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binnen de postd 
Binnen de postduivenliefbebberij zijn 
er tal va11 besmettelijke ziektes waar
mee de duiven i11 contact kmme11 ko
meu. Dit komt door het veelvuldig co11-
tact met duiven uit andere bestanden. 
Bebalve met de duive11 i11 de containers 
komen de duiveu ook in aa11raki11g met 
'amwliegers' en met wilde duiveu e11 
vogels. Een individueel duivenbestand 
is in dat opzicht ee11 onderdeel va11 het 
grote geheel 

De belangrijkste besmettelijke ziektes 
waar we bij duiven mee te maken 
hebben, worden veroorzaakt door: 
* Parasieten zoals luizen, mijten , spoelwormen, 

haa1wormen, lintwormen, darmbotjes, cocci
cliosis, hexamithiasis en trichomiasis (= 't Geel); 

• Bacteriën zoals Salmonella ( = paratyfus) en 
Streptokokken; 

• Chlamydia ( = Ornithose) en 
* Virussen zoals paramyxo- , pokken-, herpes-, 

acleno- en circovirus. 

Voor veel besmettelijke ziektes zijn er medicijnen 
beschikbaar om duiven die besmet zijn te kLnmen 
behandelen . Deze medicijnen werken niet voor
behoedend en hebben alleen zin als er al sprake 
is van besmetting. Omdat met medicijnen niet kan 
worden voorkomen dat duiven besmet raken, 
hebben preventieve kuren dus ook geen zin. Het 
gebruik van medicijnkuren om ziektes te voorko
men heeft vaak zelfs nadelen vanwege de bijwer
kingen. Ziektes kunnen wel worden voorkomen 
door gebruik te maken van entstoffen/vaccins . 
Om die reden zijn bijvoorbeeld entstoffen ont
wikkeld tegen paratyfus. 

Een bijmndere plaats voor virusziektes 
Voor virusziektes bij postduiven zijn geen medi
cijnen beschikbaar om duiven, die besmet zijn, te 
kunnen behandelen. Tegen virusziektes zijn en 
worden entstoffen/ vaccins ontwikkeld die kun
nen voorkomen dat deze ziektes een kans krij
gen . Voor duiven zijn momenteel alleen entstof-

ivenliejbebberij 
fen tegen het paramyxovirus en tegen het pok
kenvirus voorhanden . 
Paramyxoproblemen en pokken kunnen dus 
worden voorkomen en hoeven clan ook in de 
duivensport geen problemen meer op te leveren. 
Het circovirus is in Nederland nog vrijwel onbe
kend binnen de duivensport. Deze virusziekte 
speelt in Amerika al meerdere jaren een belangrij
ke rol. Sinds 1997 is het virus ook in België ge
constateerd. We moeten er rekening mee houden 
dat dit virus ook in Nederland voor problemen 
gaat zorgen . 
Het adenovirus en het herpesvirus hebben de af
gelopen jaren binnen de postduivenliefhebberij 
veel problemen veroorzaakt. Er zijn veel misver
standen over de verschijnselen en de bestrijding 
van deze virusziektes . Het lijkt me dan ook goed 
om de verschillende kenmerken van het adenovi
rus en het herpesvirus op een rij te zetten. Ook 
om aan te geven hoe we het beste op deze be
smettelijke ziekte kunnen inspelen. 

Verschijnselen van het adenovirus: 
* verminderde eetlust; 
* veel drinken; 
* braken; 
• afwijkende ontlasting; 

Wilde to1telduif met pokken. Postduiven kunnen ook 
besmet worden door wilde duiven. 
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* afwijkende urine (geel tot zeegroen van kleur 
in plaats van wit); 
vermagering en 

* acute sterfte . 
De verschijnselen kunnen onder andere lijken op 
verschijnselen zoals we zien bij paratyfus en bij 
vergiftigingen. Bij sectie is een van de meest op
vallende afwijkingen een sterk afwijkende lever. 

Drs. Hooimeijer. 

Verschijnselen van het H~: 
• luchtwegproblemen met een nat oog, bruine 

doppen zoals we ook kunnen zien bij 'Ornitho
se'; 

* difterie in de keel door een ontsteking van de 
slijmvliezen zoals we ook kunnen zien bij 'het 
Geel' of bij pokkencliphterie; 

* verlammingen , clraainekken e .d. veroorzaakt 
door afwijkingen in het zenuwste lsel. Deze ver
schijnselen kunnen lijken op klachten bij para
myxovirus, paratyfus en vergiftigingen; 

* verder dezelfde verschijnselen zoals beschre
ven bij het adenovirus. 

Het is duidelijk dat het niet altijd eenvoudig is om 
vast te stellen wat de duif precies mankeert om
dat de verschijnselen van diverse aandoeningen 
erg op elkaar lijken . Bovendien zien we in de 
praktijk vaak dat er meerdere problemen tegelij
kertijd spelen. Voor het stellen van een diagnose , 
moet een laboratorium worden ingeschakeld 
waar men over de juiste onderzoeksmethoden 
beschikt. 

Verminderde conditie en weerstand 
Virusziektes krijgen vooral een kans als de condi
tie en de weerstand van de duiven is verminderd . 

Verschillende factoren kunnen daarbij een rol 
spelen: 
* Overbevolking op het hok, waarbij de minder 

vitale duiven worden afgepikt. 
• Ongunstige klimaatomstandigheden in het hok, 

waardoor het welzijn van de duiven in het ge
ding is. 

• Het combineren van verschillende leeftijden in 
hetzelfde hok. 

• Het aanschaffen van duiven die worden toege
voegd aan het bestand. 

• De stress van het inkorven, vooral voor de min
der sterke/vitale en gevoelige duiven. 

* De aanwezigheid van andere ziektes/besmet
tingen. 
Enkele belangrijke ziektes die een rol spelen 
zijn : Het Geel, Hexamithiasis, Mijten, Luizen, 
Coccicliosis, Wormen en Salmonella. 
Het Geel en Hexamithiasis behoren tot de be
langrijkste besmettingen bij jonge duiven. Bij 
een onderzoek, uitgevoerd in 1994 in de Kli
niek voor Vogels in Meppel, bleek dat in 37% 
van cle consulten Trichomoniasis werd gevon
den. Hexamithiasis werd in 11 % van het totaal 
aantal consulten gevonden. Bij de controle van 
jonge duiven tijdens het enten, werd in 24% 
van de gevallen Hexamithiasis gevonden. Bij 
het onderzoek van zieke jonge duiven werd in 
36% van de gevallen Hexamithiasis aange
toond. 
Vooral Hexamithiasis moet als een ernstige 
ziekte bij jonge duiven worden beschouwd en 
speelt een belangrijke rol bij gezondheidspro
blemen bij jonge duiven. 

De angst voor E.coli 
De laatste jaren wordt veel geschreven en gepraat 
over het bestrijden van de bacterie 'Escherichia 
coli ' te1w ijl er feiteli jk sprake is van een besmet
ting met het he rpesvirus of met het adenovirus. 
Het is opmerkelijk dat er veel minder wordt ge
praat over het herpesvirus en het adenovirus ter
wijl deze virussen verantwoordelijk zijn voor veel 
van de problemen die we tegenkomen. De E.coli 
moet worden beschouwd als een normale clarm
bewoner bij duiven . Deze bacterie is clan ook niet 
de veroorzaker van de problemen/epidemie met 
diarree en sterfte zoals we die de afgelopen jaren 
binnen de duivensport tegenkomen. 
Het vinden van een E.coli betekent normaal ge
sproken clan ook niet dat de bacterie moet wor
den bestreden. Een E.coli kan bij individue le dui
ven complicaties veroorzaken die het gevolg zijn 
van andere ziektes. Het herpesvirus en het adeno
virus zijn daarvan duidelijke voorbeelden. 
Als gepraat wordt over een 'Coli-probleem' moet 
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>> steeds de vraag gesteld worden wat eigenlijk het 
probleem is en of het zinnig is om alle duiven in 
een hok/ bestand te behandelen tegen een nor
maal voorkomende bacterie. 
Het bestrijden van de E.coli bij alle duiven in een 
bestand is af te raden als blijkt dat de gezond
heidsproblemen zich voordoen bij een minder
heid van de duiven die gevoelig is voor het ade
novirus of het herpesvirus. 

Hok jonge duiven. 

Het valt, afhanl<elijk van de omstandigheden, te 
overwegen of een individuele duif die om well<e 
reden dan ook aangehouden moet worden, apart 
behandeld moet worden. Om een dergelijke duif 
aan te houden voor de kweek is overigens zeer 
onverstandig. We moeten er sterk rekening mee 
houden dat de gevoeligheid voor ziektes kan 
worden overgedragen op het nageslacht. 
De E.coli bestrijden in een hok is ook onverstan
dig omdat de gebruikte antibiotica de normale 
darmflora verstoord en dat kan een reden zijn 
voor het ontwikkelen van diarree . 
Het is bekend dat overmatig en overbodig antibi
oticumgebruik grote nadelen heeft op de langere 
termijn. Bacteriën kunnen resistent worden, waar
door medicijnen uiteindelijk geen effect meer 
hebben als het écht nodig is. Daarmee worden in 
de toekomst nieuwe problemen gecreëerd. Om 
dezelfde reden zijn zogenaamd preventieve ku
ren tegen paratyfus ook zeer ongewenst binnen 
de duivenliefhebberij. 
Het is dus niet mogelijk om de E.coli met kuren 
terug te dringen, omdat deze bacterie niet is weg 
te denken uit de duivensport. De angst voor de 
E.coli-bacterie is niet terecht en deze leidt alleen 
maar tot overmatig, overbodig en daardoor on-
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gunstig medicijngebruik. 

Niet elke duif wordt ziek 
We kunnen er vanuit gaan dat alle postduiven in 
contact komen met het herpesvirus en het adeno
virus. Bij een uitbraak van een besmettelijke (vi
rus)ziekte is het altijd opmerkelijk om te zien dat 
er grote verschillen zijn tussen individuele duiven 
en tussen verschillende hokken. 
Binnen hetzelfde hok kunnen er duiven die aan 
de ziekte doodgaan, te1wijl andere duiven niet of 
nauwelijks ziekteverschijnselen vertonen. In het 
ene hok zijn soms nauwelijks problemen, te1wijl 
in het andere hok veel duiven ziek worden. Dat 
kunnen we ook constateren tijdens een griepepi
demie bij de mens. Ook hier geldt: iedereen 
wordt wel besmet, maar uiteindelijk blijkt maar 
een kleine minderheid echt ziek te worden. Een 
nog kleinere groep patiënten kan aan griep over
lijden. De meerderheid heeft geringe klachten of 
zelfs helemaal geen klachten. Waarom wordt ie
mand elk jaar ziek van griep en heeft zijn of haar 
huisgenoot er nooit last van? 
Het is bij pluimvee bekend dat er grote verschil
len bestaan tussen kippenrassen als het gaat om 
de gevoeligheid van virusziektes. We kunnen er 
vanuit gaan dat de gevoeligheid voor virusziektes 

Ontlasting m.et typisch afwijkende urine die in plaats 
van wit, gi-oenig is. Deze afwijking zien we veel in 
combinatie m.et het adenovirus en het herpesvirus. 

gekoppeld is aan erfelijke eigenschappen. Binnen 
de pluimveehouderij, maar ook bij de plantenver
edeling, wordt met dat gegeven steeds meer reke
ning gehouden bij het kweken van nieuwe onge
voelige rassen of bij het verbeteren van bestaande 
rassen. Dit gegeven is ook bij postduiven van 
groot belang, omdat het mogelijk is om minder 
gevoelige duiven te kweken. 

Sectiebeeld van een duif m.et de typische afwijkingen die we zien als gevolg van difterie, 
zoals we kunnen zien bij het herpesvirus. 

Belang eigen weerstand 
Goed uitgeselecteerde, sterke duiven vertonen 
helemaal of bijna geen ziekteverschijnselen bij 
een besmetting met het adeno- of herpesvirus. De 
weerstand wordt bij deze duiven door een be
smetting verhoogd. De 'eigen weerstand' tegen 
virusziektes is van groot belang en een belangrijk 
onderdeel van de kwaliteit van de duif. 
Uit stelselmatig navraag aan liefhebbers die bij mij 
om advies komen, blijkt dat er na twee tot drie 
jaar van de honderd gekweekte jonge duiven , 
hooguit nog tien een plaats op het hok hebben. 
Negentig van de honderd postduiven zijn binnen 
een korte tijd gedoemd te verdwijnen omdat ze 
niet voldoen aan de eisen van de duivensport. 
Duiven die gevoelig zijn voor (virus)ziektes zul
len uiteindelijk altijd (moeten) verdwijnen uit de 
duivensport. 
Deze selectie lijkt erg streng, maar deze selectie 
gebeurt ook in de vrije natuur. De grote meerder
heid van de jonge vogels die in de natuur worden 
geboren, gaat binnen een jaar dood, want er is 
maar plaats en voedsel voor een beperkt aantal. 
Alleen de sterkste en meest vitale vogels/duiven 
overleven om vervolgens voor nakomelingen te 
zorgen. Deze taak is in de natuur behoorlijk 
zwaar en zeker te vergelijken met de prestaties 
die we van postduiven verlangen. 
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Postduivenhouders selecteren op die prestaties . 
Duiven die goed presteren zullen over het alge
meen gezond en vitaal zijn. Deze gezondheid en 
vitaliteit moeten duiven echter van zichzelf heb
ben en kan niet worden bereikt met medicijnen. 
Gedurende het hele leven van een duif zal er dus 
ook op gezondheid en vitaliteit gelet en geselec
teerd moeten worden . Des te eerder er aan een 
duif iets afwijkends wordt opgemerkt waardoor 
deze uitgeselecteerd wordt, des te beter zullen de 
overige duiven zich ontplooien. Allereerst omdat 
er meer ruimte wordt gecreëerd en vervolgens 
omdat het besmettingsgevaar is verminderd. 
Bij zo'n sterke selectie op jonge leeftijd, moeten 
we niet alleen denken aan het duidelijk optreden 
van ziekteverschijnselen. Een duif kan zich op al
lerlei manieren ongunstig onderscheiden van de 
rest, zoals: 
- welke duif zit het minst glad en strak in de be

vedering; 
- welke duif laat zich door anderen wegpikken 

van een favoriete plek of bij de voerbak; 
- welke duif vliegt steeds het laatste het hok uit; 
- enz. 
Voor een goed oplettende duivenliefhebber is er 
genoeg houvast voor selectie te vinden. Als ie
mand dat serieus doet (heb ik als duivendieren-
arts ervaren) clan heeft zo'n duivenliefhebber aan- >> 



>> zienlijk minder (gezondheids)problemen bij de 
duiven dan liefhebbers die dat niet doen. Mijn ad
vies is om de eerste 12 weken al gauw 25-30% van 
de jonge duiven uit te selecteren. 
Ook in de (duiven)topsport geldt de stelling dat 
een kampioen geboren wordt en niet gemaakt. 
Als we ons daarbij realiseren dat 90% van de jon
ge duiven binnen twee a drie jaar zal verdwijnen, 
wordt het selecteren plotseling een stuk gemak
kelijker. 

Conclusies en adviezen bij problemen 
door herpes- en het adenovirus 
* Er zijn voor het herpesvirus en het adenovirus 
geen voorbehoedende entstoffen beschikbaar. 
Voor virusziektes zijn er geen medicijnen beschik
baar. Dus: normaal gesproken worden geen anti
bioticakuren gegeven bij een virusziekte omdat 
deze medicijnen geen invloed hebben op een vi
rusziekte. Bij griep worden er ook geen antibioti
ca gegeven, tenzij er complicaties optreden zoals 
een longontsteking. Het betreft dan een individu
ele behandeling waarbij de rest van de familie niet 
wordt behandeld. 
• Het gaat bij de aanpak van virusziektes altijd 

om managementmaatregelen. Belangrijk daar
bij is allereerst te laten uitzoeken om welke 
ziekte het precies gaat. Tegelijkertijd moet ge
probeerd worden te achterhalen waarom de 
ziekte een kans heeft gekregen. Dat betekent 
dus altijd: laat zieke/ dode duiven onderzoe
ken. 

* Bij een uitbraak van een virusziekte in een kip
penhok of varkensbedrijf is het doodmaken en 
het verwijderen van zieke dieren een van de 
eerste en belangrijkste maatregelen. Dat geldt 
ook voor een duivenbestand. Omdat de erfelij
ke variatie in een duivenbestand als regel veel 
groter is dan die van een kippen- of varkensbe
stand, krijgt normaal gesproken een minder
heid van de duiven ziekteverschijnselen. Het is 
altijd van groot belang om zeer sterk te selecte
ren en (jonge) duiven met ziekteverschijnselen 
onmiddellijk te ve1wijderen. Door een tijdige 
selectie blijft het probleem tot een minderheid 
beperkt. 
Het aantal jonge duiven zo nodig terugbrengen 
naar niet veel meer dan twee jonge duiven per 
kubieke meter hokinhoud. De praktijk heeft 
uitgewezen dat dit aantal een goed uitgangs
punt vormt gedurende het vliegseizoen. Uitein
delijk wordt het aantal door de duiven zelf be
paald, omdat elke duif een bepaalde ruimte op
eist. Als duiven vijf weken oud zijn, kunnen er 
meer in een hok dan wanneer de duiven onge
veer twaalf weken oud zijn. 
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• Het onderzoek van de dierenarts kan uitwijzen 
dat, naast de virusbesmetting, nog andere ziek
tes een rol spelen. Afhankelijk van de bevindin
gen van het onderzoek, kan er worden behan
deld voor eventuele ziektes/ besmettingen die 
tegelijkertijd spelen. 

* Gedurende 14 dagen een combinatie van ver
sterkende middelen verstrekken. Aanbevolen 
wordt een combinatie van Aminozuren, Mine
ralen, Vitaminen en Sporenelementen via het 
voer te mengen met biogarde/ yoghurt. Vervol
gens nog enkele weken om de dag. 

• Gedurende 10 dagen appelazijn (reformwinkel) 
via het water toevoegen. Vervolgens twee tot 3 
keer per week. Van appelazijn is bekend dat de 
groei van ongewenste bacteriën, schimmels en 
gisten wordt geremd. Dosering een eetlepel per 
liter water. 

* Afhankelijk van de omstandigheden kan het 
verstrekken van elektrolyten worden ove1wo
gen om het vochtverlies te compenseren. 

* Het hok uitgassen met een Koudijsblokje. Door 
het uitgassen worden virussen in het hok terug
gedrongen, waardoor de besmettingsdruk ver
minderd. De temperatuur in het hok moet daar
bij minimaal 15 graden zijn en de vochtigheids
graad zo hoog mogelijk. 

* Een virusuitbraak hoeft dus nooit het einde 
van een duivenbestand te betekenen, zoals zo 
vaak ten onrechte wordt beweerd. De daar
door gecreëerde angst is voor veel liefhebbers 
aanleiding om 'blind' te gaan kuren . Een virus
ziekte zal ook nooit het einde van de postdui
venliefhebberij betekenen, omdat er altijd vol
doende duiven zijn met erfelijke eigenschap
pen die een voldoende hoge eigen weerstand 
garanderen tegen zo'n virusziekte . Deze dui
ven bepalen de toekomst van de postduiven
liefhebberij. 

Het is essentieel dat bij problemen de duiven 
worden onderzocht, zodat bekend is wat de oor
zaken zijn. Het is de enige manier om te weten of 
en hoe er behandeld moet worden en welke 
maatregelen genomen moeten worden om pro
blemen in de toekomst te voorkomen. 

Als er problemen zijn, is het ook van belang om te 
weten waar niet tegen behandeld hoeft te wor
den! 

Drs. jan Hooimeijei; Vage/dierenarts 
Meppel, juni 1999 

(Met dank aan Geert van Oortmerssen en Leo van der 
\Vaart voor het kritisch lezen van de tekst.) 

CJ{!-11'1.5' 
duivenhokken 
voor de jeugd 

Duivensport De Heus Distributie met 
duivenhokkenbouw en inrichting gaat, 
in samenwerking met de winkeliers die 
bij de verkooporganisatie zijn aange
sloten, de startende jeugd van Neder
land sponsoren in de vorm van duiven
hokken. 

De jeugd heeft de toekomst 
Voor de gehele maatschappij (dus ook op sportief 
gebied) geldt dat de jeugd de toekomst heeft. Kijk 
naar sporten zoals zwemmen en turnen waar men 
vanaf een jaar of dertig al als 'oud' wordt gezien. 
Een aantal sporten, waaronder de duivensport, 
vormt hierop een uitzondering. Op dit moment 
ligt in West-Europa de 
gemiddelde leeftijd 
van de duivensportbe
oefenaars zelfs boven 
de vijftig jaar. Met het 
oog op de toekomst is 
dit toch wel zorgelijk 
te noemen en het be
lang om ook in Neder
land meer jeugd bij 
deze mooie hobby te 
betrekken is daarom 
groot. In tegenstelling 
tot tal van andere 
sporten kan de duivensport voor een beginneling 
betrekkelijk duur zijn. Wie wil gaan voetballen 
koopt een paar schoenen en een korte broek en 
is vertrokken. Zo eenvoudig ligt dat niet voor de 
toekomstig duivenliefhebber. Voor hem of haar 
komt er meer bij kijken. De huidige beoefenaars 
hebben daarom de taak om in samenwerking met 
het bedrijfsleven de starters tegemoet te komen. 
Enerzijds zullen zij moeten helpen met het verkrij
gen van materialen als hokken, manden en klok
ken en anderzijds (en dat is zeker zo belangrijk) 
zullen zij hen met raad en daad moeten bijstaan. 
De nieuwe leden moeten immers alles nog leren 
en een succesvolle start is een garantie om ze als 
lid te behouden. 

Zes gratis duivenhokken 
Duivensport Nico de Heus uit Hedel heeft initia
tief getoond om de jeugd tegemoet te komen. Dit 
Nederlandse bedrijf gaat zes duivenhokken voor 
jeugdleden gratis in bruikleen geven. Hierbij is 
gedacht aan een hokafmeting van ca. 2.50m x 
1.80m. De bedoeling is dat drie jaar op een rij 
twee hokken zullen worden geplaatst. De hokken 
worden ingericht door Fa. van Aastel uit Bad Arol
sen-Messenhausen (Duitsland). 
Na zo'n twee jaar is het duidelijk of deze begin
nende jeugdleden voor de sport gewonnen zijn. 
Zij moeten dan een eigen hok aanschaffen en 
'hun' startershok kan dan weer naar een nieuwe 
jeugdige beginner. Zo blijven de hokken rond
gaan. 
Het eerste hok zal tijdens de Nationale Manifesta
tie in Rosmalen worden tentoongesteld. Na de 
beurs wordt het geplaatst bij de eerste 'gelukkige'. 
Wie zal dat zijn ... De bedoeling is om deze nieu
we liefhebbers op de voet te gaan volgen. Met 
enige regelmaat zal verslag worden uitgebracht in 
de meewerkende cluivensportbladen. 

Inschrijven 
De hokken zullen via de verenigingen worden 
toegewezen. Een bestuurder kan zich, als er een 
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serieuze kandidaat is , 
melden bij Duiven
sport De Heus door 
voor 1 september 1999 
een kaartje of brief 
met de gegevens van 
de vereniging (naam 
vereniging, naam 
voorzitter of secretaris 
en diens adres en tele
foonnummer) en de 
gegevens van het 
jeugdlid (Naam, adres 
en telefoonnummer) 

te sturen. De inschrijving dient ondertekend te 
zijn door de ouder/ verzorger van het jeugdlid en 
de voorzitter/ secretaris van de vereniging. Als 
zich binnen de gestelde termijn meer clan twee 
verenigingen hebben aangemeld, dan beslist het 
lot. 

U kunt de inschrijving sturen naar: 
Duivensport De Heus, Postbus 19, 
5320 AA Hedel. 

(Het hok blijft eigendom van Duivensport De Heus. 
Zij houden de bevoegdheid het hok ten alle tijde weg te 
halen.) 


