
JONGEDUIVENDIARREE OF ADENO TYPE 1 BIJ DUIVEN 
 

door dierenarts G. WERQUIN, Ieper 
 
 
Het adenovirus is één van de belangrijkste virussen bij duiven en veroorzaakt ieder 
jaar opnieuw heel wat darmstoornissen bij jonge duiven. Dat het adenovirus type I de 
verwekker is van de zogenaamde jongeduivendiarree werd voor het eerst 
aangetoond in 1976 door middel van elektronenmicroscopie. 
 
De wetenschappelijjk gegevens omtrent adenovirose bij duiven zijn momenteel nog 
zeer beperkt. De isolatie (= het buiten de gastheer kweken) van adenovirussen is 
bijzonder moeilijk : tot op heden slaagde men er nog niet in het adenovirus dat 
jongeduivendiarree veroorzaakt op celkulturen te kweken. 
Ook experimentele infecties met adenovirose zijn nog nooit gelukt: wanneer men 
jonge duiven probeert kunstmatig te besmetten, dan ontstaat hoogstens wat diarree 
gedurende maximaal 1 dag. Dit wijst erop dat voor het ontstaan van de typische 
jongeduivendiarree een aantal bijkomende factoren noodzakelijk zijn. De stress die 
de eerste inkorvingen veroorzaken en de verhoogde infectiedruk door het 
verzamelen van de duiven in transportmaanden zijn dan ook de reden waarom deze 
aandoening vooral in het voorjaar, bij de eerste oefen- of wedstrijdvluchten voorkomt: 
waarschijnlijk zijn heel wat duiven drager van het adenovirus en wordt de aandoening 
uitgelokt door stress. 
 
Jongeduivendiarree tast enkel jonge duiven aan jonger dan 1 jaar. De meeste 
gevallen komen voor in april, mei en juni, wanneer de jonge duiven 4 à 5 maand oud 
zijn. Aan de RUG wordt deze ziekte in deze maanden vastgesteld bij 12% van de 
aangeboden duiven ! In werkelijkheid ligt de frequentie waarschijnlijk nog hoger. 
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Fig. 1.  Variatie in de maandelijkse diagnosen van klassieke adenovirose bij 
duiven (gegevens Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent) 



 
Ziektebeeld 
 
De tijd tussen besmetting en de het ontstaan van de eerste ziektetekens kan heel 
kort zijn (soms slechts enkele uren). Het virus gaat massaal vermeerderen en 
veroorzaakt erge schade aan het darmslijmvlies.Hierbij ontstaat een erg waterige 
diarree, soms gepaard met braken. De korte incubatieperiode zorgt voor een snelle 
verspreiding op het hok. Meestal worden praktisch alle aanwezige jonge duiven 
aangetast. Indien geen bijkomende complicaties (door bacteriën, schimmels of 
parasieten) optreden verdwijnen de symptomen na 3 dagen. Bijkomende infecties 
met colibacillen, candida of hexamitiasis kunnen er echter voor zorgen dat een 
slijmerige, groene diarree ontstaat en dat de ziektetekens langer aanhouden. 
Normaal moeten 1 week na de eerste ziektetekens alle symptomen verdwenen zijn. 
Bij een verkeerde behandeling of bij leveraantasting duurt de ziekte langer. 
 
Diagnose 
 
De seizoensgebondenheid (voorjaar) en het feit dat enkel jongen aangetast worden 
vergemakkelijken de diagnose. Bevestiging kan door middel van een cloacaswab of 
cytologie van lever of darm.Het nemen van een cloacauitstrijkje is eveneens zinvol 
om bijkomende infecties met bacteriën of candida op te sporen. 
 
 
Illustratie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeling 
 
Tegen het adenovirus zelf zijn nog steeds geen geneesmiddelen of vaccins 
beschikbaar. De behandeling bestaat hoofdzakelijk in het onmiddellijk verstrekken 
van een darmantibioticum tegen de bacteriële bijbesmettingen. Het snel 
verstrekken van een  geneesmiddel werkzaam tegen coli-bacteriën vermindert 
aanzienlijk de ziekteverschijnselen en het daarmee gepaard gaande conditieverlies. 
Het is dan ook van het allergrootste belang zo snel mogelijk na het verschijnen van 
de eerste symptomen de behandeling in te zetten. 
De beste resultaten worden bekomen wanneer het anibioticum gecombineerd wordt 
met een anti-trichomonaspreparaat: deze produkten hebben niet alleen een 
werking tegen darmtrichomonas (= hexamitiasis) doch remmen ook bepaalde 
anaerobe kiemen zoals clostridium.   
 
Als ondersteunende behandeling is het verstrekken van darmconditioners  
(Darmmix) bij de behandeling van jongeduivendiarree zeer sterk aangewezen. Deze 

het nemen van een cloacauitstrijkje 



produkten verminderen het vochtverlies door diarree en bevorderen het herstel 
van het darmevenwicht. Deze produkten zijn samengesteld uit natuurlijke, 
plantaardige vezels die het vocht binden waardoor de mestkonsistentie zeer snel 
verbetert. De aanwezige Fructo-oligosacchariden zijn een soort suikers die de 
goedaardige bacteriën bevorderen en de ziekteverwekkende bacteriën afremmen. 
Deze werking berust vooral op het feit dat deze sacchariden enkel als voedsel 
kunnen dienen voor de goedaardige bacteriën (de ziekteverwekkende bacteriën 
kunnen deze sacchariden niet als voedsel gebruiken !). De fructo-oligosacchariden 
beletten daarenboven dat de ziekteverwekkende bacteriën zich vasthechten aan de 
darmwand. 
 
Voorbehoedend beschikken we momenteel nog niet over een specifiek duivenvaccin 
tegen adenovirose. Noteer dat het gebruik van kippenvaccins ter bescherming tegen 
adenovirose geen enkele zin heeft daar het adenovirusbij kippen een totaal ander 
type is. 
 
 
 
 

Te onthouden 
 

• Verstrek onmiddellijk  een geschikt 
antibioticum samen met een 

trichomonaspreparaat in overleg met uw 
dierenarts. 

 
• darmconditioners doen de 

mestconsistentie zeer snel verbeteren. 
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