
 

Paramyxo : nog steeds oorzaak van heel wat duivenellende  
dierenarts Werquin, Ieper 

Oorzaak: 
 
Paramyxo wordt veroorzaakt door het paramyxovirus. Dit zeer besmettelijk duivenvirus werd in België 
voor het eerst vastgesteld in 1983. In de daaropvolgende jaren veroorzaakte het virus grote schade 
op vele duivenkolonies, waarbij de kombinatie van zenuwsymptomen en waterige uitwerpselen 
kenmerkend waren voor de ziekte. Ondanks de beschikbaarheid van goede vaccins is het virus vijftien 
jaar later nog steeds oorzaak van heel wat ellende. De ziektetekens zijn echter minder typisch 
geworden waardoor heel wat duivenliefhebbers de ziekte niet meer herkennen. 
Daar het virus ook bij pluimvee gekend is als de oorzaak van pseudovogelpest is de ziekte 
aangifteplichtig. In gevolge een Europese richtlijn is het verplicht alle duiven die aan wedstrijden of 
tentenstellingen deelnemen jaarlijks door een dierenarts te laten enten.  
 
Ziektetekens: 
 
De incubatietijd (de tijd tussen de besmetting en het optreden van de ziekte) varieert van 3 dagen tot 
4 à 5 weken. Uw duiven kunnen dus al wekenlang met de ziekte besmet zijn, zonder dat U er iets van 
merkt.  
 
Paramyxo veroorzaakt in eerste instantie 
beschadiging van de nieren. Hierdoor gaan 
de duiven erg veel drinken. Doordat de 
nieren niet meer normaal funktioneren wordt 
dit water met de uitwerpselen uitgescheiden: 
de mest wordt zeer waterig. Vaak liggen hele 
plassen op het hok. De attente 
duivenliefhebber kan het onderscheid met 
darmdiarree als volgt zien: bij paramyxo is de 
mest meestal normaal gevormd met daarrond 
een plasje water. In het begin van de ziekte 
blijven de duiven vaak in goede conditie: ze 
trainen goed, ruien door, eten goed. Op de 
duur vermindert de conditie. 

 
 
 
 
Paramyxo kan ook hersenen en zenuwen aantasten. 
Hierdoor ontstaan draaihalzen, verlammingen, trillen en 
naast de granen pikken. Deze symptomen komen heden 
ten dage slechts in een zeer beperkt aantal gevallen voor 
(minder dan 10%). De zenuwsymptomen komen meestal 
ook later dan de dunne mest. Hierdoor herkennen de 
duivenliefhebbers de ziekte vaak niet en wordt de 
waterige ontlasting verkeerdelijk als diarree 
geïnterpreteerd. 
 
 
 
 
 
 
De meeste gevallen van paramyxo ziet men ieder jaar 
terug in de nazomer: augustus - september. Dit kan 
verklaard worden door het feit dat veel duivenliefhebbers 
nalaten hun late jongen te vaccineren, waardoor het 
aantal niet-gevaccineerde duiven sterk toeneemt.  

 

 Foto 1: Waterige uitwerpselen bij 
paramyxo: bijna normale mest met kringetje 
water rond = typisch voor paramyxo 

 Foto 2: Draaihalzen bij paramyxo 
Dit typisch ziekteteken komt steeds minder voor 
waardoor veel duivenliefhebbers de ziekte niet 
tijdig herkennen. 



 

Prognose 
 
Wanneer de dunne mest langer aanhoudt, loopt de conditie onvermijdelijk terug. De waterige mest 
kan soms wekenlang aanhouden. Daar de laatste jaren steeds minder vaak zenuwstoornissen 
optreden wordt deze aanhoudende dunne mest vaak verward met darminfecties. 
Sommige duiven blijven na een paramyxobesmetting waterige ontlasting produceren; deze duiven kan 
men beter opruimen. Meestal verbetert de mestconsistentie echter na enkele weken. 
Lichte gevallen van draaihalzen, mispikkers en trillers genezen vaak, zij het na maanden. 
Verlammingen en erge draaihalzen genezen meestal niet volledig.  
Sterfte treedt weinig op. De conditie en prestaties komen na het doormaken van de ziekte voor het 
grootste gedeelte terug. 
 
Diagnose 
 
Bij afwezigheid van zenuwsymptomen kan het aangewezen zijn door bloedonderzoek de diagnose te 
bevestigen. Op lijkschouwing is de aantasting van de nieren typisch: de nieren zijn vaak gezwollen en 
bleek. 
 
Behandeling 
 
Daar tot op heden geen doeltreffende geneesmiddelen tegen virussen beschikbaar hebben we  
weinig mogelijkheden ter behandeling van zieke dieren. Wél zinvol is het verstrekken van electrolieten 
(Fortalyt, Oropharma) ter bestrijding van het electrolietenverlies via de urine. 
 
Preventie 
Voorbehoedend  zijn zeer goede inspuitbare vaccins die een zeer goede bescherming geven 
(Colombovac PMV, Nobyvac paramyxo). Vaccineren via het drinkwater (La Sota) geeft een veel 
minder goede bescherming en is heden ten dage niet meer toegelaten. Het jaarlijks inspuiten van alle 
duiven uit de kolonie met deze vaccins geeft een afdoende bescherming en vermijdt veel problemen. 
Zoals reeds vermeld is door een Europese richtlijn de jaarlijkse vaccinatie van alle duiven die aan 
wedstrijden of tentoonstellingen deelnemen verplicht. In België is vaccineren een 
diergeneeskundige handeling die door de dierenarts zelf dient te gebeuren: vaccineren met vaccins 
afgehaald bij de apotheek is uit den boze (wettelijk mag de apotheker zelfs geen paramyxovaccins 
afleveren).  
Goede duivenliefhebbers laten jaarlijks alle duiven tegen paramyxo enten ten minstens drie weken 
voor de aanvang van het vluchtseizoen. Vergeet ook niet de late jongen te vaccineren: jonge duiven 
kunnen geënt worden vanaf 6 weken. Voor een goede immuniteit zijn ze echter beter enkele weken 
ouder (9 weken). 
De vaccinatie tegen paramyxo mag samen met de pokkenenting gebeuren. Dit kan door gebruik van 
het vaccin Colombovac PMV-pox of door gelijktijdig met het gewone paramyxovaccin de 
follikelenting tegen pokken uit te voeren. De ervaring leert ons dat de follikelenting tegen pokken (is 
huidenting met penseeltje na verwijdering van enkele vederfollikels) tegen pokken nog steeds de 
beste immuniteit geeft. 
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