok terug te keren wanneer zij op
een bepaalde plaats gelost worden. Hierop is
het duivenspel gebaseerd. Het is de bedoeling dat duiven zo vlug mogelijk naar huis
terugkeren nadat ze ergens gelost worden. De
snelheid van de duiven bij het naar huis terugkeren is dus de centrale factor. De snelste
duiven winnen prijzen. Deze worden in een
financiële vergoeding omgezet wanneer de
liefhebber er een bepaalde som op heeft verwed. De snelheid van de duiven wordt berekend door de afgelegde afstand te delen door
de tijd dat ze vlogen en wordt gewoonlijk
uitgedrukt in aantal meters per minuut. De
afstand is een factor die voor alle liefhebbers
berekend is. Wanneer een duivenliefhebber
zich aansluit bij de Koninklijke Belgische
Duivenliefhebbersbond (KBDB) wordt de
afstand van zijn hok tot de lossingplaatsen
bepaald en aan de duivenhouder meegedeeld.
Meestal spreekt men van de coördinaten van
de liefhebber. De tijd, die een duif nodig heeft
om de vlucht uit te voeren, wordt opgemeten.
Voordat een duif naar de lossingplaats vervoerd wordt, wordt een rubberen identificatiering op de poot aangebracht. Wanneer de
duif thuis arriveert steekt de liefhebber deze
ring in een klok (de “constateur”) die dit tijdstip dan mechanisch of elektronisch vastlegt.

Momenteel bestaan ook electronische registratiesystemen die automatisch de tijd van
de duif registreren wanneer deze op het hok
toekomt. Wedstrijdvluchten verlopen steeds
van zuid naar noord.
Op basis van de af te leggen afstand worden
drie types van wedstrijdvluchten onderscheiden: vitesse vluchten, halve fond vluchten en
fond vluchten. Vitesse vluchten zijn korte afstandsvluchten en bedragen maximaal zo’n
250 km. Halve fond vluchten variëren tussen
de 250 en 600 km. De fond vluchten omvatten alle afstanden van meer dan 600 km. De
langste vlucht die in ons land georganiseerd
wordt is die vanuit Barcelona. Voor het vervoer naar de losplaatsen worden de duiven
in manden ingekorfd. Dit samenbrengen van
zeer veel duiven op een beperkte oppervlakte
en de stress en de duur van het transport zorgen ervoor dat deze periode erg gevaarlijk is
voor het verspreiden van infecties.
Op basis van de leeftijd van de duiven worden eveneens drie categorieën onderscheiden, nl. de wedstrijden met jonge duiven,
jaarlingen en oude duiven. Jonge duiven zijn
duiven die een ring aan hebben die het huidige jaartal vermeldt, jaarlingen zijn duiven
met een ring die het jaartal vermeldt van het
vorige jaar en oude duiven zijn diegenen die
een ring bezitten met een jaartal van twee of
meer jaren geleden. Inderdaad dient iedere
wedstrijdduif verplicht een gesloten ring te
dragen rond de poot. Dit zijn metalen ringen
met plastic omhulsel die slechts kunnen worden aangebracht op jonge leeftijd (maximaal
7 dagen oud) en nadien niet meer kunnen (en
mogen!) worden verwijderd. Deze ringen
worden in België jaarlijks door de KBDB ter
beschikking gesteld vanaf 31 december. Op
dat ogenblik mogen de duiven worden geringd die in het komende jaar “jonge duiven”
zullen worden genoemd en dus maximaal 7
dagen oud zijn. Iedere ring vermeldt de nationaliteit van de duiven, het jaartal en een
volgnummer. Samen met de ring wordt een
gedrukt kaartje afgeleverd dat dezelfde geD.M. 54e jaargang - No. 2 blz. 19

gevens vermeldt. Een duivenliefhebber mag
slechts duiven op zijn hok huisvesten wanneer hij ook in het bezit is van het identificatiekaartje.
De duivenliefhebber gebruikt verschillende
systemen om de snelheid van zijn duiven aan
te moedigen. De eerste manier is het zgn.
“spel op nest”. Hierbij laat men een koppel
duiven met eieren komen en deze uitbroeden.
Op het ogenblik dat één van beide ouderduiven mee op vlucht gaat, geeft de liefhebber
de dieren de indruk dat het nest met eieren of
jongen alleen achterblijft. In werkelijkheid is
dit niet zo want de liefhebber zal het andere
ouderdier het nest verder laten verzorgen. In
elk geval zal de duif gestimuleerd worden zo
vlug mogelijk naar huis terug te keren om
het nest te bewaken en te verzorgen. In het
“spel op weduwschap” wordt de zin om snel
naar huis terug te keren gestimuleerd bij het
mannelijke dier door zijn geslachtsdrift aan
te wakkeren. In dit geval worden doffer en
duivin de hele week gescheiden gehouden.
Wanneer de doffer mee op vlucht gaat krijgt
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hij even voor het inkorven de duivin te zien.
Hij wordt echter niet in de mogelijkheid gesteld tot dekking over te gaan zodat de drift
bewaard wordt. Wanneer hij nadien van de
vlucht terugkomt mag hij langere tijd met zijn
partner spenderen.
Voor de duivenliefhebber bestaat een jaar uit
een vluchtseizoen en uit een kweekseizoen.
Het vluchtseizoen loopt voor de meeste liefhebbers van maart tot september. Het wedstrijdseizoen begint gewoonlijk in maart/april
met korte wedstrijden voor oude en jaarling
duiven. Daarna nemen de wedvluchten geleidelijk in afstand toe tot aan juni en juli, in
welke maanden de langste vluchten op het
programma staan. Juli-augustus beginnen de
oude duiven te ruien en is het meestal gedaan
met het deelnemen aan wedvluchten. Met jonge duiven wordt gevlogen van juli tot september, in welke maand er een einde komt aan het
vliegseizoen voor dat jaar. Het kweekseizoen
kan reeds starten eind november en eindigt op
variabele tijdstippen, afhankelijk van de opvattingen van de liefhebber.

5. Klinisch onderzoek

Anamnese
Bij de anamnese variëren de vragen naargelang de klachten van de eigenaar. De eigenaar
moet uitvoerig ondervraagd worden over de
duur van het probleem, het aantal aangetaste
hokken en het aantal aangetaste dieren per
hok. Daarnaast kan vaak vrij accurate informatie verkregen worden over voeder- en
drinkwater opname en de consistentie van de
excreta. In de anamnese moet uitdrukkelijk
gevraagd worden naar management: huisvesting, voeding, manier en tijdstip van koppelen
en geleverde vluchtprestaties. Zeer belangrijk
bij duivenliefhebbers is een goed idee te krijgen over het gebruik van medicatie op het
hok. Helaas worden duiven vaak overgemedicineerd met antibiotica en antiparasitaire
middelen met de te verwachten complicaties
tot gevolg: een hoge mate van antimicrobiële
resistentie bij duivenbacteriën (wat kan leiden
tot een falende therapie) en het optreden van
opportunistische infecties zoals candidiase.
Algemene indruk
Zoals bij alle vogels kan een algemene indruk het best worden verkregen bij een dier
dat in een rustige omgeving zit en aan niet
teveel stressprikkels onderworpen is. Ideaal
gebeurt dit dus op het hok. Tijdens deze fase
van het onderzoek wordt er gelet op de algemene conditie, opvallende klinische afwijkingen en de houding en de positie van de
duif. Symptomen, die wijzen op algemeen
ziek zijn, zijn onder andere het zitten met
gesloten ogen of opgezette veren, vertonen
van zenuwstoornissen (trillen tot opisthotonus). Afhangende vleugel(s), kreupelheid
en niet kunnen opvliegen zijn een indicatie
voor gewrichtsproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door Salmonella Typhimurium var.
Copenhagen of Streptococcus gallolyticus.
Algemeen onderzoek
Het algemeen onderzoek begint bij de kop.
De schedel wordt geïnspecteerd op mogelijke
asymmetrie en gepalpeerd in verband met

mogelijke traumata, sinusitis of eventueel lokale ontstekingen. Daarna wordt de conjunctiva bekeken op roodheid en vochtigheid. De
conjunctiva kan bij het klinisch onderzoek
enkel zichtbaar gemaakt worden aan het onderste ooglid, mediaal van de traanklier. De
traansecretie kan bij vogels net als bij zoogdieren gemeten worden met Schirmertest
papiertjes. Binnen 1 minuut moet 6 mm bevochtigd zijn.
Na de ogen wordt de neus geïnspecteerd. De
neusdoppen bevinden zich caudodorsaal van
de neusopeningen op de snavel. Normaal
moeten deze krijtwit zijn. Bruinverkleuring
komt voor bij infecties van de bovenste luchtwegen, maar onder normale omstandigheden
ook bij het azen van de jongen. Bij het masseren van de neusdoppen kan in de neusopening steeds secretum te voorschijn worden
gebracht. Dit moet helder of melkwit zijn.
Bruinverkleuring wijst op infectie. Dieren
met een rhinitis zullen minder goede prestaties leveren.

Figuur 5. Bij duiven met trichomoniase kunnen de
neusdoppen verkleurd zijn.

Bij het openen van de bek van postduiven
mag de kop gerust sterk naar achter worden
getrokken, gezien de beweeglijkheid van de
hals bij vogels. De rand van het gehemelte
is bij duiven normaal voorzien van papillen.
Bij Trichomonas gallinae infectie kunnen
deze papillen verdwenen zijn. Op de mucosa
van de mondholte kunnen soms kleine witte
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stipjes worden waargenomen. Ze bestaan uit
een kristallijn materiaal dat opgestapeld zit in
speekselklierafvoerwegen. Deze sialolieten
zouden geen pathologische betekenis hebben.
Toch leert de ervaring dat duiven met sialolieten vaak geen goede vluchtresultaten behalen.
Ze moeten echter gedifferentïeerd worden
van de gele haarden die gezien worden bij
trichomoniase, en van het difteroïd beleg dat
aanwezig is bij pokken, bij herpesvirus en bij
Candida infecties.
Ongeveer 3 uur na de maaltijd hoort de krop
leeg te zijn. Kropovervulling of vertraagde
kroplediging wijst op een primaire aandoening van de krop of op een ileus van het
maagdarmkanaal. Een verdikte kropwand
komt normaal voor tijdens het azen van de
kropmelk. Een pathologische verdikking
wordt soms vastgesteld bij trichomoniase.
De vleugels zijn van uitzonderlijk functioneel
belang bij postduiven. Daarom dient hieraan
bij het klinisch onderzoek speciaal aandacht
te worden besteed. Bij postduiven mag niet
aan de slagpennen getrokken worden om de
vleugel te spreiden. De vleugelpennen dienen
geïnspecteerd te worden op de aanwezigheid
van afwijkingen (groeistoornissen, bloedpennen, ectoparasieten, enzovoort). Alle gewrichten moeten grondig gepalpeerd worden.
Een arthritis van het ellebooggewricht is bij
postduiven vrijwel pathognomonisch voor
paratyphus. Dit letsel moet echter gedifferentïeerd worden van een haematoom of van
een oude fractuur met hypertrofische callus in
dezelfde omgeving.

Figuur 6. Deze veer vertoont inkepingen in de
schacht en een gerafelde vlag. In dit geval lag het
gebruik van corticosteroïden aan de basis van de
vederstoornissen.
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Figuur 7. Het voorkomen van “bloedpennen”, dit
zijn veders waarvan het bloedvat in de schacht
niet atrofieert, kan door heel wat onderliggende
aandoeningen veroorzaakt worden.

Bij het standaard onderzoek hoort ook een
grondige inspectie van het vederkleed op vederafwijkingen en ectoparasieten.
De crista sterni dient gepalpeerd te worden.
Een S-vormige kromming wijst op vroegere
rachitis. Bij duiven in goede conditie kan in
de huid aan het caudale uiteinde van het sternum een dwarslopende vene worden waargenomen welke zich tegenover de witte crista
sterni als een rode stip aftekent (vormstip).
Palpatie van de borstpieren is belangrijk, niet
alleen voor de beoordeling van de voedingstoestand van de vogel (opstapeling van eiwit,
glycogeen en vetreserve) maar ook voor controle op eventuele spierpathologie. De pectoraalspieren moeten rozig door de huid heen
schijnen. Een blauwe schijn zou op een slechte vliegconditie wijzen. Bij bepaalde duivenlijnen worden geregeld gevallen van necrose
van de diepe pectoraalspier (unilateraal) vastgesteld na een zware vlucht (ischemische
spiernecrose, compartimentensyndroom).
Vervolgens wordt het abdomen gepalpeerd.
De afstand tussen de legbeentjes en het caudale uiteinde van het sternum bedraagt bij
postduiven maximum 3 cm. Indien deze afstand vergroot is moet rekening gehouden
worden met de mogelijkheid van een ruimteinnemend proces in de lichaamsholte.
Tenslotte moet de cloaca geïnspecteerd worden: de veren rond de cloaca moeten schoon
zijn. Verkleefde en bevuilde veren wijzen op
diarree. De consistentie, kleur en geur van de
excreta geeft belangrijke aanwijzingen. De
uraatfractie moet wit zijn. Geel(bruin) verkleuring wijst op leverproblemen. Duivenmest
van gezonde dieren moet vast zijn. De aan-

wezigheid van een kleine hoeveelheid groene
mest in de excreta wijst op anorexie. Te vloeibare mest, al of niet met bloedbijmenging,
wijst op diarree. Bij een te losse tot vloeibare
consistentie moet echter gedifferentïeerd worden tussen diarree en polyurie. Polyurie komt
immers bij een aantal klinische aandoeningen
voor, maar ook bij duiven die gestresseerd
zijn (bijvoorbeeld door transport naar en onderzoek door de dierenarts).
Bijkomend onderzoek
Parasitologisch onderzoek
Dit behoort eigenlijk bij het standaard klinisch onderzoek van duiven. Onderzoek naar
de aanwezigheid van de lichtjes wiegelende
Trichomonas gallinae wordt routinematig
uitgevoerd na het nemen van een kropswab.
Deze wordt natief onder de microscoop bekeken op de aanwezigheid van trichomonaden.
Het parasitologisch onderzoek van mest gebeurt meestal met één of andere aanrijkingsmethode zoals flottatie, maar ook rechtstreeks
onderzoek van afzonderlijke mestmonsters
kan nuttig zijn. Om deze te onderzoeken
neemt men wat mest (geen uraten of urine),
druppelt een weinig water op het draagglaasje
en spreidt het geheel dan uit met een tweede
draagglaasje. Men onderzoekt het staal op
kleine vergroting (100x).

Virologisch onderzoek
Bij verdenking van een virale aandoening
kunnen stalen genomen worden voor serologie, virusisolatie, PCR en/of histologisch
onderzoek. Serologie wordt uitgevoerd voor
paramyxovirose (haemagglutinatie inhibitie
test). Virusisolatie kan worden uitgevoerd op
celculturen of bebroede eieren voor onderzoek
naar paramyxovirus en herpesvirus (eventueel
ook voor aviaire influenza en pokken). PCR
kan in principe gebruikt worden voor detectie van vrijwel alle virussen, maar wordt in
de praktijk voor duiven zelden gebruikt. Met
behulp van histologie kan de diagnose gesteld
worden van adenovirose, circovirose, herpesvirose en pokken. Bovendien kan een sterke
indicatie verkregen worden voor bijvoorbeeld
paramyxovirose.
Bacteriologisch onderzoek
Bij het bacteriologisch onderzoek van faeces
is slechts het aantonen van de aanwezigheid
van Salmonella van praktisch belang. Met
uitzondering van een zeldzame Yersinia pseudotuberculosis zal er geen nuttige interpretatie kunnen worden gegeven aan de eventuele
aanwezigheid van andere bacteriën. Het onderzoek van faeces op de aanwezigheid van
Streptococcus gallolyticus heeft geen enkele
zin, aangezien zeer veel duiven drager van
deze kiem zijn zonder klinische klachten.
Omdat Salmonella intermitterend kan worden uitgescheiden wordt best mengmest van
verschillende dagen verzameld.
Serologie voor het aantonen van bacteriële
aandoeningen wordt enkel toegepast voor
de detectie van antistoffen tegen Salmonella
met behulp van een snelle agglutinatie test.
Een positieve test wijst op een recente, actieve infectie, aangezien de agglutinines snel
verdwijnen na het verdwijnen van de actieve
infectie. Vals negatieve reacties komen echter
frequent voor.

Figuur 8. Het nemen van een kropstaal behoort tot
het standaard klinisch onderzoek van de duif.
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Genieten van het leven
Kies vandaag voor verandering
Kies voor een langer en beter leven
Kies éérst voor Vetmedin



Productnaam: Vetmedin. Werkzaam bestanddeel: Pimobendan; per capsule 1,25, 2,5 of 5 mg pimobendan. Indicatie: Vetmedin capsules zijn geïndiceerd voor de
vermindering van de symptomen van chronisch hartlijden bij honden dat wordt veroorzaakt door gedecompenseerde cardiomyopathie of hartklepinsufficiëntie.
Doeldier: hond. Contra-indicatie: Vetmedin capsules dienen niet te worden gebruikt bij gevallen met hypertrofische cardiomyopathieën of bij klinische condities
waarbij een toename van de cardiale output niet mogelijk is vanwege functionele of anatomische redenen.; Bijwerkingen: In zeldzame gevallen kunnen een licht
positief chronotroop effect en overgeven voorkomen. Deze effecten zijn echter dosis afhankelijk en kunnen worden voorkomen door in deze gevallen de dosis te
verlagen. Dosering: Tweevoudige orale toediening van 0,25 mg pimobendan per kg lichaamsgewicht per dag, met een interval van 12 uur, een tot anderhalf uur voor
de maaltijd. Registratienummer: REG NL 9963/9114/9115. Kanalisatiestatus: UDA.

die manier een bacteriologisch resultaat kan
beïnvloeden.

Figuur 9. Voor een snelle diagnostiek van
paratyfus kunnen circulerende antistoffen tegen
Salmonella Typhimurium aangetoond worden
met een directe agglutinatie op een draagglaasje.
Links serum dat antistoffen bevat; rechts daarvan
negatieve serum.

Voor de diagnose van ornithose kan een swab
van de choanae onderzocht worden met behulp van cytologie (Stamp kleuring), immunofluorescentie, PCR of (zelden) door isolatie
op celculturen.
Voor bacteriologisch onderzoek moet er steeds
rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de duivenmelker op eigen houtje antibiotica aan zijn dieren verstrekt heeft en op

Medische beeldvorming
Röntgenfoto’s worden bij duiven meestal niet
standaard genomen, in tegenstelling tot bij gezelschapsvogels. Het kan wel een aanvulling
zijn op het klinisch onderzoek bij de diagnose
van skelet afwijkingen, legnood, vreemde
voorwerpen (lood!), aspergillose en ruimteinnemende processen in de lichaamsholten.
Laterale en ventrodorsale opnames van heel
het lichaam zijn handig als overzichtsfoto’s.
Voor de laterale opname dienen de vleugels
dorsaal gehouden te worden zodat ze geen
superpositie geven over het lichaam. Bij de
ventrodorsale opnames worden de vleugels
zijdelings gespreid.
Bloedonderzoek
Er dient rekening mee gehouden te worden dat
uitwendige factoren de bloedwaarden kunnen
beïnvloeden. Zo heeft men een diurnaal ritme
vastgesteld van het bloedglucose gehalte en
een circannueel ritme voor het thyroxine gehalte bij duiven.
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Tabel 1. Plasma en serum referentiewaarden voor duiven
Eenheid
Gemiddelde
Ondergrens
Bovengrens
Biochemie:
Albumine
g/l 	11	
6	15
A/g* ratio		
0,51	
0,27
0,70
Ammoniak
µmol/l	11	3	
52
Cholesterol
mmol/l
7
5,4
9,8
Creatinine
µmol/l 	11	
0
20
Globulines
g/l
22	18
29
Glucose
mmol/l 	17	12
22
Totaal bilirubine
µmol/l
2,2
0
9
Totaal eiwit
g/l 	33	
24
41
Triglyceriden
mmol/l
2,1	1,2	3,7
Ureum
mmol/l
0,9
0,77	1,63
Urinezuur
µmol/l 	336	191	
663
Enzymes:
AST/GOT
ALT/GPT
Amylase
AP
CK
gGT
LDH
Lipase
Ionen:
Natrium
Kalium
Chloor
Calcium
Fosfor

IE/l
79	17	191
IE/l 	15	11	
22
IE/l
645	384
994
IE/l
292
64	1160
IE/l 	349	166
629
IE/l
0
0	1
IE/l
217	133	321
IE/l	39
6
72
mmol/l 	144	128	166
mmol/l
4,07	3,03	
5
mmol/l 	116	106	135
mmol/l
2,12	1,76
2,87
mmol/l 	1,63	
0,42
2,33

Hematocriet		

52

43	

63

* albumine/globuline ratio
Haematologie
Het aantal erythrocyten varieert bij duiven
van 2,1 tot 4,2 miljoen per µl. Het aantal leucocyten zou variëren van 10000 tot 30000 per
µl.
Urineonderzoek
Urineonderzoek wordt niet standaard uitgevoerd bij postduiven gezien de moeilijkheid
van het bekomen van een zuiver urinemonster.
Urineafname kan gebeuren door het plaatsen
van een canule in de cloaca. De urineflow varieert van 2,5 tot 19,5 ml/kg/u. De dichtheid
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van de urine bedraagt bij duiven gemiddeld
1007, met een spreiding van 1003 tot 1014. De
osmolariteit bedraagt 27 tot 193 milliosmoles/
kg. De urinezuurconcentratie in de urine bedraagt 1,2 tot 10,1 mmol/l. De pH varieert van
5,5 tot 6,9.
Een beperkt verlies aan glucose en eiwit via
de urine wordt als normaal beschouwd bij
duiven. Het glucosegehalte van de urine bedraagt normaal maximaal 3,2 mmol/l. Het
eiwitgehalte van de urine bedraagt gemiddeld
436 mg/l, variërend van 110 tot 1990 mg/l.

Ionenconcentraties in de urine:
Natrium 2 - 27 mmol/l
Kalium 4 - 27 mmol/l

Fosfor 0,2 - 10,9 mmol/l
Chloor 5 - 56 mmol/l

Het actieve endogene glucocorticoïde bij vogels is het corticosterone. Het gemiddelde nuchtere
gehalte is 3,4 µg/l. Het gemiddelde T4 gehalte varieert van 6 tot 35 nmol/l.
Endoscopisch onderzoek
Endoscopisch onderzoek kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het klinisch onderzoek.
Voor een overzicht van de mogelijke toegangswegen wordt verwezen naar Lierz (2006). De
meest gebruikte toegangsweg voor geslachtsbepaling bevindt zich links, latero-dorsaal
achter de laatste rib, onder het ilium en vóór
de femur. Het dier wordt onder anaesthesie gebracht, meestal met behulp van gasanesthesie.
De vleugels worden dorso craniaal gestrekt.
De linker poot wordt ofwel achteruit of vooruit
gestrekt. De punctieplaats wordt topografisch
gelokaliseerd en enkele veren worden geplukt.
Na ontsmetten van de huid wordt een kleine
huidincisie gemaakt. De spierlagen worden
stomp gekliefd. Penetratie door de luchtzakwand is voelbaar en meestal is er een ‘plop’
hoorbaar. De luchtzakwand is bij duiven
opvallend elastisch. Na elke endoscopie dient
de endoscoop ontsmet te worden in 2 % glutaraldehyde of d.m.v. gassterilisatie.

Autopsie
Het verrichten van postmortaal onderzoek kan
extra informatie verschaffen naast het klinisch
onderzoek. Zeer belangrijk is de versheid
van het te onderzoeken kadaver. In principe
dienen vogels binnen twee uur na de dood
geautopsieerd te worden. Er treedt snel postmortaal verval op en sterfte van bijvoorbeeld
protozoaire parasieten zoals Trichomonas en
Hexamita. Het postmortale onderzoek bestaat uit het macroscopisch, cytologisch, histologisch, bacteriologisch, virologisch en in
sommige gevallen toxicologisch onderzoek.
Voor histologisch onderzoek dienen de monsters bewaard te worden in 4-10 % formaline.
Monsters voor bacteriologisch onderzoek dienen gekoeld naar het laboratorium gestuurd
te worden. Weefsel voor virologisch of toxicologisch onderzoek kan in de diepvries bewaard worden.
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6. Handelingen

Manipulatie
Een duif wordt vastgehouden in één hand, de
kop van de duif naar de persoon gericht (borst
aan borst). De duif rust bij het vasthouden in
de handpalm, met beide poten ter hoogte van
het loopbeen tussen de wijs- en middelvinger
en de duim boven de stuit over de vleugelpunten. Deze techniek laat toe de duif volledig te
onderzoeken zonder vederbeschadiging. Voor
het onderzoek van de vleugels neemt men de
vleugels vast ter hoogt van de carpus. Er mag
hierbij nooit aan de pennen getrokken worden.

Figuur 10. Correct in de hand gehouden duif.

Bloedafname
Punctie van de V. jugularis is riskant door de
aanwezigheid van de veneuze plexus. Bloed
kan veilig getrokken worden uit de ulnaire of
de mediale metatarsale vene. Bloedname bij
duiven gebeurt niet t.h.v. de V. cutanea ulnaris
aan de elleboog, maar wel t.h.v. de mediale metatarsale vene, door eenvoudigweg aanprikken
en laten afdruppelen van het bloed. Bij duiven
mag tot 1 % van het lichaamsgewicht aan bloed
worden afgetapt zonder complicaties.
Anesthesie
De veiligste algemene anesthesie wordt bij
duiven en andere vogels verkregen door inhalatie van isofluraan. Medische zuurstof dient
als dragergas.
Inductie van de anesthesie kan gebeuren met
5 Vol% isofluraan bij een flow van 1,2 liter
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Figuur 11. Inspectie van de ventrale zijde van de
vleugel om vederafwijkingen en ectoparasieten op
te sporen.

per minuut. Hiervoor wordt de kop van de vogel via masker of ademkamer aangesloten op
een open circuit. Voor langere ingrepen kan
de duif, na inductie, best geïntubeerd worden
met een tracheotube zonder cuff. Het opblazen
van een cuff houdt een groot risico in op het
ontstaan van necrose van de trachea: de trachearingen zijn immers gesloten. Voor ingrepen
aan de kop kan eventueel anesthesie gebeuren
via luchtzak perfusie. Voor onderhoud van de
anesthesie gebruikt men 2 Vol% isofluraan aan
een flow van 3 ml/g lichaamsgewicht.
De diepte van de anesthesie kan gecontroleerd
worden aan de hand van bepaalde reflexen. De
teenreflex (terugtrekken van de poot bij knijpen
in de tenen), de vleugelreflex (optrekken van

de vleugel bij knijpen in de vleugel), en vooral
de gecombineerde palpebrale en corneale reflex (voorschuiven van het derde ooglid bij
aanraken van het ooglid en de cornea) zijn geschikte indicatoren. Voor de meeste ingrepen is
de anesthesie voldoende diep wanneer deze reflexen traag positief zijn. Vogels moeten spontaan blijven ademen tijdens anesthesie.
De cloacale temperatuur moet tussen 40 en 44
°C blijven tijdens anesthesie.
De recovery na anesthesie is bij vogels bijzonder belangrijk. Problemen die moeten
worden vermeden tijdens recovery zijn vooral
excitatie, hetgeen kan leiden tot traumatische
letsels en hypothermie. Daarom worden vogels
voor recovery vaak in een handdoek gedraaid.
Wanneer men niet beschikt over inhalatie
anesthesie apparatuur, dan kan een relatief
betrouwbare en voldoende diepe anesthesie
bekomen worden door een intramusculaire
injectie van medetomidine 60-85 µg/kg LG
en ketamine 1,5-2 mg/kg LG gemengd in een
injectiespuit. Dit geeft een anesthesie van ongeveer 30 minuten.
Medicatie toedienen
Per os kan medicatie toegediend worden via
het drinkwater, het voeder of door middel van
toediening in de slokdarm/krop. Drinkwater
medicatie wordt het meest gebruikt. Als vuistregel voor drinkwateropname kan aangenomen worden dat 20 à 25 duiven samen dagelijks
ongeveer 1 liter drinkwater opnemen. Dit volume zal in de zomer en tijdens het azen overschreden worden. In de winter neemt één duif
echter vaak slechts 20 ml drinkwater op. Men
doet er dus goed aan de gebruikelijke doses te
verdubbelen tijdens koud weer en te halveren
tijdens de aasperiodes.
Voedermedicatie kan gebeuren door op de zaden het geneesmiddel te sprayen of de zaden in
het geneesmiddel te drenken. Het voer kan ook
kleverig gemaakt worden, bijvoorbeeld met
yoghurt. Homogene verdeling van het product
is echter moeilijk.
Bij parenterale toedieningen worden bij postduiven liefst geen injecties in de borstspier
gegeven wegens het risico op spiernecrose dat
effect kan hebben op de vliegprestaties. Bij
toediening van geneesmiddelen in de poot dient er rekening mee te worden gehouden dat
het nierpoortadersysteem kan leiden tot een
rechtstreekse uitscheiding zodat het product

niet in de algemene circulatie komt.
Voor lokale behandelingen worden beter geen
zalven of olieachtige vloeistoffen toegepast.
Deze leiden tot samenklitten van de veren,
waardoor de beschermende functie van het
verenkleed wegvalt.
Euthanasie
Een zeer snelle euthanasie vindt plaats na toediening van bijvoorbeeld embutramide (T61,
Intervet) intraveneus. De meest geschikte
plaats hiervoor is de vleugelvene. Een goed
alternatief is injectie vlak achter het foramen
magnum van de kop, in de middellijn.
Vaccinaties
Paramyxovirose: Deze enting is in veel landen
verplicht voor duiven die deelnemen aan tentoonstellingen, vluchten, markten enzovoort. In
België moet deze vaccinatie door een dierenarts worden uitgevoerd. Voorjaarsvaccinaties:
voor het wedstrijdseizoen: alle duiven van
meer dan 5 weken oud worden gevaccineerd
(ook volwassen duiven die het jaar voordien
reeds gevaccineerd werden) met geïnactiveerd
vaccin. Vaccinatie tijdens het wedstrijdseizoen:
alle duiven die geboren worden tijdens de
wedstrijdperiode worden vanaf de leeftijd van
5 weken gevaccineerd met een geïnactiveerd
vaccin in waterachtige of olieachtige emulsie.
Onzorgvuldige enting met geadjuveerde vaccins tegen paramyxovirose houdt in zeldzame
gevallen risico’s in van verbloedingsdood door
enten in de subcutane veneuze plexus, van
sterfte door acute shock kort na de vaccinatie
en van entknobbels door te koud of te snel te
injecteren. Het is dan ook erg belangrijk om
steeds te vaccineren weg van de kop.
Pokken: Niet verplicht. Vanaf 6 weken leeftijd,
daarna één keer per jaar, minstens 3 weken voor
het wedstrijdseizoen. Voor pokken bestaan
vaccins die subcutaan geïnjecteerd kunnen
worden alsook vaccins die met een borsteltje
in vederfollikels moeten worden ingewreven.
Salmonella: Niet verplicht. Vaccineren tegen
Salmonella infecties kan niet verhinderen
dat de infectie aanslaat. Wel zullen klinische
symptomen verminderd worden. Deze vaccinatie past dan ook vooral in een bestrijdingsplan wanneer er problemen met ‘paratyphus’
zijn. Gevaccineerd kan worden vanaf een
leeftijd van 6 weken, volgens de bijsluiter van
het gebruikte vaccin.
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7. Ziektes
Viraal
Paramyxovirus 1 infectie
Etiologie:
Paramyxovirose bij duiven wordt veroorzaakt
door een paramyxovirus serotype 1 (pPMV1). Dit is een duivenvariant van het pseudovogelpestvirus van de kip. Het is een RNA
virus met envelop dat behoort tot het genus
Avulavirus in de familie Paramyxoviridae.
Aviair paramyxovirus serotype 1 kan, op basis van de mogelijkheid om sterfte te veroorzaken bij kippenembryo’s, ingedeeld worden
in drie pathotypes: namelijk, in toenemende
mate van virulentie: lentogene, mesogene en
velogene stammen. De velogene stammen
zijn de meest virulente en worden verder ingedeeld in viscerotroop of neurotroop afhankelijk van de predilectieplaats van het virus.
Epidemiologie:
Paramyxovirus infecties bij duiven komen
vooral voor van augustus tot november.
Ondanks de strenge controle maatregelen
blijft pPMV-1 enzootisch bij duiven en worden er zelfs steeds meer gevallen van paramyxovirose bij duiven in Europa gemeld.
Pathogenese:
De pathogenese van paramyxovirus infectie
bij de duif werd nog niet grondig onderzocht.
De infectie gebeurt waarschijnlijk aerogeen
of oraal, zoals bij kippen.
Het virus geeft echter bij de duif vaak aanleiding tot nierletsels. Deze nierletsels zijn
waarschijnlijk de oorzaak van de polyuriepolydipsie.
Waarschijnlijk zal de interstitiële nefritis de
bloedvloei door de zoogdier-type nefronen
doen verminderen. Daardoor kan mogelijk
de bloedvloei door de reptiel-type nefronen
toegenomen zijn. Dit laatste type heeft echter
geen lissen van Henle, zodat minder efficiënte
water terugresorptie mogelijk is.
Behalve in de nieren, zal het virus ook vermenigvuldigen in de hersenen. Deze vermeerdering leidt tot demyelinisatie en perivasculitis.
Deze letsels kunnen geassocieerd worden met

stoornissen van het centrale zenuwstelsel.
De incubatietijd van het duiven-PMV-1 virus
kan variëren van 5 tot 35 dagen. Op een hok,
waar een paramyxovirus uitbraak voorkomt,
bedraagt de morbiditeit meestal vrijwel 100
%, terwijl de mortaliteit vaak niet hoger is
dan 5 %. Sterfte treedt in de regel alleen op
bij nestjongen en duiven die niet meer kunnen
eten of drinken ten gevolge van zenuwsymptomen.
Symptomen en letsels:
Het symptomenbeeld, door dit virus verwekt,
wordt gekenmerkt door zenuwverschijnselen,
polyurie-polydipsie, diarree, sterfte en vederstoornissen.
De zenuwsymptomen kunnen reeds na 1
week spontaan verbeteren en ongeveer 2/3
van de aangetaste duiven herstelt hiervan
volledig, zonder gevolgen voor de verdere
vliegprestaties. Zelfs in geval van duidelijke
zenuwsymptomen vindt men histologisch in
de hersenen vaak geen non-purulente encephalitis. Indien toch aanwezig is het letsel vnl.
een perivasculitis en demyelinisatie.
De polyurie-polydipsie gaat histologisch gepaard met een interstitiële nefritis, welke in de
subacute fase bestaat uit tubulus epitheelcel
destructie en diffuse lymfocyten infiltratie. In
het chronisch stadium vindt men goed georganiseerde lymfocytaire haardjes in het interstitium van de niercortex. Deze letsels geven
aanleiding tot polyurie en polydipsie. De polyurie-polydipsie symptomen slepen gemiddeld 6 tot 8 weken aan. Niettegenstaande de
erge polyurie, blijft de algemene conditie van
de duiven meestal goed en vertonen ze geen
of weinig gewichtsverlies. Daarnaast blijft de
urinezuurconcentratie in het bloed normaal
aangezien de glomeruli en de proximale tubuli intact zijn. Slechts een beperkt percentage
van de dieren vertoont irreversibele ziektesymptomen.
Bij een uitbraak van PMV-1 infectie, tijdens
de rui bij nestjongen of tijdens het schieten
van de pennen, houdt de groei van 1 pen of
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van meerdere uitschietende veertjes tijdelijk
op en hervat later. Hierdoor ontstaat tussen
het oude en jonge gedeelte van de vlag een
inkeping. Het nieuwe gedeelte groeit verder
tot bijna normale lengte en het oude gedeelte
breekt af, behalve bij de kleine pluimpjes
waar men deze opvallende dubbelvorming
nadien nog kan waarnemen.
Sinds 1998 verlopen sommige uitbraken van
paramyxovirose bij duiven virulenter. Bij dergelijke uitbraken wordt meer sterfte gezien, in
sommige gevallen tot 50%. Bovendien wordt
tegenwoordig ook frequent diarree gezien en
vermageren.
Het PMV-1 van de duif verwekt geen ademhalingsymptomen in tegenstelling tot paramyxovirose (NCD) bij de kip.
Bij autopsie van duiven aangetast door PMV1 worden meestal geen macroscopische letsels gevonden. Slechts de nieren zijn soms
duidelijk gezwollen met blekere haarden.
Diagnose:
Een paramyxovirus infectie bij duiven wordt
vermoed op basis van de vrij typische klinische symptomen. Om de diagnose te bevestigen kan men gebruik maken van serologie
en de haemagglutinatie inhibitie (HI) test.
Principieel kunnen betrouwbare besluiten
uit de HI resultaten pas worden getrokken na
onderzoek van gepaarde sera. In de praktijk
wordt echter vaak getracht om conclusies te
trekken uit de resultaten van een éénmalige
bloed afname. Eigenlijk heeft dit enkel zin bij
niet gevaccineerde duiven, die bijgevolg seronegatief behoren te zijn. Bij gevaccineerde
duiven is de interpretatie van de antistoftiters
zeer onbetrouwbaar.
Het best wordt serologie dan ook gebruikt in
combinatie met histologisch onderzoek van
de nier en/of met isolatie van het virus in geëmbryoneerde kippen eieren of celcultuur.
Bestrijding:
De curatieve behandeling van een PMV-1 infectie kan enkel een ondersteuningstherapie
zijn, gericht op het verminderen van de belasting van de nieren en het vermijden van elke
stress die de eigen weerstand en respons van
de dieren zou kunnen afremmen. De drinkwateropname mag in geen geval beperkt worden.
Dieren met klinische zenuwsymptomen kan
men trachten in leven te houden door ze te
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isoleren in een kleine ruimte en ze maximale
kans te geven voor spontane drinkwater- en
voederopname.
Voor dieren met polyurie kan het best een
voeding gebruikt worden met een niet te
hoog eiwitgehalte, eventueel aangevuld met
vitamines en essentiële aminozuren. Bij een
uitbraak van paramyxovirose kunnen eventueel noodentingen worden uitgevoerd.
Tegenover PMV-1 kan ook preventief gevaccineerd worden. Deze vaccinatie is overigens
wettelijk verplicht voor duiven die aan wedstrijden of tentoonstellingen deelnemen, of op
openbare markten verkocht worden. Hiervoor
zijn enkele specifieke vaccins op de markt.
Beschermende immuniteit ontstaat binnen
de 7 - 21 dagen na toediening van de entstof.
Vaccinatie kan gebeuren vanaf 35 dagen ouderdom. Men vermoedt dat eventuele maternale immuniteit op dat ogenblik verdwenen
is. Wanneer gevaccineerde duiven geïnfecteerd worden met virulent virus worden ze
niet ziek maar toch kan bij deze dieren virusvermeerdering en virusuitscheiding plaatsvinden. Bijgevolg kunnen ongevaccineerde
dieren in de toom besmet worden.

Figuur 12. Paralyse bij een duif met paramyxovirose.

Adenovirus infecties
Etiologie:
Adenovirussen worden onderverdeeld in
twee genera: de mastadenovirussen en de aviadenovirussen. De aviadenovirussen worden
onderverdeeld in drie groepen. Alle duiven
adenovirussen die tot op heden geïsoleerd
werden, behoren tot de aviaire groep I adenovirussen en meer bepaald tot de serotypes 2, 4, 5, 6, 8, 10 en 12 van deze groep.
Adenovirussen zijn verantwoordelijk voor 2
verschillende ziekteëntiteiten bij duiven, die
adenovirosis type I (klassieke adenovirose)

en adenovirosis type II (necrotiserende hepatitis) genoemd worden. De benamingen “I”
en “II” verwijzen dus naar de klinische symptomen en letsels die door deze adenovirussen
bij duiven veroorzaakt worden en niet naar de
antigene eigenschappen van de agentia.
Adenovirose type I
Epidemiologie:
Adenovirus type I infecties komen vrijwel
uitsluitend voor bij de jonge duiven. Duiven
ouder dan 1 jaar worden niet aangetast. De
ziekte komt vrijwel ieder jaar veel voor en
vertoont een typisch epidemisch verloop,
met een hoge piek in de maand juni. Buiten
de maanden april, mei, juni, en juli ziet men
slechts zeer sporadisch gevallen.
Pathogenese:
De pathogenese is grotendeels onbekend. Wel
stelt men vast dat de ziekte meestal wordt
binnengebracht op een hok door één of meer
jongen die mee geweest zijn op de vlucht.
Daarom veronderstelt men dat de jongen oraal
besmet raken door kruiscontaminatie in de
gemeenschappelijke mand. Binnen 4 à 5 dagen zal de ziekte zich verspreiden onder alle
jonge duiven op het hok. Slechts dieren jonger
dan 1 jaar worden ziek; jaarlingen en oudere
duiven vertonen vrijwel nooit symptomen. Dit
wijst ofwel op opbouw van een levenslange
immuniteit, ofwel op een zeer sterk leeftijdsgebonden gevoeligheid. Het virus wordt waarschijnlijk uitsluitend oraal opgenomen en via
de feces uitgescheiden. Het adenovirus van de
duif vermeerdert in de epitheliale cellen van
de darm en geeft een zeer ernstige destructie
van darmepitheelcellen. Dit leidt tot belangrijke verliezen aan eiwit en ionen via de darm
en bijgevolg belangrijke wijziging van de samenstelling van het darmmilieu. Hierin kunnen opportunistische of facultatief pathogene
kiemen, onder andere E. coli en hexamiten
sterk vermenigvuldigen en complicaties (sepsis) teweeg brengen. Het duivenadenovirus
blijft echter niet beperkt tot de darm. Het verspreidt, vermoedelijk via viremie, vanuit de
darm naar inwendige organen. Vooral de lever
wordt aangetast. In zeldzame gevallen (immunosuppressie?) ziet men echter niet alleen
aantasting van de lever, maar ook lokalisatie
van het virus in de nieren, de pancreas, de milt
en diverse andere organen.

Het virus verspreidt zich snel op het hok.
Meestal bedraagt de morbiditeit 100 %, reeds
2 dagen nadat de eerste zieke dieren zijn opgemerkt.
Letsels en symptomen:
Aangetaste duiven vertonen een algemeen
slechte conditie, geelgroene waterige stinkende diarree, braken en gewichtsverlies. Meestal duurt de periode van diarree niet langer dan
5 à 10 dagen, want adenovirussen worden
snel geëlimineerd en het epitheliale darmepitheel regenereert snel. In sommige gevallen
houdt de diarree langer aan, vooral wanneer
er ernstige bacteriële complicaties optreden
of wanneer de duiven irreversibele fysio-pathologische stoornissen vertonen t.g.v. eiwiten ionen verlies via de darm.
Na herstel zullen de vliegprestaties nog gedurende enkele weken verminderd zijn. Dit kan
komen door het trage herstel van de leverletsels.
Macroscopisch wordt bij lijkschouwing een
catarrale enteritis vastgesteld. Histologisch
vindt men in de darm een hyperregeneratieve
villus atrofie met intranucleaire inclusies in
de epitheelcellen op de flanken van de villi
en zelfs in de crypten van de dunne darm.
Histologisch vindt men ook typische adenovirus inclusies in de hepatocyten.
Diagnose:
Een vermoeden kan gesteld worden op basis van de klinische symptomen: plotselinge
aantasting in voorjaar en zomer van de gehele
groep jonge duiven, wat gepaard gaat met
diarree en braken. Als differentiaal diagnose
dient vooral rekening gehouden te worden
met Salmonella, Hexamita en Capillaria.
Waterige uitwerpselen kunnen het gevolg
zijn van diarree, maar ook van polyurie. Door
amateurs wordt tussen diarree en polyurie
vaak geen onderscheid gemaakt. Vandaar dat
nogal wat gevallen van adenovirose verward
worden met paramyxovirose en omgekeerd.
De diagnose kan met de huidige bestaande,
routine diagnostische technieken in vivo niet
gesteld worden. De post mortem diagnose
kan vaak reeds gesteld worden door cytologisch onderzoek van afdrukpreparaatjes van
darm en lever. Ze kan bevestigd worden door
histologisch onderzoek van de darm en de
lever. De hepatische intranucleare inclusies
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zijn meestal talrijk en groot; vaak is er ook
necrose aanwezig. Eventueel kan de diagnose
bevestigd worden met behulp van PCR waarmee tenminste een aantal adenovirusstammen
aangetoond kunnen worden.
Behandeling:
Op dit ogenblik bestaan geen preventieve
vaccins of therapeutische middelen tegen
adenovirose type I. De klinische conditie van
de duiven kan verbeterd worden door rehydratatie van aangetaste duiven en bestrijding
van secundaire bacteriële infecties. Voor de
rehydratatie kan gebruik gemaakt worden van
electrolyten. Wanneer glucose wordt gegeven
dan dienen steeds tegelijkertijd antibiotica te
worden toegediend. Indien dit niet wordt gecombineerd dan bestaat de mogelijkheid dat
opportunistische bacteriën in de darm deze
glucose als voedingsbron gaan gebruiken,
waardoor de algemene toestand van de duiven verder achteruit gaat.

sterfgevallen doen zich vaak intermitterend
voor. De mortaliteit op aangetaste hokken bedraagt gemiddeld 30 %, maar kan in sommige
gevallen oplopen tot 100 %. Verder is het zeer
typisch dat de duiven die tijdens een uitbraak
van adenovirosis type II niet sterven, volledig gezond blijven. Soms groeien nestjongen
volledig normaal op ondanks dat één of beide
ouders sterven (op voorwaarde uiteraard dat
de jongen reeds in staat zijn zichzelf te voeden of wanneer ze bij pleegouders kunnen
worden gelegd).
De meest typische bevinding bij sectie is een
gele, bleke gezwollen lever met een kersrode
schijn. Histologisch en cytologisch onderzoek
van dergelijke levers toont steeds een uitgebreide focale of diffuse necrose aan. Aan de
randen van de necrosehaarden kunnen eosinofiele of amphofiele intranucleaire inclusies
worden teruggevonden.

Adenovirose type II
Epidemiologie:
Adenovirose type II komt voor gedurende
heel het jaar en kan duiven van alle leeftijden
aantasten. Dit staat in scherp contrast met de
situatie bij adenovirosis type I.
Pathogenese:
Over de pathogenese van adenovirose type
II is slechts weinig gekend. Het staat echter
vast dat het etiologisch agens in staat is uitgebreide levernecrose te induceren, hetgeen
kan resulteren in acute sterfte van de duiven.
E. coli bacteriën staan in voor een secundaire
invasie van de lever en andere inwendige organen in ongeveer 15% van de gevallen. Ook
Staphylococcus intermedius of Streptococcus
gallolyticus wordt soms opgemerkt als een
complicerende factor bij adenovirose type II.
Klinische symptomen en letsels:
Adenovirose type II bij duiven vertoont
steeds een typisch verloop. De klinische
symptomen zijn altijd minimaal, aangezien
aangetaste duiven steeds sterven binnen de
12-48 uur. De enige klinische symptomen die
sporadisch worden opgemerkt zijn braken en
voortbrengen van gele, vloeibare mest. De
acute sterfte kan zich gedurende een periode
van 6 weken op een hok handhaven. Nieuwe
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Figuur 13. De linkerlever is afkomstig van een duif
die gestorven is aan adenovirose. Let op de kersrode schijn.

Diagnose:
Adenovirose type II kan reeds vermoed worden wanneer de eigenaar klaagt over acute
sterfte van duiven van elke leeftijd, zonder
voorafgaande symptomen of gedurende korte
tijd braken en diarree. Natuurlijk moet adenovirose type II gedifferentieerd worden van
andere oorzaken van acute sterfte zoals intoxicatie, streptococcosis, E. coli septicemie
en salmonellose. De definitieve diagnose kan
slechts bij sectie gesteld worden, op basis van
het typisch macroscopisch aspect van de lever
en de uitgebreide levernecrose met intranucleaire inclusies bij histologisch en cytologisch
onderzoek. Deze inclusies zijn minder talrijk
en kleiner van omvang, dan bij adenovirosis
type I.

Bestrijding:
Preventieve of curatieve maatregelen voor de
bestrijding van adenovirosis type II zijn niet
beschikbaar. Toediening van antibiotica heeft
geen zin, aangezien de duiven niet sterven
van secundaire bacteriële infecties maar als
gevolg van de uitgebreide levernecrose die
door het virus zelf wordt geïnduceerd. Het
gebruik van glucocorticoïden dient afgeraden
te worden aangezien onder experimentele
omstandigheden bewezen werd dat deze producten duiven meer gevoelig maken voor een
infectie. Het is zinvol de duivenliefhebbers
aan te raden een goede hygiëne en ventilatie
te handhaven om de infectiedruk zo laag mogelijk te houden.
Herpesvirus infecties
Etiologie:
Het Pigeon Herpes virus 1 verschilt serologisch van de herpesvirussen van papegaaiachtigen en van andere diersoorten. Alle
isolaten van de duif behoren antigenisch tot
hetzelfde type.
Epidemiologie:
Serologisch zijn meer dan 50 % van de postduiven positief op antistoffen tegen het duivenherpesvirus. Naar analogie met de andere
herpesvirussen kan men dus veronderstellen
dat zowat de helft van de populatie ook latent
besmet is. Klinische gevallen van duivenherpesvirus infectie zijn echter zeldzaam.
Pathogenese:
De meerderheid van de duivenpopulatie is latent besmet met herpesvirussen. Deze vogels
kunnen intermitterend het agens uitscheiden.
Bij herpesvirussen is bekend dat uitscheiding
beïnvloed wordt door stress en tevens dat er
een cyclische uitscheiding is door dragers.
Stressfactoren kunnen zijn: kweken, transport
voornamelijk bij hoge omgevingstemperatuur, hoge vochtigheidsgraad of hoge bezettinsdichtheid. Epidemiologisch worden de
jongen waarschijnlijk reeds tijdens het azen
besmet terwijl ze nog maternale bescherming
hebben, zodat meestal geen klinische symptomen voorkomen. Ze blijven waarschijnlijk levenslang latent besmet. Klinische herpesvirus
infecties zouden vnl. voorkomen bij jongen
afkomstig van niet-geïnfecteerde ouders en
in geval van immunosuppressie (bijvoorbeeld

na chronische Pb-vergiftiging). Bij jongen
tussen 2 en 10 weken veroorzaakt het herpesvirus systemische ziekte, daar waar het virus
bij oudere duiven gelokaliseerd zou zijn in
het ademhalingsstelsel en een (beperkte) rol
zou spelen in het coryza contagiosa complex.
Symptomen en letsels:
Bij nestjongen zou herpesvirus infectie aanleiding kunnen geven tot acute sterfte zonder
symptomen. Bij sterfte van nestjongen wordt
bij autopsie een vergrote lever met eventuele necrosehaardjes vastgesteld. Histologisch
vindt men de haardvormige necrosen met herpes virus inclusies in de omringende hepatocyten. Ook in de milt kunnen necrose haardjes
door herpesvirus worden gevonden.
Bij oudere duiven wordt het herpesvirus soms
geassocieerd met coryza symptomen. Deze
dieren vertonen een dyfteroïd beleg ter hoogte
van de larynx, de farynx, de trachea en / of de
slokdarm. Nucleaire inclusielichaampjes kunnen ook in deze letsels gevonden worden.
Diagnose:
De diagnose kan niet gesteld worden door
serologisch onderzoek aangezien meer dan
de helft van de duiven seropositief is. De diagnose kan eventueel gesteld worden door
virusisolatie uit keelswabs en enting op kippenembryo fibroblasten of op geëmbryoneerde SPF kippeneieren. Reeds na een paar
dagen ontstaan plaques op de chorio-allantoïs
van de eieren. Post mortem is het histologisch
onderzoek diagnostisch waardevol.
Herpesvirus kan acute sterfte geven bij nestjongen. Dit moet gedifferentieerd worden van
paramyxovirose, salmonellose, Streptococcus
gallolyticus, colibacillose, trichomoniase en
hexamitiase. De dyfteroïde letsels achter in
de bek bij oudere duiven dienen gedifferentiëerd te worden van trichomoniase, pokkendifterie en candidiase.
Behandeling:
Voor duivenherpesvirus infecties bestaat
geen behandeling. Er wordt niet tegen gevaccineerd.
Pokkenvirus infecties
Etiologie:
Bij duiven zijn er twee types van pokkenvirus. Het eerste type veroorzaakt typische
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pokken; het tweede type veroorzaakt atypische pokken of bloedpokken. De virussen die
deze ziekten veroorzaken zijn waarschijnlijk
onverwant. Het typische virus is gastheerspecifiek en is antigenisch onder andere verwant
met kippen- en kalkoenpokken. Dit agens
kan geïsoleerd worden op de chorio-allantois
membraan van geëmbryoneerde kippen eieren. Isolatie van atypische pokken virussen is
nog niet beschreven.
Epidemiologie:
Enkel de orde van de Columbiformes is klinisch gevoelig voor het duivenpokkenvirus.
Het duivenpokkenvirus is wel matig immunogeen voor kippen. Het virus kan dus niet
overgedragen worden op de mens of op andere zoogdieren. Pokken komen nog steeds zeer
frequent voor, voornamelijk bij stadsduiven
en slecht verzorgde sierduiven.
Bij postduiven komen pokken minder voor
omdat het grootste deel van de populatie gevaccineerd wordt. De ziekte komt het meest
voor in de late zomer en het najaar omdat de
distributie van het virus gecorreleerd is met
het voorkomen van vectoren.
Atypische pokken komen sporadisch voor en
slechts enkele duiven per til zullen aangetast
worden.
Pathogenese:
Bij typische pokkenvirus infecties gebeurt
de overdracht onder andere door rechtstreeks
contact (onder andere door pikken) en door
bloedzuigende ectoparasieten (onder andere
Dermanyssus) en steekinsecten.
Het pokkenvirus blijft in het vectorinsect tot
levenslang infectieus, maar het vermeerdert
niet. Na een incubatieperiode van 10 tot 20
dagen zal de virusvermeerdering leiden tot typische epitheliale pokkenletsels. Van daaruit
kan een uitbreiding gebeuren naar inwendige
organen, onder andere het ademhalingsstelsel en naar andere delen van de huid. Het
virus wordt voornamelijk uitgescheiden via
desquamatie van geïnfecteerde epitheelcellen.
Bij niet lethale infecties zullen de pokkenletsels spontaan regresseren na 7-21 dagen, als
de immuniteit is opgebouwd.
De pathogenese van atypische pokken bij duiven is ongekend. Bloedpokken verschrompelen spontaan en verdwijnen zonder residuele
letsels na 3-4 weken.
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Symptomen en letsels:
De klinische manifestaties van typische pokken zijn bijzonder karakteristiek. Men maakt
klassiek een onderscheid tussen de dyfterievorm en de huidvorm. Bij de dyfterievorm
vindt men pseudomembraneuze letsels vooraan in de bek (differentiaal diagnose trichomoniase, herpesvirose, candidiase). De ziekte
verloopt lethaal wanneer de dieren niet meer
kunnen eten.
De huidvorm komt het meest voor. Hierbij
vindt men hypertrofische epitheelproliferaties
op voornamelijk de onbevederde lichaamsdelen, zoals de snavelrand, de oogleden en zelden distaal aan de poten, maar ook nogal eens
op de oren. Wanneer de oogleden dichtzwellen
zullen de dieren niet meer eten en uiteindelijk
sterven. Histologisch veroorzaken typische
pokkenvirussen hyperplasie en epitheliale cel
necrose. Aan de rand van de necrotische foci
vindt men eosinofiele intracytoplasmatische
inclusielichaampjes, Bollinger lichaampjes.
Bij duiven worden, in tegenstelling tot kanaries, zelden pokkenletsels gezien in inwendige organen zoals de longen.
De ernst van het ziekteverloop is onvoorspelbaar. Dit is afhankelijk van de immuniteitsstatus van de dieren en van de virulentie van
de pokkenvirusstam.
Atypische pokken zijn wrat-achtige letsels
die voornamelijk op het lichaam of de vleugels gelokaliseerd zijn. Meestal zijn het solitaire letsels. Ze worden meestal 1-3 cm groot,
en de donkere bloederige inhoud schijnt
door de intacte huid. Als deze letsels beschadigd worden kan dit leiden tot verbloeding.
Histologisch is er een proliferatie van het epitheel van de vederfollikels of huid te zien. De
cellen bevatten melanine en cytoplasmatische
inclusie lichaampjes.

Figuur 14. Pokken bij een volwassen duif.

Figuur 15. Een duif met zeer erge pokkenletsels.

Diagnose:
De diagnose wordt meestal gesteld op grond
van het klinisch beeld. Histologisch kan deze
diagnose bevestigd worden dankzij de aanwezigheid van talrijke intracytoplasmatische
insluitsels (Bollinger lichaampjes) in de epitheellaesies. Het virus kan geïsoleerd worden
op de chorio-allantoïs van geëmbryoneerde
SPF kippeneieren.
De difteroïde vorm van typische pokken moet
gedifferentieerd worden van Trichomonas,
Candida of herpesvirusinfecties. Atypische
pokken moeten onderscheiden worden van
melanomata.
Bestrijding:
Een curatieve behandeling is enkel gericht
op het verminderen van secundaire complicaties, zoals bacteriële (oog)infecties en trichomoniase.
Preventief kan worden gevaccineerd tegen
de typische pokkenvorm. Hiervoor wordt
meestal de vederfollikelmethode toegepast
met plukken van een verenveld op de poot ter
hoogt van de tibiotarsus. In tegenstelling tot
bij kanaries wordt dus niet geënt met de vleugelprikmethode ter hoogte van het vleugelvlies, dit vooral om psychologische redenen.
De eigenaar vreest namelijk steeds dat de
entpokken de dieren zouden kunnen hinderen
in hun prestaties. Er wordt geënt op ongeveer
6 weken vóór het begin van het wedstrijdseizoen. De entpokken dienen duidelijk “op
te komen”. De entreactie (meestal na 8 à 10
dagen) kan gepaard gaan met licht algemeen
ziek zijn. Men moet in elk geval vóór de
zomer enten. De dieren moeten minstens 6
weken oud zijn wil men een goede immuunrespons verkrijgen. Geënte dieren zouden nog

wel drager kunnen zijn, hetgeen betekent dat
het hele hok gevaccineerd dient te worden. Er
mogen geen gevoelige dieren binnengebracht
worden. In principe dient men te vermijden
de dieren te laten baden in de week na de vaccinatie. Twee weken na vaccinatie zijn de dieren beschermd tegen challenge. Het resultaat
van de vaccinatie moet gecontroleerd worden
aan de hand van “opkomen” van de pokken.
Bij immune dieren zal de vaccinatie niet aanslaan. Na enting zijn de dieren minstens 1 jaar
immuun.
Bij een uitbraak van duivenpokken is het nog
zinvol om te vaccineren in besmet milieu.
Preventieve vaccinatie tegen atypische pokken bestaat niet.

Figuur 16. De vleugel van deze duif vertoont een
atypisch pokkenletsel of bloedwrat.

Circovirus infecties
Etiologie:
Het duivencircovirus behoort samen met het
“psittacine beak and feather disease” virus,
porcine circovirussen types 1 en 2, ganzencircovirus, kanarie circovirus en eenden circovirus tot het genus Circovirus in de familie
Circoviridae (DNA virussen zonder enveloppe).
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Epidemiologie:
Waarschijnlijk zijn Circovirus infecties wijd
verspreid in de duivenpopulatie. Klinische
Circovirus infecties komen voor bij jonge
duiven tot 1 jaar oud. De leeftijd tot 4 maanden blijkt de meest gevoelige leeftijd te zijn
en komt overeen met de periode dat de bursa
persisteert bij duiven. Verder blijken er geen
duidelijke geslachtspredilecties noch seizoensinvloeden te bestaan bij het voorkomen
van de infectie.
Pathogenese:
Het virus kan zowel horizontaal (via opname
van met feces gecontamineerd materiaal) als
verticaal overgedragen worden.
De pathogenese van circovirus infecties bij
duiven is nog grotendeels onopgehelderd.
Vermoedelijk persisteert het virus bij oudere
duiven ter hoogte van het ademhalingsstelsel.
Viraal DNA kon ook teruggevonden worden
in ovaria en testis van volwassen vogels, wat
aanleiding kan geven tot verticale overdracht.
In situ hybridisatie heeft aangetoond dat bij
jonge dieren het virus voorkomt in de bursa
van Fabricius, thymus, lever, nier, hersenen,
krop en darm. Via in situ hybridisatie kon
het virus aangetoond worden in organen die
histologisch normaal zijn. De symptomen die
bij jonge vogels worden waargenomen zijn
waarschijnlijk te wijten aan aantasting van de
lymfoïde organen, met name de bursa, waardoor immuunsuppressie ontstaat.
Symptomen en letsels:
Bij jonge duiven, tussen 1 en 4 maanden leeftijd, worden circovirus infecties geassocieerd
met lethargie, gewichtsverlies, ademhalingsstoornissen, diarree en slechte vlucht prestaties. Bij vrijwel alle beschreven uitbraken is
er sprake van gelijktijdige infecties zoals pokken, paramyxovirose, herpesvirus infectie,
adenovirus infectie, colibacillose, salmonellose, chlamydiose, Pseudomonas aeruginosa
infectie, aspergillose, trichomoniase. Het is
daarom niet altijd duidelijk welk gedeelte van
de waargenomen ziektetekenen en letsels kan
worden toegeschreven aan het circovirus zelf,
en welk gedeelte aan de ermee samengaande
infecties. Waarschijnlijk verlopen circovirus
infecties vaak subklinisch.
De voornaamste macroscopische laesies komen voor ter hoogte van de bursa. Deze is in
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het beginstadium van de infectie gezwollen
en oedemateus maar atrofieert vervolgens.
Histopathologisch zijn Circovirus infecties
geassocieerd met lymfocyten depletie en/of
karakteristieke intracytoplasmatische basofiele inclusies, voornamelijk in de macrofagen van het lymfoid weefsel zoals de bursa
van Fabricius. In deze inclusielichaampjes
worden elektronenmicroscopisch viruspartikels aangetroffen.

Figuur 17. Histologisch beeld van de bursa van een
jonge duif met circovirose. Let op de depletie van
de lymfoïde cellen in de lymfoïde follikel en op de
aanwezigheid van intranucleaire inclusies.

Diagnose:
De diagnose van duivencircovirus-infectie
wordt meestal histologisch gesteld aan de
hand van de in de bursa aanwezige intracytoplasmatische en intranucleaire inclusies,
eventueel aangevuld door ultrastructureel
electronenmicroscopisch onderzoek.
Virusisolatie werd nog niet uitgevoerd.
Via PCR kan men het virale DNA in het bloed
van jonge vogels, die een circovirusinfectie
doormaken, detecteren.
Bestrijding:
Omdat de prevalentie van circovirus hoog
is, het virus resistent en er geen bestrijdings
noch preventieve maatregelen zoals vaccinatie zijn, is eradicatie praktisch niet mogelijk.
Bacterieel
Paratyfus
Etiologie:
Met de term paratyfus wordt bij duiven
een infectie bedoeld met een specifiek duif
- pathogene Salmonella kiem. Paratyfus
bij duiven wordt enkel veroorzaakt door

Salmonella enterica subspecies enterica serotype Typhimurium variant Copenhagen
phaag types 2 en 99 (afgekort tot Salmonella
Typhimurium in de tekst). Andere serotypes
worden incidenteel geïsoleerd maar het klinisch belang daarvan voor duiven is niet duidelijk.
Epidemiologie
Salmonella Typhimurium is, samen met
Streptococcus gallolyticus, de belangrijkste
oorzaak van bacterieel geïnduceerde ziekte
bij duiven. Wildlevende duiven vormen een
bron van infectie. Geïnfecteerde duiven kunnen de kiem vaak niet meer elimineren en
blijven dus drager. Deze dragers kunnen de
kiem terug gaan uitscheiden in periodes van
stress.
Pathogenese:
Duiven die met Salmonella Typhimurium geïnfecteerd zijn, kunnen grote aantallen van de
kiem in de mest uitscheiden, waardoor horizontale spreiding van de infectie in de hand
wordt gewerkt. Men neemt aan dat de bacterie per os wordt opgenomen via gecontamineerd voeder of water, waarna de kiem de
enterocyten invadeert en een ontstekingsreactie in de mucosa van de darm veroorzaakt.
Vermoedelijk intracellulair in macrofagen
bereikt de kiem vervolgens via de lymfe- en
bloedbaan inwendige organen zoals longen,
lever, milt, nier, gonade, hersenen, spieren,
ogen, huid en gewrichten. In deze organen
kan de kiem, wederom intracellulair, vermeerderen en persisteren. Het tropisme voor
de gonaden (evenals eischaal contaminatie
door de feces) werkt verticale transmissie van
Salmonella in de hand.
Symptomen en letsels:
Door de aantasting van zo goed als alle organen kunnen zeer diverse symptomen worden
waargenomen. Minder eten en vermageren
zijn de voornaamste symptomen van paratyphus. Andere courante symptomen zijn diarree,
manken en / of onmogelijkheid tot vliegen,
slechte kweekresultaten, apathie en sterfte.
Ook polyurie - polydipsie is een geregeld
voorkomend symptoom.
Klinisch begint de uitbraak op een hok meestal met één duif die sterk vermagert en vaak
kortstondig slijmerige, soms bloederige diar-

ree vertoont. Nadien bestaan de uitwerpselen
nog vrijwel uitsluitend uit gal en uraten. Reeds
snel na het ontstaan van de symptomen kan er
sterfte zijn. In het najaar zijn meestal de oudere
duiven aangetast en de hoofdklacht is vermageren.
Acute paratyfus uitbraken komen ook geregeld voor tijdens de kweek (in de winter). In
dat geval begint het probleem meestal ook met
één kweekduif die plots vermagert, eventueel
kortstondig diarree vertoont en vaak ook na
korte tijd sterft. In een dergelijk geval kan de
besmetting overgaan op de jongen, die plots
sterven aan septicemie. Waarschijnlijk gaat het
tijdens de kweek om opflakkeringen van latente infecties (mogelijk door de stress van de
kweek). Vaak ziet men ook sterfte van jongen
maar helemaal geen symptomen bij de ouders.
Wanneer de ziekte reeds langere tijd aanwezig
is op het hok wordt een ander symptomenbeeld
waargenomen. Af en toe ziet men op deze hokken een duif die een vleugel laat hangen en niet
meer naar haar bak kan vliegen. Meestal is één
ellebooggewricht verdikt door toename van het
gewrichtsvocht. In zeldzame gevallen ziet men
opisthotonus (of draaihals) wanneer een hersenlokalisatie aanwezig is. Op deze chronisch
door paratyfus aangetaste hokken ziet men af
en toe ook duiven met kazige subcutane abcesjes in de kopstreek, meer bepaald aan de oogleden en de nek. Ook unilaterale panoftalmie
kan voorkomen. Tijdens het fokseizoen worden op dergelijke hokken ook effecten gezien
op de voortplanting. De leg is bij sommige duivinnen uitgesteld. Andere leggen slechts 1 ei in
plaats van 2 en soms ziet men ook windeieren
of buikleg. Het bevruchtingspercentage is vaak
onvoldoende.

Figuur 18. Granulomateuze blepharitis bij een duif
met paratyfus.
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Zelden ziet men een peracuut ziekteverloop.
Hierbij sterven nestjongen vanaf 5 dagen. De
overlevende jongen blijven achter in groei en
vertonen enteritis. De pluimen worden niet
uitgebuisd en sommige jongen vertonen verlammingen.
Tenslotte komen er ook een groot aantal subklinische dragers voor.
De letsels die vastgesteld worden bij salmonellose kunnen variëren volgens het ziektestadium. In het acute stadium kan men een
fibrineuse enteritis vaststellen met haardvormige dwarse ulceraties. Meestal is de lever
vergroot en zijn er necrosehaardjes op de
lever en op de milt. In de acute gevallen is
er soms ook een duidelijke groenverkleuring
van de lever. Verder kunnen min of meer georganiseerde abcessen of zelfs celarme granulomen gevonden worden in verschillende
organen, meer bepaald in de longen, de testes, de eileider en zelden ook in het ooglid,
de oogbol (panoftalmie) en de borstspieren.
Soms stelt men troebeling vast van de luchtzakken. Typisch is de arthritis (met erge zwelling), meestal ter hoogte van de elleboog. Bij
afdrukpreparaten van organen vindt men in
acute gevallen een opvallende mobilisatie
van heterofiele granulocyten en macrofagen.
Soms ziet men reeds in de afdrukjes talrijke
staafvormige bacteriën, waarvan sommige
gefagocyteerd zijn. In het chronisch stadium
tonen afdrukpreparaten van organen een vrijwel normaal beeld, behalve ter hoogte van de
granuloompjes, waarin men overwegend macrofagen aantreft.

Figuur 19. Lever en milt van een duif met paratyfus. Let op de granulomen.

Diagnose:
De diagnose wordt gesteld door bacteriologisch en/of serologisch onderzoek.
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mest monster, dat over een periode van 5
dagen wordt verzameld, wordt uitgevoerd
na aanrijking door cultuur op een selectief
medium. Dit is de meest gevoelige techniek
voor groepsdiagnose. De techniek is minder
geschikt voor individuele diagnose bij chronisch geïnfecteerde dieren, omdat dergelijke
dieren intermitterend de kiem kunnen uitscheiden. Belangrijk voor de behandeling is
echter te weten of het hok in zijn geheel besmet is of niet.
De snelle draagglas agglutinatie op plasma
wordt uitgevoerd met gekleurd Salmonella
antigeen. Een positieve reactie kan een snelle
bevestiging geven van de klinisch gestelde
diagnose. Aanwezigheid van agglutinines
wijst immers op een actieve infectie. Na
het verdwijnen van de actieve infectie verdwijnen de agglutinines snel. Een negatieve
draagglas-agglutinatie heeft weinig betekenis
omdat vals negatieve reacties frequent voorkomen. Vooral in het chronisch stadium, wanneer de kiemen enkel nog aanwezig zijn in de
gesekwestreerde granulomen of in bepaalde
gewrichten (elleboog), is de snelle draagglasagglutinatie vrijwel steeds negatief. Deze
eenvoudige diagnostische test is dus enkel
een hulp voor groepsdiagnose.
Paratyfus moet steeds voorkomen in de differentiaaldiagnose ‘weinig eten en vermageren
bij duiven’. Daarnaast moet diarree t.g.v. paratyfus differentiaal diagnostisch onderscheiden worden van andere oorzaken van diarree,
zoals adenovirus infectie, hexamitiase, acute
ornithose, ascaridiose en capillariose.
Bestrijding:
De behandeling van salmonellose bij duiven is
moeilijk. Ze is gericht op het elimineren van de
klinische symptomen en is gebaseerd op een
gecombineerde hoksanering, medicamenteuze
behandeling en eventueel immuuntherapie.
Onder hoksanering wordt verstaan dat in een
eerste fase van de behandeling alle klinisch
aangetaste duiven worden geëuthanaseerd en
dat het hok meerdere malen volledig gereinigd en grondig ontsmet wordt. Zeer waardevolle duiven kunnen eventueel in quarantaine
individueel behandeld worden tot de mest
bacteriologisch negatief is. Verder dient gestopt te worden met kweken omdat gedurende
de kweek een voortdurende overdracht van de
infectie onvermijdelijk is.

Overbevolking van het hok dient in elk geval ook vermeden te worden. Verder dienen
ook een aantal hygiënische maatregelen genomen te worden, zoals wekelijks reinigen en
ontsmetten, binnenhouden van de duiven en
geen deelname aan wedstrijden.
De tweede fase in de hokbehandeling bestaat
uit een medicamenteuze behandeling via het
drinkwater. Tot nu toe wordt bij Salmonella
Typhimurium isolaten van duiven zeer weinig verworven resistentie vastgesteld. Toch is
het aangewezen een antibiogram aan te laten
leggen. Indien het isolaat gevoelig is, verdient
het gebruik van fluoroquinolones de voorkeur
aangezien deze producten de kiem volledig
kunnen elimineren uit geïnfecteerde duiven.
Deze behandelingen garanderen echter geenszins een volledige sanering van het duivenbestand voor een langere periode.
Geïnactiveerde paratyfus vaccins kunnen een
hulp vormen in het totaal concept van de curatieve paratyphus bestrijding. Dergelijk vaccin kan toegediend worden door subcutane
injectie in de hals, 2 dagen na het beëindigen
van de antibiotica kuur. De bedoeling van het
vaccin is niet om te beschermen tegen herinfectie. Geen enkel vaccin tegenover paratyfus
kan (her-)infectie met Salmonella voorkomen. Wel kan vaccinatie de sterfte reduceren
alsook de kiemexcretie.
Het resultaat van dit behandelingsprotocol
dient achteraf gevolgd te worden door, bijvoorbeeld na 1-2 maanden en vervolgens zes
maandelijks, monitoring van de Salmonella
excretie door bacteriologisch onderzoek van
mengmestmonsters. Indien achteraf blijkt
dat er weer kiemuitscheiding is, dan dient
het gehele behandelingsprotocol herhaald te
worden.
Preventief doet men er beter aan de duiven
niet te laten foerageren en geen vreemde duiven binnen te brengen.
Streptococcose
Etiologie:
Het etiologisch agens van streptococcose
bij duiven is Streptococcus gallolyticus, een
Gram-positieve bacterie. Binnen dit species
werden bij duiven verschillende types onderkend: 5 biotypes, 2 sub-biotypes, 5 serotypes
en 6 supernatant-phenotypes.

Epidemiologie:
Twee tot 40 % van alle duiven zijn dragers
van S. gallolyticus in de darmtractus, zonder
klinische symptomen te vertonen. Er is geen
verband tussen aanwezigheid van de kiem en
het jaargetijde of leeftijd van de duiven. Naast
een normale darmbewoner, is S. gallolyticus
ook een belangrijke oorzaak van bacteriële
septicemie bij duiven. Daarom dient S. gallolyticus beschouwd te worden als een facultatief pathogeen agens. De prevalentie van S.
gallolyticus septicemie is hoger van januari
tot augustus dan van september tot december.
Pathogenese:
Zolang S. gallolyticus bacteriën alleen aanwezig zijn in de darmtractus van duiven, worden
geen klinische symptomen waargenomen.
Ziekteproblemen ontstaan echter wanneer de
bacteriën in de bloedbaan terechtkomen en
septicemie veroorzaken. S. gallolyticus septicemie komt relatief frequent voor in hokken
met slechte hygiënische omstandigheden. De
prevalentie van streptococcose is daarnaast
hoog bij de duivinnen tijdens het kweekseizoen. Tenslotte wordt S. gallolyticus septicemie ook gezien als complicatie bij Salmonella
infecties.
De morbiditeit en mortaliteit bij een uitbraak
van streptococcosis hangen af van de virulentie van de stam die septicemie veroorzaakt.
Klinische symptomen en letsels:
Het meest constante klinische symptoom, dat
bij streptococcose naar voren komt, is acute
of hyperacute sterfte van duiven van elke
leeftijd. Deze klacht wordt waargenomen in
ongeveer de helft van de hokken waar zich
een uitbraak van de ziekte voordoet. Bij duiven die acuut sterven, vindt er gewoonlijk
een overweldigende vermeerdering van S.
gallolyticus bacteriën plaats in de verschillende inwendige organen, zoals de lever, milt,
nieren en myocard. In aangetaste organen
worden ontstekingsletsels en focale necrose
waargenomen. Het meest typische letsel bij
streptococcose bestaat uit een grote, goed
omschreven necrotische haard in de borstspier. Wanneer het aanwezig is kan dit letsel
gewoonlijk door de huid worden waargenomen. Duiven met necrose van de pectoraal
spieren sterven steeds binnen enkele uren na
het opkomen van het letsel.
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Verder zijn ook het afhangen van één of beide
vleugels en het niet meer kunnen vliegen van
duiven typische symptomen van streptococcose, die bij ongeveer 6 % van de aangetaste
dieren worden opgemerkt. Letsels bij dergelijke duiven bestaan uit tendovaginitis van de
pees van de diepe borstspier en/of arthritis
van het schoudergewricht. Soms worden
grote hoeveelheden oedemateus of visceus
vocht, in enkele gevallen met fibrine klonters
erin, bij deze ontstekingsprocessen opgestapeld. De letsels ontstaan na vermeerdering
van S. gallolyticus rondom de pees van de
diepe borstpier in het canalis triosseus of in
het schoudergewricht.
Manken treedt op in ongeveer 8 % van de
gevallen; er is dan sprake van artritis van het
knie- of hakgewricht, als reactie op de vermeerdering van S. gallolyticus.
Bij circa 15 % van de uitbraken wordt in
de anamnese vermeld dat de duiven groene,
slijmerige mest voortbrengen en/of polyurie
vertonen. De groene, slijmerige mest ontstaat
niet ten gevolge van lesies in de darmtractus
maar eerder door een slechte leverfunctie.
Polyurie kan verklaard worden door tubulaire
necrose in de nieren.
Verlies aan eetlust en vermageren vormen
de voornaamste klachten op circa 10 % van
de hokken die een streptokokken septicemie
doormaken. Gewoonlijk vertonen in dergelijke gevallen de meeste organen coagulatienecrose en ontsteking.
Zenuwsymptomen kunnen eveneens geassocieerd worden met S. gallolyticus septicemie
(± 10%). Deze symptomen kunnen bestaan
uit complete paralyse van de duif of uit het
steunen op het voorhoofd wanneer de duif
een poging doet rechtop te staan. Bij aangetaste duiven worden meningitis en/of encephalitis vastgesteld.
Duiven, die lijden aan de hoger genoemde klinische symptomen, vertonen gewoonlijk ook
een algemene slechte conditie. Bij 7% van
alle diagnoses van S. gallolyticus septicemie
vormt een slechte algemene toestand de enige
klinische klacht. Orgaanletsels bij dergelijke
uitbraken zijn gewoonlijk mild, alhoewel er
zich levende bacteriën in deze organen kunnen bevinden.
Het is belangrijk om te beseffen dat op hokken waar zich een uitbraak van S. gallolyticus
septicemie voordoet, de verschillende klini-

sche symptomen, simultaan of afzonderlijk
kunnen voordoen.
Diagnose:
Streptococcose kan worden vermoed op basis van de klinische symptomen. De symptomen zijn echter niet karakteristiek voor
streptokokken infecties. Acute sterfte, het
meest constante klinische symptoom, wordt
eveneens geassocieerd met adenovirus type
II infecties, intoxicatie, E. coli septicemie en
acute salmonellose. Chronische salmonellose, trauma of hypocalcaemie kan ook leiden tot niet meer kunnen vliegen. Manken
kan ook worden toegeschreven aan trauma
of salmonellose. Groene, slijmerige mest of
polyurie kunen respectievelijk wijzen op een
Hexamita en adenovirus type I infectie of een
paramyxovirus en Salmonella infectie.
Voor een sluitende diagnose van streptococcose is sectie vereist. Typische letsels dienen aanwezig te zijn en de bacterie dient
geïsoleerd te worden uit aangetaste organen.
Isolatie van S. gallolyticus uit de mest heeft
geen diagnostische betekenis, aangezien er
asymptomatische dragers voorkomen.
Bestrijding:
Voor de behandeling van duiven met streptococcosis kunnen antibiotica gebruikt worden.
Hoewel S. gallolyticus isolaten van duiven in
vitro tot nog toe steeds gevoelig zijn voor penicilline G, ampicilline en amoxicilline, verdient het toch aanbeveling een antibiogram te
laten uitvoeren.
Antibiotica elimineren S. gallolyticus nooit
uit de darmtractus, zelfs niet na een overigens
succesvolle behandeling. Wanneer predisponerende factoren op het hok aanwezig blijven
en de uitscheiding van S. gallolyticus hervat,
kan zich een nieuwe uitbraak van streptococcose voordoen. Aangezien slechte hygiëne
dikwijls aan de basis ligt, dient een antibioticumbehandeling steeds vergezeld te worden
door hygiënische maatregelen. Het aanleggen
van roostervloeren is in dit opzicht erg effectief. Dit voorkomt herinfectie van duiven met
S. gallolyticus bacteriën uit de mest, waardoor
het agens zich moeilijker in de darmtractus
kan handhaven.
Er bestaat momenteel geen vaccin tegen
streptococcose bij duiven. Experimenteel
werd wel aangetoond dat duiven die een S.
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gallolyticus serotype 1 of serotype 2 septicemie doormaakten beschermd zijn tegen herinfectie met een serotype 1 S. gallolyticus stam.
Duiven die geïnfecteerd werden met een serotype 3 isolaat, waren echter niet beschermd
tegenover een serotype 1 septicemie.
Escherichia coli septicemie
Etiologie:
Escherichia coli is een Gram-negatieve staafvormige bacterie die behoort tot de familie
van de Enterobacteriaceae. Tussen E. coli isolaten van duiven bestaan zeer veel verschillen
op gebied van biochemische eigenschappen.
De antigene eigenschappen van deze kiemen
werden nog niet bepaald.
E. coli van duiven kan gemakkelijk gecultiveerd worden op verschillende media,
bijvoorbeeld op niet-selectieve Columbia
agar met 5 % runderbloed of een selectieve
McConkey agar.
Epidemiologie:
E. coli bacteriën maken deel uit van de normale darmflora bij ongeveer 97 % van de duiven. Anderzijds is E. coli ook een belangrijke
oorzaak van septicemie bij duiven. Tot nu toe
werden nog geen verschillen aangetoond tussen E. coli stammen van zieke en gezonde
duiven. Dit duidt erop dat E. coli een facultatief pathogene bacterie is voor duiven.
Pathogenese:
Over de pathogenese van E. coli septicemie
bij duiven is zeer weinig bekend. E. coli bacteriën zijn normale darmbewoners bij duiven.
Predisponerende factoren die leiden tot septicemie en ziekte omvatten adenovirus infecties en waarschijnlijk nog tal van andere (tot
nu toe onbekende) factoren. De meeste E. coli
stammen van duiven produceren aërobactine
en zijn resistent voor de bactericide werking
van duivenserum. Het eventuele verband tussen deze eigenschappen en virulentie is niet
duidelijk.
Klinische symptomen en letsels:
Klinische symptomen ten gevolge van E. coli
septicemie bij duiven kunnen worden waargenomen bij alleen de nestjongen of bij duiven van alle leeftijdscategorieën.
E. coli veroorzaakt voornamelijk acute sterfte
bij nestjongen. Dit gebeurt gewoonlijk tusD.M. 54e jaargang - No. 2 blz. 44

sen de derde en vijfde levensdag. De ouders
vertonen meestal geen ziektesymptomen.
Nestjongen van dezelfde ouders kunnen in
opeenvolgende ronden aangetast zijn.
Bij andere uitbraken zijn duiven van alle leeftijden aangetast. De voornaamste klinische
symptomen bestaan dan uit acute sterfte, diarree, braken en vermageren. Deze klachten
worden respectievelijk gehoord in ongeveer
55 %, 25 %, 25 % en 15 % van de gevallen.
De letsels bij aangetaste duiven duiden op
septicemie maar zijn niet echt typisch: stuwing en bleekheid van organen en infiltratie
van ontstekingscellen en bacteriën.
Diagnose:
Het is erg moeilijk om slechts op klinische basis de diagnose van E. coli septicemie te stellen. Braken is min of meer typisch maar komt
ook voor bij adenovirosis en zware worminfestaties met Ascaridia of Capillaria. Acute
sterfte bij nestjongen kan, naast E. coli septicemie, ook worden toegeschreven aan trichomoniasis, salmonellosis, paramyxovirose en
teken infestaties. Acute sterfte en/of diarree
bij duiven van alle leeftijden kan eveneens
het gevolg zijn van adenovirose, intoxicatie,
streptococcose en salmonellose.
De diagnose van E. coli septicemie kan slechts
gesteld worden op basis van autopsie. Letsels
die duiden op septicemie moeten aanwezig
zijn en de bacterie moet uit de aangetaste
organen in reincultuur geïsoleerd worden.
Isolatie van E. coli uit mest of darminhoud
kan niet gebruikt worden voor diagnostische
doeleinden, omdat er gezonde drager-duiven
voorkomen.
Bestrijding:
Voor de behandeling van duiven tijdens een
uitbraak van E. coli septicemie wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van antibiotica.
De keuze van deze antibiotica is bij voorkeur
gebaseerd op de resultaten van een antibiogram, aangezien E. coli isolaten van duiven
frequent verworven resistentie vertonen. De
graad van verworven resistentie is in het bijzonder hoog tegen tetracyclines, nitrofuranen
en chloramphenicol.
Ornithose
Etiologie en betekenis:
Chlamydophila psittaci is een niet-diersoort-

specifiek, obligaat intracellulair micro-organisme. De aviaire C. psittaci stammen worden
onderverdeeld in zes serovars (A tot F). De
duivenstammen behoren tot serovars B en E.
Duiven zijn natuurlijk resistent voor schapenen kalkoenstammen, maar wel gevoelig voor
duiven- en spreeuwenstammen.
Bij serologische controle blijken bijna alle
hokken besmet te zijn. Binnen elk hok is gemiddeld de helft van de duiven seropositief.
De frequentie van voorkomen van klinische
gevallen is een discussiepunt. Veel wilde en
gedomesticeerde duiven zijn seropositief tegenover Chlamydophila psittaci.
Pathogenese:
De kiem wordt uitgescheiden via feces, traanvloei en secreties van de bovenste luchtwegen. Besmetting gebeurt voornamelijk via
inhalatie van besmet stof, aerosol of direkt
contact.
De graad van besmetting is afhankelijk van
hygiënische omstandigheden, overbevolking, temperatuursvariatie en individuele
gevoeligheid van de gastheer. De bacterie
vermeerdert intracellulair in darmepitheel,
ademhalingsepitheel en diverse interne organen. Een groot aantal dieren wordt carrier en
symptoomloze uitscheider.
Symptomen:
De symptomen van ornithose bij duiven zijn
relatief mild in vergelijking met psittaciformen. In de ergste gevallen ziet men mogelijk
anorexie, futloosheid en diarree. Een deel van
de dieren vertoont ook conjunctivitis, rhinitis, gezwollen oogleden en een reutelende
ademhaling. De ernst van de symptomen is
afhankelijk van omgevingsstress en secundaire infecties.
Letsels:
Bij autopsie vindt men naast de conjunctivitis
en rhinitis verdikte troebele luchtzakwanden,
die in een aantal gevallen bedekt zijn met een
fibrineus exsudaat. De milt is gezwollen en
week van consistentie. Ook de lever is meestal gezwollen.

Figuur 20. Uitgesproken conjunctivitis bij een duif
met ornithose.

Diagnose:
De diagnose kan in vivo gesteld worden met
Stamp-kleuring, immunofluorescentie en
PCR op een swab van conjunctiva, choanae
of cloaca. Conjunctiva swabs moeten met
enige voorzichtigheid bekeken worden: positieve stalen kunnen wijzen op een acute infectie, of op een drager dier. Bij drager duiven is
slechts een klein aantal conjuctiva cellen drager van chlamydiën. Bij dieren die ornithose
doormaken zullen vele cellen positief zijn.
Post mortem wordt de diagnose met dezelfde
technieken gesteld op afdrukpreparaten van
darm, lever, long en milt. Verder is het ook
mogelijk om het antigeen op te sporen in mest
of in orgaanstalen met een ELISA techniek.
Serologisch onderzoek is niet zinvol voor het
stellen van de diagnose, aangezien een groot
deel van de duivenpopulatie seropositief is.
Men wordt zelden met een recente infectie
geconfronteerd, zodat ook gepaarde sera niet
bruikbaar zijn voor bevestigen van de diagnose. PCR op orgaanweefsel kan gebruikt worden om het DNA van de kiem aan te tonen.
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Behandeling:
Er is weinig gekend over de graad van verworven resistentie van Chlamydophila isolaten van duiven tegenover antimicrobiële
middelen. Tetracyclines zijn de antibiotica
van eerste keuze om ornithose te behandelen.
De behandeling tegen Chlamydiae dient lang
volgehouden te worden (30 tot 45 dagen).
Indien behandeld wordt met bijvoorbeeld
doxycycline via het drinkwater, is het belangrijk om gedurende de behandeling het grit te
verwijderen aangezien dit interfereert met de
opname van het antibioticum.
Tuberculose
Mycobacterium avium subsp. avium of M. genavense infecties komen zelden voor bij duiven. Bij sierduiven kan men de granulomen
een enkele keer aantreffen in verschillende
organen en weefsels, zelfs in de oogleden en
de gewrichten, maar meestal in de lever. De
mycobacterium granulomen moeten gedifferentieerd worden van tumoren en van levertrichomoniase.
De symptomen zijn meestal weinig specifiek
en blijven beperkt tot verminderde vitaliteit
en extreem vermageren ondanks normale eetlust.
De diagnose wordt voornamelijk gesteld bij
autopsie. Bij pathologisch onderzoek kunnen
granulomateuse letsels gevonden worden in
verschillende organen. Vaak is de darmwand
sterk verdikt. De diagnose kan bevestigd worden met een Ziehl-Neelsen kleuring, PCR en
eventueel door middel van bacteriële cultuur.
Mycobacteriën zijn echter moeilijk te kweken
in vitro. Tuberculinatie in het bovenste ooglid, met aflezing van de reactie na 48 uur, zou
als diagnostische test weinig betrouwbare resultaten geven.
Bij positieve diagnose kan slechts aangeraden
worden om het hele hok op te ruimen.
Staphylococcen infecties
Incidenteel wordt Staphylococcus areus geïsoleerd uit gewrichten van de vleugels of poten van duiven die niet meer kunnen vliegen
of kreupel zijn.
De eventuele rol van Staphylococcus intermedius bij ademhalingsproblemen van duiven wordt verderop in dit DM besproken.
Septicemie waarbij staphylokokken vermeerderen in inwendige organen van duiven, is
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vaak secundair aan een andere infectie, bijvoorbeeld adenovirosis type II.
Ademhalingsproblemen bij duiven
Etiologie:
Ademhalingsstoornissen, al dan niet gepaard
met conjunctivitis, zijn een veel voorkomend
probleem bij postduiven, vooral tijdens het
vliegseizoen.
Wanneer duiven snot vertonen, wordt ook wel
gesproken over coryza. Dit mag niet verward
worden met coryza bij de kip: bij de kip verwijst coryza naar een infectie met Hemophilus
paragallinarum terwijl bij de duif besmettelijk snot uitsluitend een klinisch begrip is, dat
vele ladingen dekt.
Ademhalingsstoornissen bij duiven zijn een
multifactorieel probleem van niet infectieuze
(klimaat, omgeving, hygiene, vochtigheid,
temperatuur, bezettingsdichtheid, droogte,
stof, ventilatie, enz. ) en infectieuze oorzaken.
De prevalentie van de meeste van deze infectieuze agentia, ook in gezonde duiven, is meestal hoog. Problemen ontstaan dan ook vooral
onder invloed van predisponerende factoren.
Tot de infectieuze oorzaken behoren onder
andere het duivenherpesvirus, Chlamydophila
psittaci, E. coli, Staphylococcus intermedius,
Pelistega europeae en Aspergillus fumigatus.
Mycoplasma’s, zoals Mycoplasma columborale, zouden slechts zelden met ademhalingsproblemen bij duiven geassocieerd zijn.
Het duivenherpesvirus kan enkel verantwoordelijk gesteld worden voor zeldzame gevallen
van dyfteroïde laryngitis, faryngitis en oesofagitis. Toch is zowat 60 % van de duiven serologisch positief.
Ook voor Chlamydophila psittaci is meer dan
50 % van de duivenpopulatie seropositief.
Chlamydophila speelt wel een vrij belangrijke rol als verwekker van duivencoryza, ofwel
als primair, ofwel als complicerend agens.
Escherichia coli kan geïsoleerd worden uit
luchtzakletsels van sommige dieren met ernstige reutelende ademhaling. Dit is vooral het
geval bij jonge duiven van 1,5 à 2 maanden
oud.
In die gevallen spelen pathogene E. coli
stammen waarschijnlijk een belangrijke
(complicerende?) rol, welke vergelijkbaar is
met de colibacillose van 4 à 5 weken oude
vleeskuikens.

Staphylococcus intermedius wordt door ons
frequent in reincultuur geïsoleerd uit de sinussen van duiven met klinische symptomen van
rhinitis en slechte vluchtprestaties. Therapie
met antibiotica die werkzaam zijn tegenover
deze kiem, hebben vaak een goed resultaat.
Dit kan er op duiden dat S. intermedius als
primair of secundair agens een rol speelt bij
ademhalingsproblemen van duiven.
Pelistega europaea wordt soms geïsoleerd uit
letsels van tracheïtis en soms zelfs van pneumonie en aerosacculitis bij duiven.
A. fumigatus wordt zelden gezien, het betreft
hier meestal individuele gevallen. Meestal is
luchtzakaspergillose het gevolg van instrooien met vochtig en beschimmeld strooisel.
Volgens de literatuur is ook Riemerella columbina een oorzaak van ademhalingsproblemen bij duiven. Dit kunnen wij echter niet
bevestigen op basis van eigen bevindingen.
De erge conjunctivitis die bij jonge duiven na
de eerste oefenvluchten in het voorjaar wordt
vastgesteld gaat meestal niet gepaard met
reutelen of luchtzakontsteking. In deze gevallen kunnen cytologisch vaak zware bacteriële
contaminaties worden aangetoond zonder dat
de oorzakelijke kiem kan worden geïsoleerd.
Haemophilus spp., het paramyxovirus van
de duif, en pseudovogelpest virus van de kip
geven bij duiven geen klinisch waarneembare
ademhalingsstoornissen.
De etiologie van ademhalingsstoornissen bij
duiven is dus vrij heterogeen en zeker ten
dele nog onbekend. Mogelijk liggen primaire
ademhalingsvirussen, die tot nu toe niet geïsoleerd of aangetoond werden, vaak aan de
basis van ademhalingsproblemen bij duiven.
Epidemiologie:
Ademhalingsstoornissen kunnen heel het jaar
rond voorkomen bij alle leeftijden van duiven. De klinische symptomen zijn echter het
duidelijkst bij jonge dieren. De problemen
worden typisch gezien rond de overgang van
winter naar lente of in de zomer.
Symptomen:
Klinisch kunnen verschillen in ziekteverloop op het hok worden waargenomen. In
sommige hokken blijven de symptomen beperkt tot sommige koppels nestjongen, welke
hoorbare reutels produceren bij het ademen,
echter zonder conjunctivitis of rhinitis. Deze

jongen kunnen spontaan geheel herstellen. De
volgende nesten van dezelfde ouders kunnen
dezelfde symptomen vertonen.
In andere hokken wordt eveneens reutelen bij
nestjongen waargenomen, maar de ziekte verspreidt zich naar andere nesten. Hoe jonger de
dieren, des te erger de symptomen. Na de eerste rui ziet men vaak symmetrische afwijkingen aan de vlaggen van de pennen. Vooral in
overbevolkte kweekhokken kan deze ziekte
ook overslaan naar de oudere dieren.
Een ander ziektebeeld wordt waargenomen
bij jongen na de eerste wedstrijd vluchten. Er
is geen reutelen maar het belangrijkste symptoom is in dit geval een bilaterale conjunctivitis. De prestaties gaan sterk achteruit maar
de dieren lijken niet algemeen ziek. Soms is
eerst (of enkel) één oog aangetast (“one eye
cold”). Het knipvlies schuift frequent over de
cornea, wat door de duivenmelkers meestal
wordt opgemerkt (“het vliesje”). In de loop
van het vliegseizoen kunnen deze conjunctivitis problemen duidelijk verergeren.

Figuur 21. Bij deze duif is een discreet maar duidelijk symptoom van een ademhalingsstoornis zichtbaar: het derde ooglid is permanent zichtbaar in de
ooghoek.

In het najaar kan men zowel bij de jonge als
bij de oude duiven een typisch ziektebeeld
waarnemen met conjunctivitis, rhinitis en
reutelen. De ziekte verspreidt zich door het
koppel. Vaak is er opvallende, etterige neusuitvloeiing. Duiven met erge klinische symptomen van etterige rhinitis kunnen soms aan
de kop krabben met de poot of schudden met
de kop. De dieren zijn niet algemeen ziek.
Deze gevallen reageren meestal goed op een
antibiotica behandeling.
Bij klachten van coryza bij duiven is in de
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zoek noodzakelijk. De abnormale geluiden
bij coryza zijn niet steeds als echte reutels bij
elke adembeweging waarneembaar. De reutelgeluiden kunnen afkomstig zijn uit de neus
of uit de diepere luchtwegen. Bij drukken op
het sternum laten de meeste duiven een geluid
horen. Hierbij kan in enkele gevallen een discrete stemverandering het best worden waargenomen.
Niezen bij druk op de neusdoppen of na drinken, hoesten bij druk op de trachea en knarsen
na de maaltijd zijn als normaal te beschouwen. Niezen in de mand is echter als abnormaal te beschouwen. Met open bek ademen
kan het gevolg zijn van hyperventilatie bij
warm weer.
Bij het masseren van de neusdoppen kan men
bij alle duiven een druppel neusvocht tevoorschijn brengen in de neusgleuven.
Zolang het neussekreet helder waterig of dikwit is, kan dit als normaal beschouwd worden.
Elke verkleuring (geelbruin) is als pathologisch te beschouwen. De neusdoppen moeten
normaal krijtwit zijn, behalve bij nestjongen
en bij duiven die hun jongen azen. Bij inspectie van de mondholte ziet men bij duiven met
erge dyspneu een overdreven beweging van
de larynx, soms gepaardgaand met cyanose
van de mucosa. Bij jongen rond de 8 weken is
de mondmucosa normaal roder dan bij oudere
duiven.
Bij coryza dient ook de conjunctiva onderzocht te worden. Dit gebeurt aan het onderste ooglid, dat naar beneden getrokken wordt.
Tegen de ooglidrand ligt de traanklier en tussen deze en de oogbol ziet men de conjunctiva. Bij ontsteking is de conjunctiva rood en
gezwollen. Men ziet ook vaak ooguitvloei.
Ingedroogde tranen leiden tot verkleving van
de pluimpjes rond de ogen.
Letsels:
De anatomisch-pathologische letsels als gevolg van coryza bij duiven, zonder algemene
symptomen, zijn beperkt tot ontstekingen
van de mucosae van de bovenste luchtwegen.
Autopsie levert dan ook weinig bijkomende
informatie, tenzij verder histologisch, bacteriologisch of virologisch onderzoek wordt
uitgevoerd.
Bij infecties van de diepere luchtwegen kan
een aërosacculitis gevonden worden eventueel in associatie met miltzwelling. Dit wijst
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op een sepsis of systemische ornithose. De
ontsteking van de luchtzakwand kan catarraal
zijn (troebel en minder doorzichtig worden),
of etterig (geel dik vast beleg). Het longweefsel zelf kan slechts betrouwbaar beoordeeld
worden bij pas gestorven dieren. Postmortaal
treedt zeer snel verval in. Luchtzakinfecties
met Aspergillus fumigatus komen bij duiven
zelden voor. Deze aandoening komt veel frequenter voor bij volwassen watervogels en bij
jonge kippen- en kalkoenkuikens. Men vindt
een beleg in de luchtzakken en soms kazige
proppen t.h.v. de trachea en syrinx.

Figuur 22. Aspergillose bij een duif: let op de aspergillomen op de inwendige organen.

Diagnose:
De klinische diagnose van ademhalingsproblemen bij duiven moet aangevuld worden
met laboratorium onderzoek.
Hierbij is aan te raden een vochtige choana
swab en een cloacaswab systematisch te onderzoeken op ornithose (directe immunofluorescentie, Stamp kleuring en/of PCR). Verder
kunnen snelle bloedkleuringen uitgevoerd
worden op staalnamen uit de neus bij rhinitis problemen en uit de trachea bij tracheïtis
klachten. Aanvullend kan bacteriologisch onderzoek worden verricht.
Behandeling:
De behandeling verschilt naargelang de ziekte
die wordt vastgesteld. Milde gevallen buiten het vliegseizoen worden niet behandeld.
Tijdens het vliegseizoen worden in elk geval
(groeps-)behandelingen ingesteld.
Vooraleer een behandeling wordt ingesteld,
moet zo goed mogelijk getracht worden de
etiologie van de aandoening te bepalen. Dit is

uiteraard niet makkelijk aangezien de etiologie van ademhalingsproblemen tot op zekere
hoogte onduidelijk is. In elk geval zullen antibiotica gebruikt worden om primaire of secundaire bacteriële infecties te bestrijden. De
gebruikte antibiotica moeten aangepast worden aan de kiemen die worden aangetroffen.
Candidiase
Candida albicans kan aanleiding geven tot
een wit beleg in de krop en/of in de mondholte. Dergelijke klinische candidiase wordt
soms aangetroffen bij slecht verzorgde sierduiven maar komt momenteel meer en meer
voor na (overdreven) antibioticumgebruik.
Histologisch ziet men een parakeratose van
de mucosa met oppervlakkige ophopingen
van gisten. Toevoegen van glucose aan het
drinkwater doet het aantal gisten in de krop
sterk toenemen.
De diagnose van candidiase moet met de nodige voorzichtigheid gesteld worden. Uit de
mest kan men bij alle duiven gisten isoleren. Meestal gaat het om Torulopsis species.
Feces culturen zijn dus niet geschikt voor de
diagnose van krop candidiase. Candida komt
ook voor op de keel- en kropmucosa van gezonde duiven. Bijgevolg zijn ook keelswabs
voor isolatie niet geschikt voor bevestiging
van de diagnose. De diagnose berust dus op
een combinatie van de klinische symptomen
en de letsels, de aanwezigheid van grote hoeveelheden Candida en de afwezigheid van
Trichomonas en Herpesvirus. Pokkenletsels
komen meer vooraan in de mondholte en aan
de bekranden voor.
Bij slecht presterende (en vaak al sterk met
antibiotica behandelde) duiven wordt soms
darmcandidiase vastgesteld.
Behandeling van candidiase kan gebeuren
met behulp van nystatine. Er moet echter
altijd gezocht worden naar een primaire oorzaak.
Parasitair
Trichomoniase
Etiologie en betekenis:
Trichomoniase wordt bij duiven veroorzaakt
door Trichomonas gallinae. Deze parasiet is
5-19 µm groot en heeft 4 voorwaarts gerichte
flagellen. Trichomonas gallinae is een protozoön die voorkomt in de farynx, slokdarm en
krop van duiven, maar ook is aangetroffen in

papegaaien en tal van wilde vogelsoorten. Er
bestaan belangrijke verschillen in pathogeniteit tussen stammen van Trichomonas.
Pathogenese:
Trichomonas wordt oraal opgenomen uit de
omgeving en uitgescheiden via speeksel en
kropmelk. De jongen worden dus kort na
de geboorte reeds besmet (tijdens het azen).
Horizontale overdracht gebeurt meest via
drinkwater en badwater. De parasiet kan 24
tot 48 uur infectieus blijven in het drinkwater.
Hij is echter weinig resistent tegen desinfectantia en uitdroging. De parasiet koloniseert
het bovenste deel van het spijsverteringsstelsel, voornamelijk de krop. De trichomonaden
kunnen afdalen via de oesofagus en eventueel
door de wand treden en zo bloedvaten en lever
aantasten. De parasiet kan ook vermeerderen
in de umbilicale regio, met een ontstekingsreactie tot gevolg.
Symptomen en letsels:
De letsels en klinische symptomen ten gevolge van Trichomonas zijn sterk afhankelijk van
de virulentie van de stam en de leeftijd van de
duif. De meeste stammen zijn laag pathogeen
en veroorzaken geen macroscopische letsels.
Bij klinisch onderzoek van besmette duiven
ziet men enkel in extreme gevallen een geel
beleg rondom of caudaal van de larynx. Dit
beleg kan progressief erger worden en leiden
tot grote caseuze massa’s. Bij chronische infecties kunnen de papillen aan de rand van
het zacht gehemelte afgestompt zijn. Bij microscopisch onderzoek van vers exsudaat uit
de slokdarm, dat afgenomen wordt met een
entnaald of een swab, kan men de flagellaten
echter gemakkelijk terugvinden.

Figuur 23. Oesophagitis bij een duif met trichomoniase.
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Figuur 24. Eén van de meest typische symptomen
van trichomoniase bij duiven is een geelachtig beleg in de bek.

Bij ernstige trichomoniase van vooral jonge
dieren kan men soms niet alleen diep faryngeaal een geel beleg vaststellen, maar kan zelfs
de kropwand verdikt zijn. Het gaat in dat geval om ulceratieve letsels met een hyperplastische bindweefselreactie.
Bij volwassen duiven wordt trichomoniase
geassocieerd met slechte vluchtprestaties,
zonder uitgesproken klinische symptomen.
Sporadisch wordt Trichomonas ook aangetroffen in de neus van duiven met rhinitis problemen.
In zeldzame gevallen kan zelfs door erosieve
beschadiging van bloedvatwanden verbloeding in de slokdarm optreden. Bij nestjongen
kan men soms in de mondholte een zeer dik
beleg vinden, eventueel in associatie met navelontsteking en lokalisatie in de lever.

Figuur 25. Trichomoniase bij jonge duiven kan leiden tot de vorming van leverabcessen.

Diagnose:
De diagnose wordt gesteld door rechtstreeks
onderzoek van natieve preparaten afkomstig
van een mucusmonster, genomen met een entoog of een swab in de slokdarm. Het staal uit
de slokdarm wordt met een druppel 0,9 %
fysiologische zoutoplossing vermengd en het
opsporen van de snel bewegende flagellaten
gebeurt bij vergroting x 100.
Differentiaal diagnostisch dienen Trichomonas
letsels in de mondholte onderscheiden te worden van pokken letsels, van dyfteroïd beleg
door duivenherpes virus, candidiase en van
sommige banale letsels zoals de witte stippen rondom de gehemeltespleet (sialolieten),
ingedroogd exsudaat bij coryza, of geel beleg dat soms gevonden wordt na een zware
inspanning.
Alleen de herpes-, Candida en Trichomonas
letsels bevinden zich diep in de farynx. Alle
andere letsels zitten vooraan in de mondholte
of zelfs aan de bekranden (pokken).
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Behandeling:
De behandeling van trichomoniase gebeurt
niet alleen curatief, maar ook vaak systematisch preventief. Hiervoor maakt men meestal
gebruik van 5-nitro-imidazoles. Het drinkwater kan het best frequent ververst worden en
drinkbakken worden telkens ontsmet, om een
snelle herbesmetting te voorkomen. Sommige
nitro-imidazoles hebben een nauwe therapeutische breedte (dimetridazole) en kunnen vanaf viervoudige overdosering aanleiding geven
tot reversibele zenuwsymptomen. De concentratie van het product in het drinkwater moet
aangepast worden aan de wateropname. 5-nitro-imidazoles zijn voor duiven geregistreerd
in tabletvorm. Deze tabletten zijn bruikbaar
voor de behandeling van individuele duiven.
Het falen van een behandeling ten gevolge
van verworven resistentie van de trichomonaden, is een toenemend probleem. Dit blijkt
een dosis afhankelijke resistentie te zijn. Door
de dosis te verhogen, kan een Trichomonas
infestatie vaak toch nog bedwongen worden.
Voor ronidazole zou de dosis zonder probleem tot het viervoudige kunnen worden
opgetrokken.
Hexamitiase
Etiologie:
Spironucleus of Hexamita is een protozoön,
behorend tot de familie Hexamitidae, net als
Giardia. Hexamita columbae is een flagellaat met 6 voorwaarts gerichte en 2 caudale
flagellae. De parasiet heeft craniaal 2 smalle
kernen en 2 axostylen aan de basis van de
caudale flagellae. Hij meet 9 x 3 µm (dus de
grootteorde van een rode bloedcel). Hexamita
beweegt snel rechtlijnig, in tegenstelling tot
Trichomonas.
Pathogenese:
Hexamita columbae is de verwekker van
een aandoening die in de volksmond “darmtrichomoniase” wordt genoemd. Dit agens
kan primair pathogeen zijn en een milde
diarree veroorzaken bij jonge vliegduiven.
Hexamitiase wordt echter vooral geregeld
gezien als complicatie van een adenovirus infectie. Duiven raken geïnfecteerd door orale
opname van gecontamineerde feces, voedsel
of water. De parasiet vermeerdert in de darm
door longitudinale binaire deling. Deze vermeerdering leidt, voornamelijk bij nestjonD.M. 54e jaargang - No. 2 blz. 52

gen, tot ernstige intestinale schade. Bacteriële
invasie van de letsels kan de symptomen verergeren.
Symptomen:
De symptomen zijn vrij karakteristiek: de
ziekte komt voor in het voorjaar en in de
zomer bij de jongen (meestal na het spenen,
tussen 6 en 12 weken). De dieren vertonen braken, diarree, verminderde prestaties,
vermageren, polydipsie en vaak ook dehydratatie. Meestal zijn slechts enkele duiven
aangetast. De dieren sterven cachectisch na 1
à 2 weken diarree.
De feces zijn stinkend, helgroen en waterig tot
muceus. Bij nestjongen ziet men soms slechts
achterblijvers. De ouders zijn niet aangetast.
Bij oudere duiven ziet men vaak alleen verminderde prestaties.
Bij autopsie vindt men dehydratatie en een
duidelijke catarrale enteritis. Soms zijn talrijke kleine, discrete ulcera aanwezig in het
ileum en einddarm. Deze ulcera zijn echter
veel kleiner dan die welke soms worden gevonden bij paratyfus. Duodenum en jejunum
zijn meestal veel minder aangetast. Indien het
materiaal vers voor sectie werd aangeboden
kunnen de bewegende protozoa teruggevonden worden, echter enkel in een mucosa afkrabsel van de aangetaste darmsegmenten. Na
24 uur bewaren van het kadaver in de koelkast
zijn de parasieten niet meer terug te vinden.
Diagnose:
De diagnose kan gesteld worden door rechtstreeks microscopisch onderzoek van verse
feces, waarin men de protozoa snel kan zien
bewegen. Ze zijn kleiner dan Trichomonas
(nauwelijks zichtbaar op vergroting x 100).
Trichomonas kan overigens niet aangetoond
worden in de feces. Indien bij verdachte gevallen het mestonderzoek negatief blijft is het
noodzakelijk een rechtstreeks onderzoek uit
te voeren op cloacaswabs.
Bestrijding:
De behandeling gebeurt in de praktijk met 5nitro-imidazoles, welke vaak worden gecombineerd met anti-bacteriële middelen zoals
trimethoprim.
De behandeling moet gedurende minstens 7
dagen worden voortgezet, zoniet kunnen recidieven voorkomen.

Capillariase
Etiologie:
Capillaria obsignata en Capillaria caudinflata infestaties worden nog geregeld vastgesteld bij postduiven. Capillaria wormen zijn
slechts 1 tot 2 cm lang met een diameter kleiner dan 1mm, hun eieren zijn citroenvormig
met bipolaire poolkappen. C. obsignata eieren zijn 50-62 µm x 20-25 µm en C. caudinflata eieren zijn 43-60 µm x 20-27 µm.
Pathogenese:
Capillaria obsignata is weinig diersoort specifiek, zodat ook kippen, fazanten, kwartels
en parelhoenders als besmettingsbron voor
duiven kunnen optreden. C. obsignata heeft
een rechtstreekse cyclus, daar waar voor C.
caudinflata de regenworm als tussengastheer
optreedt. Onder optimale omstandigheden
duurt het embryoneren van de eitjes in de buitenwereld slechts 8 dagen en is de prepatente
periode slechts 21 dagen.
Symptomen en letsels:
Klinisch is het belangrijk rekening te houden met het feit dat ook geringe aantallen
Capillaria reeds pathogene betekenis hebben, omdat de parasiet zich vasthecht in het
villusepitheel en zich voedt met epitheel en
kliersekreet. Men stelt bij sterk aangetaste
duiven meestal diarree vast, soms ook braken
en vooral sterk vermageren en conditie verlies. Sterk gevoede duiven vertonen meestal
minder symptomen.
De letsels zijn gekenmerkt door een catarrale
tot fibrineuse enteritis in associatie met een
matig anemie en minder goede voedingstoestand.

af en toe shockverschijnselen bij duiven.
Ontwormen tijdens het azen van jongen is gecontraïndiceerd. Het samenhouden van oude
en jonge duiven, in slecht gereinigde hokken,
verhoogt de kans op capillariase.
Ascaridiose
Etiologie:
De duivenspoelworm Ascaridia columbae
komt nog steeds frequent voor bij postduiven A. columbae is ongeveer 10 cm lang en
produceert ovale eieren met een zachte, dikke
schaal van 68-90 µm x 40-50 µm.
Pathogenese:
Zoals alle ascaridiën vertoont A. columbae
een rechtstreekse cyclus. De eieren embryoneren in optimale (warme en vochtige)
omstandigheden in 14 dagen. De prepatente
periode bedraagt gemiddeld 1 maand.
Symptomen en letsels:
Bij sectie kunnen de spoelwormen soms in
grote aantallen teruggevonden worden, in het
voorste deel van de dunnedarm, soms migrerend tot in de maag en slokdarm. Ascaridia
is duidelijk minder pathogeen dan Capillaria.
Zelden ziet men zodanig massale infestaties
dat de darmwand geperforeerd wordt.
Diagnose:
De diagnose van ascaridiose wordt gesteld
door mestonderzoek na flottatie (verzadigde
sucrose - of zinksulfaat oplossing).

Diagnose:
De diagnose kan eenvoudig gesteld worden
door mestonderzoek na flottatie. Differentiaal
diagnostisch moet rekening gehouden worden
met enteritis door andere oorzaken, met name
adenovirose, paratyfus, hexamitiase.
Behandeling:
De behandeling kan gebeuren met een éénmalige orale dosis benzimidazoles. Deze kunnen
echter beter niet toegediend worden tijdens
de legperiode en ook niet tijdens de rui, gezien de kans op de inductie van veerdefecten.
Ivermectine kan gebruikt worden, maar geeft

Figuur 26. Een massale infectie met ascariden bij
een duif.

Behandeling:
Er wordt behandeld zodra het mestonderzoek
een positief resultaat oplevert.
De behandeling bestaat uit 2 delen, enerzijds
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dienen anti-parasitaire middelen toegediend
te worden, anderzijds dient herbesmetting
vermeden te worden door het nemen van hygiënische maatregelen. De meeste anthelmintica zijn werkzaam tegen Ascaridia.
Andere verminosen
In onze streken komen slechts zelden andere worminfecties voor. Lintworminfecties
(Raillietina, Hymenolepis, e.a.) worden af en
toe vastgesteld. Alle lintwormen hebben een
indirecte cyclus met kevers, regenwormen of
slakken als tussengastheer. Deze parasieten
hebben slechts een beperkte klinische betekenis. De behandeling van deze cestoden kan
gebeuren met praziquantel 10 mg/kg LG p.o.
Trematoden infecties, veroorzaakt door
Echinostoma paraulum, E. recurvatum en E.
revolutum komen voor in polderstreken. De
ingewikkelde ontwikkelingscyclus wordt gekarakteriseerd door 2 tussengastheren (waterslakken, mossels, waterinsecten).
Bij jonge duiven kunnen deze parasieten
aanleiding geven tot een haemorrhagische
enteritis. De trematoden eieren kunnen microscopisch worden aangetoond in de feces.
Behandeling gebeurt eveneens met praziquantel. Andere helminthosen zijn in onze
streken uiterst zeldzaam. Trichostrongyliden
(Ornithostrongylus quadriradiatus) werden
in Groot-Brittannië beschreven als doodsoorzaak bij duiven. Tetrameres en Acuaria
zijn kliermaagnematoden die vooral in de
subtropen voorkomen. Tetrameres komt een
enkele keer in onze streken (in de polders)
voor. Tussengastheren zijn hier diverse kevers. Tetrameres vormt cysten in de kliermaagwand, die aanleiding zouden geven tot
slechtere vertering van het voeder en daardoor chronisch vermageren. Ivermectine zou
de enige effectieve behandeling zijn.
Coccidiose
Etiologie:
In West-Europa komen bij de postduif enkel
Eimeria labbeana en Eimeria columbarum
voor. In de meeste gevallen is sprake van
menginfecties. Ongeveer 50 % van de duiven
zouden besmet zijn. E. labbeana komt het
meest voor.
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Epidemiologie:
De pathogeniciteit van beide species is beperkt. Aangezien coccidiën een rechtstreekse
vermeerderingscyclus hebben kan vooral op
vuile hokken een vrij hoge infectiedruk opgebouwd worden. Een zware coccidiën besmetting zou mogelijk aanleiding geven tot
slechtere prestaties bij vliegduiven.
Pathogenese:
Na orale opname van gesporuleerde oöcysten
komen de schizonten vrij in de dunnedarm
waar ze de epitheelcellen infecteren. Er is
blijkbaar weinig voorkeurskolonisatie in de
darm, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
coccidiose van de kip.
Na het doorlopen van de verschillende aseksuele en seksuele vermeerderingsstadia worden
oöcysten gevormd, die uitgescheiden worden
met de mest na een prepatente periode van 5
à 7 dagen. Na 1 à 4 dagen (afhankelijk van de
omgevingstemperatuur) kunnen deze oöcysten sporuleren.
De coccidiën van duiven zijn blijkbaar zeer
weinig immunogeen, zodat herbesmettingen
ook vastgesteld worden bij zowel oudere als
bij jonge duiven en herbesmetting na behandeling zeer snel plaatsvindt (afhankelijk van
het residueel effect van het gebruikte anticoccidiose middel). Een éénmalige inoculatie
geeft aanleiding tot een zelflimiterende infectie met een patente periode van ongeveer 30
dagen.
Symptomen:
Coccidiose geeft bij duiven vrijwel nooit aanleiding tot manifeste klinische symptomen.
Meestal worden bij mestonderzoek geen grote
aantallen oöcysten gevonden (OPG < 5000).
De enige klinische vorm zou voorkomen bij
nestjongen van 10 tot 12 dagen, waar soms
profuse diarree gezien wordt in samenhang
met een intense oöcysten uitscheiding.
Men beweert dat coccidiose-vrije hokken beter zouden presteren dan besmette hokken.
Een ernstige oöcysten uitscheiding kan echter
ook een aanwijziging zijn voor minder goede
conditie van de dieren.
Experimentele toediening van oöcysten aan
jonge duiven die vrij waren van coccidiose gaf
aanleiding tot massale oöcysten uitscheiding
zonder klinische symptomen noch letsels.

Letsels:
Bij autopsie vindt men in de darm van geïnfecteerde duiven weinig of geen macroscopische
letsels. Histologisch kunnen de verschillende
ontwikkelingsstadia gevonden worden in de
mucosa van jejunum en ileum (E. columbarum) respectievelijk dunne darm en voorste
deel van de einddarm (E. labbeana).

onderbroken te worden.
Er zal meestal slechts behandeld worden bij
zware besmettingen. Tijdens de rui kan beter
niet behandeld worden. Tijdens het broeden
bij de winterkweek en vóór de aanvang van
het vluchtseizoen wordt een behandeling aanbevolen, afhankelijk van de ernst van de besmetting.

Diagnose:
De diagnose van coccidiose kan bij duiven gesteld worden op basis van een mestuitstrijkje
na flottatie. De oöcysten van E. labbeana en
E. columbarum kunnen slechts onderscheiden
worden door metingen. Eerstgenoemde zijn
rond tot ovaal, 16,5 x 15 µm, terwijl laatstgenoemde eveneens rond zijn maar 20 x 18,7
µm in omtrek meten.

Ectoparasieten
Bepaalde ectoparasieten worden zeer frequent aangetroffen. Zo vindt men bij de overgrote meerderheid van de duiven, tussen de
veren aan de onderkant van de vleugels, de
opvallende, zogenaamde “lange vederluis”:
Columbicola columbae (mallophaag), die
wegkruipt bij intens belichten. Deze lange
vederluis legt eitjes in rijen tegen de schacht
van de veren, tussen de baarden (neten).
De “stuitluis”, Campanulotes bidentatus,
bevindt zich meest onder de veren bovenop
de stuit. Ook van deze luis worden de neten
tussen de baarden van de veren afgelegd.
Beide species voeden zich met verenstof en
epidermisschilfers. Ze hebben een ontwikkelingscyclus van 4 tot 6 weken. Gezien hun
levenswijze zijn deze parasieten vrijwel niet
pathogeen. De besmettingsgraad van de duiven is echter wel indicatief voor de algemene
toestand van de dieren en voor de hygiënische
toestand op het hok. Duiven in slechte conditie zullen vaak zwaarder besmet zijn dan
andere.
Verschillende species van vedermijten, vooral Megninia columbae en Falculifer rostratus, bevinden zich onbeweeglijk tussen de
baarden van de slagpennen. De eitjes worden
afgezet in de veerpapillen. Deze vedermijten
voeden zich eveneens met veerstof. Vandaar
dat ook hier de pathogene betekenis gering is.
Eventueel kan men vast stellen dat de zachte
glans van het vederkleed bij sterk geïnfecteerde duiven verdwenen is.
De vederschurftmijt, Neoknemidocoptes laevis, huist vnl. in de veerfollikels en kan vooral
bij sierduiven (zelden) aanleiding geven tot
lichaamsschurft, dit laatste in tegenstelling
tot de zeer zeldzame pootschurft (kalkpoten)
veroorzaakt door Knemidocoptes mutans.
Infestaties met vederschurftmijten geven typische schurftletsels, vooral aan kop en hals,
en afbreken van veren.

Bestrijding:
Coccidiën overleven lang in een vochtig
milieu dat rijk is aan organisch materiaal.
Daarom is de infectiedruk hoger in een vuil
hok en wanneer de mest waterig is.
Preventie maatregelen zijn dan ook vooral
gericht op het droog houden en frequent reinigen van het hok. Gezien de sporulatietijd
1 à 4 dagen bedraagt kan het beste dagelijks
gereinigd worden. De oöcysten zijn gevoelig
voor droogte. Ze zijn echter zeer ongevoelig
voor allerlei desinfectantia. Daarom kan het
best gedesinfecteerd worden met behulp van
een brander.
Coccidiën hebben een rechtstreekse cyclus.
Vermijden van contact met de uitwerpselen is
dan ook een belangrijke preventieve maatregel. Wij zien dan ook de laatste jaren steeds
meer hokken waar de duiven op roostervloeren worden gehouden.
Curatieve behandeling kan gebeuren met clazuril of met toltrazuril via het drinkwater gedurende 1 of 2 dagen. Met dit laatste product
duurt het langer vooraleer een herinfectie kan
worden vastgesteld.
Verder kan via het drinkwater behandeld worden met sulfonamiden. Sulfonamiden werken
enkel coccidiostatisch, zodat reeds 1 week
na het stoppen van de behandeling weer oöcysten kunnen worden gevonden in de mest.
Hoewel sulfonamiden de vitamine K synthese door de darmflora inhiberen, zijn duiven
weinig gevoelig voor vitamine K deficiëntie.
Daarom dient de sulfonamide therapie niet
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gebruikt voor behandeling van het hok. Deze
producten kunnen echter toxisch zijn voor de
duiven. Met doet er goed aan zoveel mogelijk
spleten af te dichten vooraleer met de behandeling te starten. Men dient er rekening mee
te houden dat mijten, zoals Dermanyssus gallinae, erg moeilijk definitief uit de hokken te
krijgen zijn.

Figuur 27. Pootschurft bij een duif.

Bij duiven moet ook steeds rekening gehouden worden met een aantal ectoparasieten die
slechts tijdelijk op de dieren aanwezig zijn:
Dermanyssus gallinae, de rode vogelmijt, die
huist overdag in spleten in het duivenhok. ’s
Nachts zuigen deze mijten bloed van vogels,
wat aanleiding kan geven tot ernstige anemie.
Bij duiven komt ze minder frequent voor dan
bijvoorbeeld bij leghennen. Ornithonyssus
sylviarum, de noordelijke vogelmijt, komt af
en toe voor bij duiven, maar meer bij wilde
vogels en hoenders. De meest frequent voorkomende, deels vrijlevende, ectoparasiet is
de duiventeek Argas reflexus. Vooral in de zomermaanden komt de teek veel voor onder de
nestschotels. Ze zuigt bloed bij de jongen en
kan ernstige anemie veroorzaken. Het bloedzuigen duurt 15 tot 45 minuten, daarna verdwijnt de teek terug in spleten en holten.
Pseudolychnia canariensis en aanverwanten
tenslotte zijn bloedzuigende luisvliegen die
vooral nestjongen parasiteren. Ze vliegen weinig maar lopen vooral van één gastheer naar
een andere. Argas zowel als Pseudolychnia
kunnen ook de mens bijten.
Voor de behandeling van ectoparasieten is
het belangrijk zowel de dieren als hun omgeving te behandelen. Op de dieren kunnen
ectoparasieten veilig bestreden worden met
producten op basis van permethrine. De gewone luizen en vedermijten behandelt men
best routinematig 2 tot 3 maal per jaar (bijvoorbeeld voor en na het vliegseizoen en
eventueel nog eens tijdens de winter). In de
omgeving moet men proberen de parasieten
in de diverse spleten en dergelijke te bereiken via grondig reinigen, verhitten met een
brander, overvloedig laten inweken of spuiten
onder druk. Organofosfaten worden frequent
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Niet infectieus
Polyurie - polydipsie
Polyurie is veeleer een symptoom dan een
orgaanziekte. Polyurie is het meest karakteristieke symptoom van een paramyxovirus
infectie bij de duif.
Polyurie wordt echter ook in andere omstandigheden vastgesteld. Bij nerveuze duiven vindt men een grote plas water rond de
feceshoopjes. De urine wordt bij deze dieren slecht geconcentreerd. Deze polyurie
heeft geen nadelige invloed op de prestaties.
Andere duiven zullen slechts onder bepaalde
stresserende omstandigheden polyurie vertonen, bijvoorbeeld na inkorven.
Polyurie en polydipsie komen ook voor bij
duiven die hun jongen azen, vnl. bij de overgang van kropmelk op graan. De ouders azen
zeer veel vocht aan de jongen en deze gaan
dan op hun beurt waterige excreta produceren. Het probleem zal in dit geval meestal
spontaan ophouden na het spenen.
Polyurie wordt tenslotte ook gezien tijdens
het ‘speelseizoen’ wanneer doffers en duivinnen gescheiden worden.
Op sommige hokken kan polyurie dermate
ernstige vormen aannemen dat sommige
duiven tijdelijke, reversibele verlammingen
vertonen, vermoedelijk ten gevolge van ionenverlies.
Men kan in gevallen van niet-infectieuze polyurie overwegen om een ionenmengsel toe
te voegen aan het drinkwater. De glucose
welke meestal aanwezig is in deze commerciële mengsels kan echter nadelig zijn voor
de kropflora. In sommige gevallen moet men
zijn toevlucht nemen tot rantsoeneren van het
drinkwater. Dit kan eventueel gebeuren door
toevoegen van citroenzuur. Vogels herkennen
namelijk zeer goed zuren en basen en hebben
daar een afkeer van. Hierbij loopt men echter
het risico, door onvoldoende water opname,
jichtproblemen te veroorzaken. In elk geval is
het van groot belang de differentiaal diagnose

te stellen tussen diarree en polyurie en tussen
infectieuze en niet-infectieuze polyurie.
Veerafwijkingen
Betekenis:
In de duivensport is de bevedering van essentieel belang in verband met de prestaties.
Vooral afwijkingen aan de slagpennen worden
dan ook als zeer ernstig ervaren. De ectoparasieten van de duif geven, op enkele uitzonderingen na, meestal geen veder problemen.
Bij veerafwijkingen moet onderscheid gemaakt worden tussen traumatische veerbeschadiging, vedersleet en afwijkingen
ontstaan tijdens de vorming van de veren.
Laatstgenoemde zijn vooral belangrijk.
Vedersleet wordt verergerd door het klappen
met de vleugels of door te nauwe vlieggaten.
Bij de afwijkingen die ontstaan tijdens het
schieten van de pennen onderscheidt men
vooral de zogenaamde stokrui (de pennen
buizen niet uit), bloedpennen en zogenaamde
foutstrepen in de vlag. Bloedpennen zijn pennen waarvan de schacht na volledig uitgroeien toch nog gevuld blijft met bloed.
Etiologie en symptomen:
De oorzaak is meestal trauma van de veerfollikel. Bloedpennen kunnen beter niet uitgetrokken worden. Het niet uitbuizen is meestal
het gevolg van doormaken van een ernstige
ziekte (bijvoorbeeld paramyxovirus infecties
bij nestjongen in volle rui).
“Nepen” of foutstrepen, symmetrisch aan
beide vleugels, zijn het gevolg van een tijdelijke stoornis in de groei van de veer, zoals
bij een zware inspanning of voedselgebrek.
Ook toedienen van bepaalde pharmaca, zoals fenbendazole en mebendazole, tijdens de
rui kan aanleiding geven tot veerabnormaliteiten. Sulfonamiden toediening aan duiven
met jongen van 10 à 12 dagen kan depigmentatie geven van de schietende pennen bij de
jongen. Intermitterende toediening van corticosteroïden (zelfs als oogzalf of oogdruppels) kan leiden tot nepen in de slagpennen.
De continue toediening van bepaalde corticosteroïden in de zomer leidt tot het uitstellen van de slagpennenrui. Glucocorticoïden
hebben echter ernstige nadelige effecten op
diverse aspecten van het endocrinum bij duiven. Ze verstoren immers sterk de werking
van de schildklier, de gonaden en de bijnier.

Daarnaast werken ze immunosuppressief.
Verschillende vitamine- en aminozuur tekorten kunnen leiden tot vederafwijkingen.
Methionine tekort kan vederverlies geven (teveel erwten). Arginine- en zinkgebrek kunnen
bij opgroeiende jongen leiden tot depigmentatie en afbreken van schachten en baarden.
Bij zinkgebrek kan daarnaast perosis ontstaan. Lysinegebrek zou depigmentatie geven.
Onvoldoende totaal eiwit voorziening leidt
algemeen tot slecht inpluimen. Deficiëntie
problemen komen vooral voor bij jonge dieren. Paramyxovirus infecties bij de jongen
kunnen aanleiding geven tot een opvallende
dubbelgroei van de kleine veertjes.
Prognose:
Eén enkele beschadigde pen zal meestal
de prestaties van de dieren niet hinderen.
Wanneer één of meer veren afgebroken zijn,
en de stomp is nog in de follikel blijven steken, dan zal geen nieuwe veer schieten. Wordt
deze stomp echter voorzichtig uitgetrokken
zonder de veerfollikel te beschadigen, dan
zal zeer snel terug een nieuwe veer gevormd
worden.
Behandeling:
Beschadigde pennen die zich in een normale
vederfollikel bevinden kunnen, na bevochtigen van de basis met lauw water, uitgetrokken
worden door trekken in de groeirichting, zonder draaien. Uitgetrokken veren groeien snel
terug en bereiken binnen 6 weken terug hun
normale lengte. Bloedpennen mogen niet uitgetrokken worden, omdat dit aanleiding kan
geven tot ernstige en zelfs fatale bloedingen.
Luchtzakscheur
Een traumatische of infectieuze beschadiging
van de luchtzakwanden (onder andere als
gevolg van een humerus fractuur) kan aanleiding geven tot vrijkomen van lucht subcutaan. Hierdoor zal de halsstreek en eventueel
de borststreek van de duif sterk opgezwollen zijn. Luchtzakscheuren kunnen behandeld worden door puncteren en leegduwen.
Nadien moet het dier gedurende enige tijd in
een klein hok geplaatst worden om beweging
te beperken. Indien de luchtzakscheur secundair is aan een infectieproces of een trauma
dient vanzelfsprekend de oorzaak aangepakt
te worden.
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Fracturen
Fracturen komen geregeld voor bij postduiven.
Ze zijn meestal het gevolg van botsingen. Dit
geeft vaak aanleiding tot fracturen van de humerus. Klinisch ziet men bij dergelijke fracturen dat één vleugel afhangt en dat de duif niet
meer kan vliegen. De fractuur is echter als zodanig moeilijk te palperen. De diagnose moet
dan ook gesteld worden met röntgenonderzoek. In de differentiaal diagnose van humerusfractuur moet rekening gehouden worden
met infectieuze oorzaken van vleugelverlamming (Streptococcus gallolyticus, Salmonella
Typhimurium). Humerusfracturen worden
meestal slechts behandeld door immobilisatie
van de vleugel (tegen het lichaam binden). Ze
kunnen anatomisch zeer gemakkelijk helen
maar er is niet steeds een volledige functionele heling. Bij diafysaire humerusfracturen
kan, in de meeste gevallen, wel een functionele heling zijn. De epifysaire fracturen geven echter achteraf vaak aanleiding tot artritis
van het nabijgelegen gewricht. Bij postduiven
betekent dit dus concreet dat ze vaak alleen
nog geschikt zijn voor de kweek. Hetzelfde
is meestal ook het geval voor andere vleugelfracturen. Voor een perfecte functie van de
vleugel is het noodzakelijk dat radius en ulna
tegenover elkaar kunnen roteren. Na een radius- of ulna fractuur wordt deze beweeglijkheid vaak gehinderd en is er dus geen volledig
functioneel herstel.
Pootfracturen (vooral van de tibiotarsus) komen eveneens geregeld voor bij duiven. Ze
hebben over het algemeen een zeer gunstige
prognose. Tibiotarsus fracturen en de meeste
meer distaal gelokaliseerde fracturen zijn eenvoudig te behandelen door externe fixatie.
Vooral gesloten fracturen genezen zeer snel
(volledige heling op 3 à 4 weken). Open fracturen geven niet alleen bij duiven, maar ook bij
alle andere vogels zeer snel aanleiding tot been
necrose: de toppen sterven af en er is geen heling (geen neiging tot brugvorming). Vandaar
dat het bij een open fractuur bij vogels noodzakelijk is dat er nog dezelfde dag ingegrepen
wordt. Osteomyelitis daarentegen komt bij vogels uiterst zelden voor. Open fracturen van de
tarso-metatarsus hebben doorgaans een zeer
slechte prognose, omdat meestal de vascularisatie van het distale deel van het lidmaat beschadigd of onderbroken is.

Figuur 28. Poottraumata vergen vaak een chirurgische interventie, zeker als de duif nog voor kweekdoeleinden wordt aangehouden.

Sialolieten
Sialolieten zijn witte concrementen die soms
achter op de mucosa van de pharynx kunnen worden teruggevonden. Deze proppen
vinden hun oorsprong in de fundus van de
speekselklieren. Etiologie en betekenis van
deze sialolieten zijn niet gekend. Vaak zijn
de vluchtprestaties van duiven met sialolieten
onvoldoende. Meestal is er wel infiltratie van
lymphocyten in de letsels, wat dus toch op een
ontstekingsreactie duidt.
Legnood
Etiologie en pathogenese:
Normaal verblijft het ei ongeveer 41 u na ovulatie in de eileider. Het grootste deel van deze
tijd wordt in beslag genomen door de schaalvorming in de schaalklier. Bij jonge duivinnen
geeft het leggen van het eerste ei soms moeilijkheden. Bij legnood moet onderscheid gemaakt worden tussen vogels die te zwak zijn
om het ei af te leggen en vogels die legnood
vertonen ten gevolge van abnormaliteiten aan
het ei (vorm, schaalruwheid) of aan de eileider. Zwakte kan het gevolg zijn van onaangepaste voeding (onder andere geen kalkgrit ter
beschikking).
Symptomen:
De symptomen van legnood zijn meestal vrij
duidelijk: er is verwijding van het abdomen,
dyspneu en anorexie. Meestal is het ei door
palpatie te lokaliseren. Hierbij moet echter
gedifferentieerd worden tussen een intraabdominaal gezwel en anatomisch normale
structuren (spiermaag).
D.M. 54e jaargang - No. 2 blz. 59

Diagnose en prognose:
De diagnose moet bevestigd worden door
röntgenonderzoek. Als de diagnose met zekerheid gesteld is, moet de duur van de symptomen worden nagegaan. De prognose wordt
namelijk slecht als de legnood reeds lang (5
dagen of meer) bestaat, gezien de uitgebreide
weefselreactie die ontstaat in de eileider.
Behandeling:
De behandeling van legnood kan conservatief
of chirurgisch zijn.
De conservatieve behandeling bestaat uit het
inbrengen van olie in de cloaca als glijmiddel
en het voorzichtig caudaalwaarts masseren
van het ei. Dit is enkel zinvol indien de duif
spontaan persneiging vertoont. Bij neiging tot
prolaberen van de oviduct mag in deze mucosa een incisie gemaakt worden om de passage
van het ei te vergemakkelijken.
Als alternatief kan men ook 1 à 2 IE oxytocine toedienen, eventueel te herhalen na 1 u,
en de dieren in een warme, donkere en rustige
omgeving plaatsen.
Bij de chirurgische behandeling van legnood
maakt men een incisie in de mediaanlijn vanaf
de punt van het sternum tot 5 mm voor de cloaca. De eileider wordt vrijgeprepareerd maar
pas ingesneden nadat er klemmen op werden
geplaatst, vóór en achter het ei, teneinde het
geheel te fixeren.
De incisie wordt eenvoudig gehecht met enkelvoudige hechtingen met resorbeerbaar
hechtmateriaal. De buikwand wordt gehecht
en vervolgens wordt ook de huid gehecht,
alles met resorbeerbaar hechtmateriaal. Men
kan eveneens, zonder de eileider te openen,
het ei naar achter duwen en de in de cloaca
uitpuilende mucosa insnijden. Deze incisie
moet niet gehecht worden. De prognose na
deze ingreep is gunstig voor wat betreft de
fertiliteit van het dier. Indien het eerste ei
aanleiding gaf tot dystocie zal de tweede rijpende follikel meestal spontaan regresseren.
Wanneer het ei in de eileider breekt is de kans
op oöphoritis en ontsteking in de rest van de
lichaamsholte groot.
Oviduct prolaps komt af en toe voor bij duiven. Er ontstaat zeer snel necrose en andere
duiven pikken de rode uitpuilende mucosa
aan.
De prognose van prolaps is ongunstig.
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Steriliteit
De kennis omtrent steriliteit bij duiven berust
voornamelijk op analogieën met de kip.
Na het koppelen eind november - begin december verwacht men binnen de 10 dagen
de eerste 2 eieren. Soms komt het niet tot
eierleg.
De oorzaak is vaak moeilijk te achterhalen.
Eileiderafwijkingen, onder andere ten gevolge van een Salmonella infectie, kunnen hier
aan de basis liggen.
Ook sommige medicamenteuze behandelingen (onder andere glucocorticoïden) worden
verantwoordelijk gesteld voor dergelijke
problemen. Indien het toch komt tot eierleg
kunnen de eieren onbevrucht zijn. Dit kan het
gevolg zijn van copulatiestoornissen of van
onvruchtbaarheid van de doffer.
De onfysiologische winterkweek bij duiven
kan, vooral bij zeer koud weer, problemen
geven met zogenaamde “klare (of onbevruchte) eieren”. Tenslotte kunnen er ook nog
problemen voorkomen tijdens het broeden.
Kapotdrukken van de eieren wordt onder andere gezien bij zware duiven met te weinig
nestmateriaal in de nestschotels of bij gebruik
van onaangepaste nestmatjes.
Verder kan embryonale sterfte in een vroeg
stadium het gevolg zijn van te lang bewaren
van de eieren onder slechte condities (onder
andere in de koelkast). In een laat stadium
ziet men meer sterfte door infecties.
Tenslotte kan embryonale sterfte ook het
gevolg zijn van deficiënties aan bepaalde vitamines of mineralen. Hierbij kunnen teratologische afwijkingen worden vastgesteld.
De broeduitkomsten kunnen ook nadelig
worden beïnvloed door sommige geneesmiddelen, zoals de benzimidazoles. Het is niet
zeker of nitro-imidazoles, welke routinematig gebruikt worden ter behandeling van
trichomonase, enige invloed hebben op de
broeduitkomsten. Voorzichtigheidshalve kunnen deze preventieve kuren tijdens de kweekperiode echter het best uitgesteld worden tot
de broedperiode. Hormonale behandelingen
van steriliteit hebben meestal weinig succes.
Infertiele koppels kunnen beter verwijderd
worden.
De geslachtsendocrinologie van de duif is
slechts ten dele bekend. Steriliteitsproblemen
dienen dan ook in de eerste plaats als managementproblemen behandeld te worden.

Maandagziekte
Bij sommige duiven ziet men, onmiddellijk
na een korte afstandsvlucht, een opvallende
harde zwelling ter hoogte van één borstspier.
Het letsel is bijzonder pijnlijk en de dieren
weigeren nog op te vliegen. Bloedonderzoek
toont een sterke stijging van het melkzuur gehalte.
Bij autopsie vindt men een acute Zenkerse
degeneratie die meestal beperkt blijft tot één
zone in één spier. De aandoening zou meer
voorkomen in bepaalde families van duiven.
De prognose is in elk geval ongunstig. Een
behandeling is niet mogelijk. Het letsel is irreversibel. Aangetaste dieren worden meestal
onmiddellijk door de eigenaar afgemaakt.

De meeste ervaren duivenmelkers weten echter hun duiven zodanig te voederen dat ze
steeds in optimale conditie zijn.
Jicht
Ook bij duiven worden af en toe gevallen van
jicht vastgesteld. Dit kan onder andere voorkomen in aansluiting op een paramyxovirus
uitbraak, wanneer de dieren beperkt worden in
drinkwater opname. Vrijwel nooit vindt men
periarticulair jicht, maar wel gaat het meestal
om visceraal jicht, met vooral uraatneerslag
op de lever en op het epicard. Vaak ziet men
ook de witte uraatkristallen in het nierparenchym. Meestal gaat het om solitaire gevallen.
Er bestaat geen afdoende behandeling.

Vetzucht
Dit is eigenlijk geen pathologische bevinding,
omdat normale duiven die geen fysieke inspanningen hoeven te leveren maar ad lib gevoederd worden spontaan grote hoeveelheden
vet opstapelen, vooral intra-abdominaal.

Figuur 29. Lipomen komen regelmatig voor bij
duiven.

Te vette conditie is nadelig voor de prestaties
van de dieren en kan op zichzelf reeds een
klacht van onvoldoende prestateren volledig
verklaren. Een te vette conditie is niet altijd
eenvoudig waar te nemen aan het levende
dier. Men stelt meestal wel vast dat het abdomen in volume is toegenomen, maar dit
verschijnsel kan ook andere oorzaken hebben. De grote hoeveelheid intra-abdominaal
vet heeft tot gevolg dat het expansie volume
van de abdominale luchtzak beperkt wordt,
hetgeen bij vogels evenveel betekent als een
beperking van het ademvolume.

Figuur 30. Bij lijkschouwing van deze duif met
jicht vallen de bleke, gezwollen nieren op (aspect
van hersengyri). Uraatneerslagen zijn zichtbaar als
een witte schijn op de inwendige organen.

Rachitis
Wanneer de ouderdieren geen kalkgrit ter beschikking hebben tijdens het azen van de jongen, ziet men bij de jongen zeer snel rachitis
ontstaan. Dit uit zich reeds in de eerste weken
na de geboorte.
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Alle klassieke symptomen van rachitis, zoals
deze beschreven zijn bij het bedrijfspluimvee,
zijn ook hier aanwezig. Aangetaste jongen
blijven duidelijk achter in groei. Bij palpatie
van de poten merkt men de bijzonder opvallende plooibaarheid van de lange beenderen
(“rubber bones”). Daarnaast ziet men meestal
ook een rotatie of abnormale richting van de
pootjes. Bij oudere jongen kan men soms duidelijk een “pseudo-ataxie” waarnemen. De
vogels nemen allerlei onfysiologische houdingen aan. Dit komt doordat elke houding
voor de dieren pijnlijk is.
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Bij autopsie vindt men typisch reeds zeer
vroeg een S-vormige verkromming van de
sternumkam. Op de ribben zijn de klassieke
knobbels aanwezig ter hoogte van de overgang rib - ribkraakbeen.
Wanneer men de ouders supplementeert met
kalkgrit is herstel mogelijk. De sternumverkromming blijft echter vaak levenslang aanwezig, maar dit letsel heeft schijnbaar geen
nadelige invloed op de prestaties achteraf.

8. Doseringen van veel gebruikte medicatie
8. Doseringen van veelgebruikte medicatie
Antibiotica
Amoxicilline

1500 mg/l

Ampicilline

2000 mg/l

Chloor / oxy-tetracycline

50 mg/kg q 8-12 uur
400 mg/l

Doxycycline

500 mg/l

Enrofloxacine

200 mg/l

Erythromycine

1000 mg/l

Trimethoprim

200 mg/l

Tylosine

500 mg/l

Antimycotica
Nystatine
Itraconazole
Antiparasitica
Carnidazole
Clazuril
Febantel
Fenbendazole

Drinkwater Ademhalingsinfecties
met Gram-positieve
bacteriën
Drinkwater 7
dagen
voor
Streptococcus
gallolyticus infecties
PO
30-45 dagen voor
Drinkwater Chlamydophila
infecties
Drinkwater Grit wegnemen
30-45 dagen voor
Chlamydophila
ainfecties
Drinkwater 14
dagen
voor
Salmonella infecties
Drinkwater Ademhalingsinfecties
met Gram-positieve
bacteriën
Drinkwater 14
dagen
voor
Salmonella infecties
Drinkwater Mycoplasma
infecties

100.000 eenheden/kg PO
q 12 uur
10 mg/kg q 12-24 uur PO

Candidiase
schimmelinfecties

20 mg/kg éénmalig
2,5 mg/duif éénmalig
30 mg/kg éénmalig
10-12 mg/kg q 24 uur
gedurende 3 dagen

PO
PO
PO
PO

Ivermectine

0,5-1 mg/kg één keer

PO of IM

Levamisole

40 mg/kg één keer

PO

Trichomonas
Coccidiose
Nematoden
Nematoden;
vederafwijkingen
kunnen optreden bij
toediening tijdens de
rui
nematoden, mijten en
luizen die zich met
lichaamsweefsels
voeden
Nematoden
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Ivermectine

Levamisole

0,5-1 mg/kg één keer

PO of IM

40 mg/kg één keer

PO

toediening tijdens de
rui
nematoden, mijten en
luizen die zich met
lichaamsweefsels
voeden
Nematoden

Toltrazuril

375 mg/l gedurende Drinkwater Herhalen na 1 week
24 uur
50 mg/kg q 12
PO
Gedurende 5 dagen
54
voor flagellaten
Mag niet gebruikt
worden
bij
voedselproducerende
dieren
20 mg/kg éénmalig
PO
cestoden
12,5 mg/kg
PO
Protozoa
100 mg/l
Drinkwater 5-7 dagen
75 mg/l
Drinkwater 5 dagen

Antiviraal
Acyclovir

29 mg/duif q 8 uur

Metronidazole

Praziquantel
Ronidazole

PO

Herpesvirusinfectie
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De Stichting Diergeneeskundig Memorandum,
opgericht in 1953, stelt zich ten doel aan dierenartsen in binnen- en buitenland voorlichting te geven
van wetenschappelijke en commerciële aard op veterinair gebied.
Ter uitvoering van haar doelstelling is zij uitgeefster
van het tijdschrift “Diergeneeskundig Memorandum”.
De exploitatie van dit tijdschrift wordt financieel
mogelijk gemaakt in Nederland door:
Alfasan Diergeneesmiddelen B.V. te Woerden.
Boehringer Ingelheim bv te Alkmaar en
Intervet Nederland B.V. te Boxmeer
Het Tijdschrift wordt gratis beschikbaar gesteld aan
de praktiserende dierenartsen in Nederland,
Postdoctorale veterinaire studenten in Utrecht kunnen het tegen een kleine vergoeding verkrijgen bij
het Reductiebureau. Voor anderen bestaat de mogelijkheid zich te abonneren; de kosten van een abonnement bedragen:
Voor Nederland € 28,00 per jaargang.
Voor het buitenland € 39,50 per jaargang.
Extra exemplaren of oudere uitgaven kunnen
worden besteld d.m.v. een overschrijving à € 11,50
per exemplaar voor Nederland of € 14,00 voor het
buitenland op een van onze rekeningen.
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Redactie- en Administratieadres:
Halderheiweg 11, 5282 SN Boxtel
tel.: 0411-676822
fax: 0411-671595
e-m: de.em@12move.nl
website: de-em.nl
Postbankrekening 64 70 06
BIC PSTBNL21 IBAN NL60 PSTB 0000 6470 06
Rabobank Boxtel 1688.49.674
BIC RABO NL2U IBAN NL50 RABO 0168 8496 74
Verklaring:
De Redactie en uitgeefster aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, welke- direct of indirect- het
gevolg mocht zijn van gebleken onjuistheden in de
inhoud van de in dit tijdschrift opgenomen artikelen.
Niets uit dit tijdschrift mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar worden gemaakt door middel van
druk, microfilm of op welke andere wijze ook,
zonder schriftelijke toestemming van de Redactie.
Opmaak en druk: Bloembergen Santee bv Nijmegen

U wilt toch alleen het beste
voor uw duiven...?
U

Paramyxo bij uw duiven voorkomt. Vraag naar

houdt ze gezond door jaarlijkse enting met

U

houdt

van

duiven.

Nobilis®Paramyxo P201 bij uw dierenarts, zodat

Nobilis®Paramyxo

uw duiven een jaar lang beschermd zijn tegen

P201

Gezonde
van

duiven.

Intervet.

Een

speciaal voor duiven ontwikkeld vaccin dat

Paramyxo.

Paramyxo: voorkomen is makkelijk, genezen moeilijker

Intervet Nederland bv
Postbus 50 • 5830 AB Boxmeer
Telefoon: 0485 587652
Fax: 0485 587653
Internet: www.intervet.nl

Nobilis®Paramyxo P201. Samenstelling: vaccin op basis van de uit duiven geïsoleerde stam P201.
Doeldier: duif. Indicatie: bescherming van duiven tegen Paramyxo-virus. Dosering en toediening:
0,25 ml strikt subcutaan in de nek. Entschema: vanaf 5 weken en jaarlijks herhalen.
Contra-indicatie: niet gebruiken bij zieke duiven. Registratie: REG NL 10030
UDD Overige informatie: zie volledige bijsluiter.
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