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Verschillende aandoeningen

1. Virale ziekten
1. Pseudovogelpest
2. Infectieuze brochitis
3. Pokken-difterie
4. ILT: Infectieuze laryngo-tracheïtis
5. Egg-drop syndrome5. Egg-drop syndrome
6. Klassieke vogelgriep
7. Ziekte van Marek
8. Leucose
9. Infectieuze bursitis
10. Chicken Anaemia Virus
11. Aviaire pneumonievirus
12. Trilziekte



2. Bacteriële en mycotische aandoeningen

1. Escherichia Coli
2. ORT: Ornithobacterium rhinotracheale infecties
3. Mycoplasmose
4. Pasteurella
5. Avibacterium paragallinarum
6. Salmonella6. Salmonella
7.Intestinale spirochaetose
8. Campylobacteriose
9. Staphylococcose
10. Clostridiose
11. Aviaire tuberculose
12. Aspergillose
13. Candidiase
14.Favus



3. Parasitaire aandoeningen.

• 1. Coccidiose
• 2. Verminose



1. Virale aandoeningen

• 1.1 Pseudovogelpest
– Newcastle disease of NDV virus
– Alle vogels zijn gevoelig

– Paramyxovirus serotype 1: RNA virus, dus zeer 
resistent in omgeving

– Aangifteplichtig
– Vaccinatieplicht



Pathogenese

• Uitscheiding van het virus via ademhaling en 
mest (zeer lang)

• Overdracht:
– Direct: via de lucht (aërogeen) en via carriers – Direct: via de lucht (aërogeen) en via carriers 

(watervogels,duiven,wilde vogels)
– Indirect: schoeisel, kleding, handen, banden,…
– Voeder, water



Hoe wordt het dier ziek:

De kip ademt het virus in of gaat ze opnemen via 
orale weg

Primaire vermeerdering in de 
ademhalingswegen en de darmenademhalingswegen en de darmen

Viraemia: virus komt in de bloedbaan terecht
Uitscheiding naar verschillende organen
Secundaire bacteriële infecties
Incubatietijd 5-6 dagen



Symptomen

• Asymptomatisch tot acute en massale sterfte
• Eileg stopt
• Spijsverteringsstoornissen: 

.overgang spier-kliermaag.
• Ademhalingsproblemen
• Zenuwsymptomen: scheve kopstand, 

evenwichtsverlies, sterrekijkers



Diagnose

• Virusisolatie via CODA
• Serologie: type virus bepalen

BestrijdingBestrijding
Curatief: GEEN!!! Is aangifteplichtig
Preventief: vaccinatie (verplicht, zeker bij 

showdieren)



1.2 Infectieuze bronchitis

• IBV- Infectie

Etiologie: 
• Coronavirus
• RNA- virus met verschillende serotypes• RNA- virus met verschillende serotypes
– Nadeel: er is geen kruisimmuniteit tss verschillende 

serotypes

• Kip, patrijs en fazant zijn gevoelig



Pathogenese

• Uitscheiding van het virus via alle excreta
• Overdracht: aërogeen, rechtstreeks contact, 

indirect via schoeisel, handen…

• Kippen kunnen na infectie het virus nog tot 6 
maanden uitscheiden!



Hoe wordt het dier ziek?

• Opname via ademen
• Primaire vermeerdering in luchtpijp, 

luchtzakken en longen
• Viraemie met verspreiding naar• Viraemie met verspreiding naar
– Eileider
– Nieren
– Spieren
Incubatie 24u



Symptomen

• Ademhalingsstoornissen: Open bek ademen
– Tracheïtis, aërosacculitis en bronchitis

• Voortplantingsstoornissen:
– geen of misvormde eieren– geen of misvormde eieren
– Eiperitonitis: ei komt in buikholte terecht



• Nierproblemen: PUPD
– Nierontsteking
– Donker gekleurde spieren: door dehydratatie
– Voetzoolletsels: PU     NH³ stijging– Voetzoolletsels: PU     NH³ stijging
– uraatneerslag: jicht in pericard, nier en andere 

organen



Diagnose

• Immunofluorescentie op trachea

BehandelingBehandeling
• Curatief: bestrijden van de secundaire 

bacteriële infecties
– 20% sterfte in toom

• Preventie: vaccinatie



1.3 Pokken-difterie

• Etiologie
– Avipox
– Erg resistent DNA virus: 

• in droog en organisch materiaal• in droog en organisch materiaal

– Kip en Kalkoen zijn gevoelig
– Vnl in late zomer en herfst 

• Muggen kunnen het virus binnenbrengen in de toom, 
eens binnen verspreidt het zich snel



Pathogenese

• Overdracht via vectoren (muggen) en via direct contact
• Eerste vermeerdering op plaats van intrede (huid): 

pokken
• Primaire viraemie
• Vermeerdering in inwendige organen• Vermeerdering in inwendige organen
• Secundaire viraemie
• Vermeerdering in huid en slijmvliezen (bek en 

luchtpijp)
• Incubatie 4-10 dagen
• Secundair: Staphylococcus infectie



Symptomen

• Huidpokken

• Difterievorm• Difterievorm

• Sterfte is variabel
• Difterievorm geeft geel 

Beleg in bek en slikproblemen



Diagnose
• Klinisch
• Histologie op de letsels

Bestrijding
Preventieve vaccinatie: wing-weg methode of Preventieve vaccinatie: wing-weg methode of 

veerfollikelmethode



• Curatief:
– Dwangvoederen
– Antibiotica met gram positief spectrum 

(penicilline, amoxycilline,..)(penicilline, amoxycilline,..)
– Oogzalven



1.4 Infectieuze laryngo-tracheïtis

• ILT
• Vnl in hobbysector
• Etiologie:
– Herpesvirus– Herpesvirus
– Erg resistent DNA virus



Pathogenese

• Vnl bij de kip
• Latente dragers/stress

• Aërogene uitscheiding en opname• Aërogene uitscheiding en opname
• Vermeerdering in de bovenste 

ademhalingswegen



Symptomen

• 4 weken oud
• Ademhalingsproblemen
– Bloed ophoesten, neusvloei, algemeen ziek zijn, 

open bek ademenopen bek ademen
• (slachtkippen worden niet snel ziek       ze leven maar 6 

weken)



Diagnose

• Histologie: trachea opsturen

BestrijdingBestrijding
• Curatief
– Mag niet behandeld worden
– Aangifteplichtig
– Vaccinatie wordt niet veel gedaan



1.5 Egg-drop syndrome

• Heel gevreesd maar komt nog maar weinig 
voor

• Etiologie
– Adenovirus groep 3 (niet verwant met adeno van – Adenovirus groep 3 (niet verwant met adeno van 

de duif, dit is groep 1)
– Erg resistent DNA virus



Epidemiologie en pathogenese

• Is van eenden afkomstig
• Leghen wordt geïnfecteerd en geeft het virus 

verticaal door naar enkele eieren
• De kip zelf heeft een subklinische besmetting en 

geen uitscheidinggeen uitscheiding
• Uit het besmet ei komt een besmet kuiken
• Latente besmetting tot aan begin van de leg
• Bij stress: patente infectie en uitscheiding 

horizontaal naar andere kuikens
• Bij begin van de leg: windeieren





Symptomen

• Blekere schalen
• Eieren zonder schaal of met zeer dunne schaal
• Eieren worden vaak opgegeten door 

moederdierenmoederdieren
• Weinig of geen productiedaling, maar eieren 

zijn waardeloos
• Duurt 8-12 weken
• Bestrijding: kunstmatig in de rui brengen



1.6 Influenzavirus

• Klassieke vogelpest of kippengriep
• Etiologie:
– Influenzavirus: H5 of H7 types (in 2003 H7N7)
– Erg resistent– Erg resistent



Epidemiologie

• Klinische uitbraken komen voor bij:
– Kalkoenen
– Kippen
– Parelhoenders
– Kanaries– Kanaries
– Mens

– Geen uitbraken bij watervogels en duiven : deze 
krijgen geen symptomen maar kunnen wel drager zijn 
en dus virus verspreiden



Varkens en Pluimvee

H1N1

H1N1+H5N2=H5N1

H1N1

H5N2

H5N1

Varkens en pluimvee nooit samen houden!



Pathogenese

• Overdracht van infectie
– Via de lucht
– Via de mest
– Via besmette materialen of personen– Via besmette materialen of personen

– De infectieweg is AEROGEEN
– Viraemie met spreiding naar alle organen
– Secundaire bacteriële infecties
– Ernst afhankelijk van de stam



Letsels en symptomen

• Eerste symptomen bij kalkoenen, later pas bij 
kippen

• Meestal subklinisch
• Soms ademhalingsstoornissen• Soms ademhalingsstoornissen

(soms zwelling onder oog: tgv E Coli besmetting in infra-orbitaalsinus)

Soms acute en massale sterfte: tot 100%



Typisch

• De kop en versierselen zijn cyanotisch (blauw) 
en oedemateus (gezwollen)

• Puntbloedingen: 
– Subcutaan– Subcutaan
– Darm
– Overgang spier-en kliermaag



Diagnose

• Staalname
• Virusisolatie en serotypering
– Levend dier: cloaca en tracheaswab
– Dood dier: trachea, long en caecum– Dood dier: trachea, long en caecum

– Aangifteplichtig!!!



AI bij de mens

• Zeer weinig gevallen
• Enkel bij zeer intensief contact met pluimvee
• Geen spreiding mens-mens
• Mortaliteit zeer hoog• Mortaliteit zeer hoog
• Longpathologie

• (bij andere dieren: varken is enkel tussengastheer, 
katachtigen kunnen influenza krijgen door eten 
van kippenkarkassen)



Bestrijding

• Preventie: geen contact tussen kippen, 
watervogels en varkens

• Ophokplicht
• We mogen geen behandeling instellen, • We mogen geen behandeling instellen, 

aangifteplichtig



1.7 Ziekte van Marek

• Etiologie
– Bijzonder resistent en infectieus
– Een herpesvirus met 3 serotypes

• Serotype 1: gevaarlijk• Serotype 1: gevaarlijk
• Serotype 2: komt in België niet voor
• Serotype 3: vaccinatiestam



Epidemiologie en pathogenese

• Hobbypluimvee!!!
• Komt sporadisch ook bij kalkoenen voor

• Inademen van stof dat huidschilfers en • Inademen van stof dat huidschilfers en 
epitheelcellen bevat

• Infectie gebeurt kort na de geboort: 
– <8 weken
– Daarna meer en meer resistentie bij stijgende leeftijd

• Nooit 100% immuun



• Vanuit luchtwegen verspreiding naar milt, 
bursa en thymus

• Infectie van witte bloedcellen
• Virus wordt latent en kan tot jaren inactief • Virus wordt latent en kan tot jaren inactief 

aanwezig blijven
• Daarna plots ontwikkeling van tumoren
– Neurale of klassieke marek: zenuwstelsel
– Acute of intestinale marek: orgaanaantasting



Letsels en symptomen

• 1. Klassieke marek: aantasting van nervus ischiadicus

–1 of beiderzijdse pootverlamming
–pinguinhouding



- Aantasting van hersenen, N opticus en iris

NO

- Evt aantasting van N Vagus: kropverlamming
- Vermageren, zenuwsymptomen, regurgitatie en 

braken, kropatonie

NO



• 2. Acute of viscerale Marek
– Tumoren thv lever, milt, nieren, kliermaag, 

eierstokken, huid, bursa
– Vermageren, suf worden, acute sterfte: eigenlijk 

heel aspecifieke symptomen
– Treedt vroeger op



Diagnose

• Anamnese en symptomen
• Histologie van de tumoren
• Lijkschouwing

Bestrijding
• Hygiëne: desinfectie
• vaccinatie



In hobbysector

• Bijna niet op te lossen! 
– Meerdere leeftijden aanwezig
– Omgeving is niet te desinfecteren
– Verpakking van vaccins niet aangepast ( dosissen – Verpakking van vaccins niet aangepast ( dosissen 

voor meer dan 1000 dieren)
– Eens geïnfecteerd blijven de dieren levenslang het 

virus uitscheiden
– Volgens de wet aangifteplichtig
– Tip: enkel oudere dieren aankopen



1.8 Leucose

• Gelijkaardig verloop al Marek
• Etiologie
– Oncogeen retrovirus
– Weinig resistent ( in tegenstelling tot Marek)– Weinig resistent ( in tegenstelling tot Marek)
– Vnl in hobbysector



Pathogenese

• Overdracht:
– Verticaal via sperma en ei
– Horizontaal via besmette kuikens

• Kuikens blijven lang gevoelig: tot 15 weken• Kuikens blijven lang gevoelig: tot 15 weken
• In principe: hoe ouder, hoe minder gevoelig



• Prenatale infectie: in het ei
– Tolerantie: dier is niet ziek maar kan virus wel verspreiden

• Postnatale infectie
– Antistofopbouw: geen virus uitscheiding
– Antistofopbouw maar wel uitscheiding van virus– Antistofopbouw maar wel uitscheiding van virus
– Geen antistoffen, wel excretie: tolerantie



• Tumorvorming
• Incubatie duurt lang
– Klinische symptomen pas ten vroegste op 14 

weken, maar meestal pas na 24 weken

– DUS: tumor bij kip– DUS: tumor bij kip
• < 5 maanden: Marek
• > 5 maanden: Leucose

Verschillende vormen, verschillende tumoren
Verschil met Marek: tast zelden de spieren aan en het 

ovarium, enkel de hartspier



Symptomen

• Vermageren
• Dikke buik
• Eileg
• Algemeen ziek zijn• Algemeen ziek zijn
• Verdikte loopbeenderen
• Anemie
• Slechte groei



Bestrijding

• Curatief: GEEN
• Preventief: er is GEEN vaccin
• Doel is om verticale overdracht te vermijden
– Enkel met negatieve dieren fokken– Enkel met negatieve dieren fokken
– Afslachten van alle positieve tomen (vnl in 

industrie)
– Jonge dieren van <4 weken in geen geval samen 

met oudere dieren houden!!



1.9 Infectieuze bursitis

• IBDV infectie of ziekte van Gumboro
• Kip, zelden kalkoen
• Etiologie
– Birnavirus– Birnavirus
– Vnl bij kuikens tss 3-6 weken
– Frequent voorkomend



Pathogenese en symptomen

• Horizontale infectie: via orale en aërogene
opname

• Vermeerdering in de bursa van Fabricii
– Klein orgaan boven de cloaca met dezelfde functie als het beenmerg – Klein orgaan boven de cloaca met dezelfde functie als het beenmerg 

bij zoogdieren, ze is pas functioneel op een leeftijd van 4 weken, bij 
ouder worden involueert dit orgaan



Laag en hoog virulente stammen

• Laagvirulente stammen: milde symptomen
– Lichte diarree, verminderde groei, verhoogde 

voederconversie, licht verhoogde mortaliteit
– Secundaire bacteriële infecties: vb coli

• Hoogvirulente stammen:
– Acuut
– Erge diarree en vermageren
– Pootbrand
– Erg algemeen ziek zijn
– Morbiditeit 100% en mortaliteit 20%



Autopsie

• Bij de acuut gestorven dieren: 
– Spierbloedingen en bloedingen op overgang spier-

en kliermaag

• Bursa• Bursa
– Eerst zwelling, daarna bedekt met etter
– Op einde schrompeling en atrofie

• Nieren
– Bleke, gezwollen nieren met uraat



Diagnose

• Histologie van de bursa

Bestrijding
• Curatief: GEEN• Curatief: GEEN
• Preventief: 
– Hygiëne
– vaccinatie



1.10 Chicken anaemie virus

• CAV
• Etiologie:
– Circovirus
– Erg resistent DNA virus– Erg resistent DNA virus
– Wereldwijd verspreid



Pathogenese

• Zowel verticale als horizontale overdracht
• Enkel infecties van kuiken < 2 weken leidt tot 

klinische symptomen, deze zijn vanaf dag 10  
mogelijkmogelijk

• Op 2-3 weken na infectie begint herstel 
rebound effect

• Thymus, bursa en beenmerg



Symptomen

• Enkel wanneer kuikens zeer vroeg na geboorte 
besmet worden

• Algemeen ziek zijn en verhoogde sterfte
– Anorexia, suf zijn, bleke kopversierselen, ruwe – Anorexia, suf zijn, bleke kopversierselen, ruwe 

veren
– Blauwe plekken op huid, gewrichtsontsteking 

• Blauwe vleugeltjes ziekte



Letsels, diagnose en bestrijding

• Huidafwijkingen
• Beenmergatrofie
• Thymusdegeneratie
• Bursa-atrofie• Bursa-atrofie

• Diagnose gesteld ahv klinische symptomen
• Bestrijding  via vaccinatie



1.11 Aviaire pneumonievirus

• Dikke koppen ziekte
• Etilogie: metapneumonievirus
• Wereldwijd bij Kip en kalkoen (behalve 

candada en australië)candada en australië)
• Bij begin van de leg en einde van mestperiode
– Stress?



Pathogenese en letsels

• Ontstekingsreacties thv bovenste 
ademhalingswegen met 
middenooronstekingen en osteomyelitis



Symptomen

• Niezen, rhinitis, sinusitis, neusvloei, tracheïtis
• Gezwollen oogleden, conjunctivitis, dikke koppen
• Zwanenhalshouding

• Ettervellen op onderhuid kop
• Osteomyelitis van de schedel met aansluitend 

meningitis en middenoorontsteking



Bestrijding

• Preventieve vaccinatie
• Curatieve antibioticum: Baytril® (enrofloxacine), 

Soludox® (doxycycline)



1.12 Trilziekte

• Enterovirus
• Enkel in industrie
• Zenuwsymptomen bij jonge kuikens
• Laag uitkippingspercentage• Laag uitkippingspercentage
• Ataxie, incoördinatie en tremor bij pasgeboren 

kuikens
• Vaccinatie van moederdieren



2. Bacteriële en mycotische
aandoeningen

• Escherichia coli
– Geen darmprobleem, wel een darmbewoner!
– APEC: aviaire pathogene E coli
– Er zijn 6 vormen:– Er zijn 6 vormen:

• Neonatale: dooierrestontsteking, sterfte
• Respiratoire: altijd secundair probleem
• Swollen head: septicaemie bij begin van de leg
• Eileiderontsteking: oudere dieren
• Coli granulomatose: ziekte van Hjärre
• Scabby hip syndrome: ontsteking van de huid



Bestrijding

• Hygiëne
• Optimaal stalklimaat
• Overbevolking vermijden
• Vaccinatie• Vaccinatie
• Antibiotica: Enrofloxacine en Flumequine



2.2 Ornithobacterium rhinotracheale
infecties

• ORT
• Oude naam: Mannheimia Hemolytica
• Etiologie: Ornithobacterium rhinotracheale
• Faculatief pathogeen• Faculatief pathogeen
• Komt zeer vaak voor



Pathogenese

• Kiem infecteert ademhalingsstelsel (opname 
via inhalatie en excretie via ademen)

• Infectie van trachea en sinus
• Ten vroegste op 3 weken• Ten vroegste op 3 weken
• Predisponerende factor: slecht stalklimaat
– Intense vermeerdering van de kiem    verspreiding 

naar luchtzakken, longen, pericard, gewrichten   
symptomen



Symptomen en letsels

• Asymptomatisch
• Ademhalingsproblemen en vermageren
– Rhinitis
– Tracheïtis– Tracheïtis
– Luchtzakontsteking  kaasachtig beleg          kaaskuikens

– Pneumonie
– pericarditis



Diagnose

• Zeer moeilijk te isoleren: wordt dadelijk 
overwoekerd door andere bacteriën

• Bestrijding:
– Hygiëne– Hygiëne
– Optimaal stalklimaat
– Antibiotica: na aanleggen van antibiogram want 

zeer hoge graad van resistentie



2.3 Mycoplasmose

• Etiologie
– M gallisepticum

• Chronic respiratoir desease: CRD: chronische 
ademhalingsproblemen

– M synoviae
• Aantasting van de gewrichten



Pathogenese

• Verticale overdracht: geen embryonale sterfte, 
kuiken normaal geboren maar verspreiden de 
kiem horizontaal verder

• Horizontale overdracht: aerogeen, indirect • Horizontale overdracht: aerogeen, indirect 
contact,..
– Naar ademhalingsstelsel
– Naar ovarium
– Naar gewrichten



Symptomen en letsels

• M gallisepticum:
– CRD
– Vanaf 4 weken, meestal vanaf begin van de leg
– Sterfte 5-10%– Sterfte 5-10%
– Eileg daalt
– ongeneesbaar



Bestrijding

• Antibiotica: tetracyclines en fluoroquinolones
– Klinische beterschap, geen genezing



2.4 Pasteurella multocida

• In hobbysector
• Vogelcholera
• Chronische ademhalingsproblemen
• aangifteplichtig• aangifteplichtig



2.5 Avibacterium paragallinarum

• Hobbysector
• Acute ademhalingsproblemen
• Gevoelig aan meeste desinfectantia



2.6 Salmonella

• Zoönose!
• Vogels zijn reservoir van veel salmonella 

serotypes
– Salmonella pullorum en gallinarum: zelden– Salmonella pullorum en gallinarum: zelden
– Salmonella enteritidis: vaak



Salmonella enteritidis

• Vooral voor jonge kuikens
• Zoönose: via eieren en vlees: gastro-enteritis

• Verticale overdracht en horizontale overdracht• Verticale overdracht en horizontale overdracht
• Besmette dieren blijven drager in granulomen

en scheiden kiem intermitterend uit
• Geen symptomen bij de kip!!!



Bestrijding

• Hygiëne
• Desinfectie van stal 
• Buitenhouden van andere dieren zoals 

honden, katten, muizen…honden, katten, muizen…
• Logistiek slachten
• Voeder en drinkwater aanzuren: azijn, 

boterzuur,…
• GEEN antibiotica



2.7 Intestinale spirochaetose

• Etiologie
– serpulina

• Pathogenese
– Orale opname           caecum verhoogde – Orale opname           caecum verhoogde 

peristaltiek       diarree

• Diagnose: moeilijk
• Bestrijding: Ronidazole (verboden)



2.8 Campylobacter

• De ziekte van de barbecue
• Geen symptomen bij de kip, wel een zoönose
• Gastro-enteritis en guillain-barrésyndroom



2.9 Staphylococcose

• Staphylococcus aureus
• Vooral bij hanen en zware rassen



Symptomen

• Is een normale huidbewoner
• Kan binnendringen via huidwonden en dan 

over heel het lichaam verspreiden
• Predisponerende factoren:• Predisponerende factoren:
– Slecht bindweefselkwaliteit
– Hoog lichaamsgewicht
– Nat strooisel
– kwetsuren



Letsels

• Bumblefoot
• Synovitis

• Chirurgie noodzakelijk
• Optimaal klimaat: scharrelen, 

voederbeperking,dikke strolaag, goede T, goede 
plaatsing van drinkbakken en voederbakken



2.10 Clostridia

• Clostridium perfringens
• Normale darmbewoner
• Predisponerende factoren leiden tot sterke 

vermeerdering en toxineproductievermeerdering en toxineproductie
– Coccidiose
– Stress
– dysbacteriose



Symptomen en behandeling

• Acute sterfte
• Algemeen ziek zijn en diarree: bloederig!
• Behandeling met amoxycilline



2.11 Aviaire tuberculose

• In hobbysector
• 100% fataal: ofwel zeer acuut ofwel na 

chronisch vermageren
• bodeminfectie• bodeminfectie



2.12 Aspergillose

• Bij kuikens
• Ademnood zonder geluid
• Zenuwsymptomen
• Bestrijding enkel via preventie: goede • Bestrijding enkel via preventie: goede 

verluchting, vochtige plekken voorkomen, 
kopersulfaat, ketoconazole



2.13 Candida

• Krop
• Oplossen via verzuring van drinkwater met 

azijnzuur

• 2.14 Favus: poederkam• 2.14 Favus: poederkam
• Trichophyton
• Witte schilferige huid en kam
• antimycotica



3. Parasitaire aandoeninge

3.1 Coccidiose
• Eimeria

• Bij jonge dieren



Pathogenese

Oocyst

Opgenomen 
door KIP

TrofozietIn buitenwereld 
sporuleren In darm

gameetzygote

sporuleren



Symptomen en behandeling

• Bodembesmetting
• Algemeen:
– Enteritis
– Sterfte
– Slechte groei en voederconversie

Behandeling met coccidiostatica! 
niet aan dieren in leg! 

Baycox®: 2 dagen toedienen, remanente werking van 10 
dagen



3.2 Verminose

• Wormen
• Vnl in hobbysector
• Heterakis: in caecum, geen letsels
– Tesamen met histomonas: black head– Tesamen met histomonas: black head

• Ascaridia galli
• capillaria



Diagnose en behandeling

• Microscopisch onderzoek
• Flubenol®



Bedankt voor jullie aandacht!


