
Fig. 2: Sterk vergroot beeld (elektronen-
microscoop) van een inclusie-lichaampje 
met viruspartikels in de bursa Fabricii 
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INLEIDING 

 
Circovirussen zijn de kleinste bekende DNA 
virussen. Ze worden in verband gebracht met 
verschillende ziektebeelden bij varkens, 
papegaaien, kippen en, recent, ook bij 
duiven.  In 1990 werd in de USA voor het 
eerst gewag gemaakt van circovirusinfecties 
bij duiven, nadat eerder in Canada (1986) en 
in Australië (1989) deze toen nog onbekende 
viruspartikels waren waargenomen. 
Sedertdien werd de aandoening ook 
meerdere malen in Europa gesignaleerd. In 
België werd de aandoening voor het eerst 
aangetoond in oktober 1997. Momenteel zijn 
geen wetenschappelijke gegevens 
beschikbaar omtrent de verspreiding van de 
ziekte op de Belgische duiven-hokken.  
 
Het circovirus tast het immuniteitssysteem bij jonge duiven aan. Zo is de 
toename van het aantal gevallen paramyxo en adeno die we dit jaar konden 
waarnemen mogelijks in verband te brengen met een toenemende verspreiding van 
het circovirus bij duiven.  

ZIEKTEBEELD 
 
Tot op heden werd de ziekte enkel beschreven bij jonge duiven van 6 weken tot 1 
jaar oud.  Duiven van 4 maanden oud blijken het gevoeligst te zijn. Bij nestjongen en 
gespeende jongen kan het sterftecijfer hoog oplopen (tot 100%). Bij oudere duiven 
ligt het sterftecijfer veel lager. De duiven zijn lusteloos, eten niet, vertonen diarree, 
onvoldoende gewichtsaanzet en slechte conditie. Soms worden coördinatie-
stoornissen, vermagering of polyurie (waterige uitwerpselen door verhoogde 
urineproductie) vastgesteld.  
 
Hoe de ziekte wordt overgedragen en via welke weg het virus de duif binnendringt is 
nog niet gekend. Wél staat vast dat het virus zich hoofdzakelijk vermeerdert in de 
organen die een belangrijke rol spelen bij de ziekteafweer: de bursa Fabricii (rond 
orgaantje bovenop de cloacawand dat zeer belangrijk is voor de ziekteafweer door 
de productie van antistoffen), milt en beenmerg.  Door de beschadiging van 
bovenvermelde organen vermindert de ziekteafweer van de aangetaste duiven. 
Duiven aangetast met het circovirus lijden hierdoor ook vaak gelijktijdig aan andere 
infecties: pokken, paramyxovirose, herpesvirusinfectie, adenovirusinfectie, 
rotavirusinfectie, colibacillose, salmonellose, chlamydiose, pseudomonas, 
aspergillose, trichomoniase, etc.  Deze samengaande infecties worden dikwijls 
verantwoordelijk geacht voor de optredende sterfte. Momenteel is het niet duidelijk 



Fig. 1: Histologische weefselsnede van 
de bursa Fabricii met de typische 
inclusielichaampjes 

welk gedeelte van de ziektetekens en letsels veroorzaakt worden door het circovirus 
zelf en welk gedeelte veroorzaakt wordt door de samengaande infecties. 
 

DIAGNOSE 
 
De voornaamste letsels op lijkschouwing zijn gelokaliseerd ter hoogte van de milt 
(bleke, kleine milt of gezwollen milt), de darminhoud (halfvloeibare, groene 
uitwerpselen), de kliermaaginhoud (groenverkleuring) en de bursa Fabricii 
(verkleind). 
 

De diagnose kan bevestigd worden door 
histologisch onderzoek, waarbij de 
inclusielichaampjes van de virussen 
ondermeer in cellen van de bursa Fabricii 
dmv microscoop kunnen vastgesteld 
worden.  
 
Technieken om de infectie via 
bloedonderzoek te bevestigen zijn nog niet 
beschikbaar maar zijn in princiepe mogelijk  
en zullen waarschijnlijk binnen afzienbare 
tijd ontwikkeld worden. 
 
 

 
PREVENTIE EN BEHANDELING 

 
Omtrent preventie en behandeling van deze aandoening is nog weinig gekend. Een 
doeltreffend vaccin is momenteel nog niet beschikbaar. Het snel afzonderen van 
zieke duiven en quarantainemaatregelen voor achterblijvende of nieuw-
aangekochte duiven kunnen de verspreiding van de ziekte intomen. 
 

 
 

Te onthouden: 
 

 Het circovirus tast hoofd-zakelijk jonge duiven aan 
 

 Het circovirus vermindert de weerstand tegen andere duivenziekten 
 

 Momenteel is nog geen vaccinatie en/of medicatie beschikbaar 
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