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De voorbereiding van het kweekseizoen betekent heden ten dage veel meer dan het 
zorgen voor een optimale conditie van de duiven. Naast het verstrekken van een 
evenwichtige en volledige voeding, het verstrekken van de nodige conditiepreparaten 
en het voorbehoedend kuren tegen trichomonas en parasitaire infestaties is het 
eveneens heel belangrijk  dat de aanwezigheid van bacteriële aandoeningen op het 
hok tijdens de kweekperiode vermeden wordt. Het is immers zo dat de bacteriële 
ziekteverwekkers die tijdens het vluchtseizoen het vaakst aanleiding geven tot 
prestatievermindering (ornithose en paratyphus), frequent door besmette 
kweekduiven overgedragen worden op de jongen. Ornithose en paratyphus zijn 
namelijk aandoeningen die zonder juiste behandeling lange tijd op het hok aanwezig 
blijven. De ziektetekens van deze aandoeningen zijn niet altijd even herkenbaar. 
Veel hokken hebben dat ook vaak jaren na elkaar dezelfde infecties op het hok 
omdat tijdens het kweken ziekteoverdracht gebeurt van ouderdieren op jongen. In dit 
artikel wordt uitgelegd hoe de overdracht van ornithose- en paratyphusbesmettingen 
naar de jongen voorkomen wordt. 
 

 ORNITHOSE 
Ornithose is bij duiven één van de meest verspreide aandoeningen. De verwekker 
van deze ziekte is de chlamydiofylabacterie. Tijdens het vluchtseizoen is deze 
bacterie vaak oorzaak van ademhalingsproblemen. Ademhalingsinfecties  zijn de 
meest voorkomende oorzaak van slechte prestaties bij duiven. Deze wijdverspreide 
aandoening (de bacterie is heden ten dage op 80% van de hokken aanwezig), is 
zeer moeilijk volledig te elimineren. Onthoud dat deze bacterie bij onbehandelde 
duiven vaak langdurig aanwezig blijft, zelfs indien de ziektetekens buiten het 
vluchtseizoen volledig verdwijnen. Vaak zijn een aantal van de duiven op het hok 
drager van deze aandoening. Ondanks het feit dat deze dragers uitwendig niet 
steeds duidelijke ziektetekens vertonen kunnen ze andere duiven op het hok 
besmetten en / of de ziekte overdragen op de jongen.  
 
Op hokken waar ademhalingsinfecties regelmatig 
problemen geven is het daarom nuttig de 
duivenkolonie zoveel mogelijk vrij te maken van 
chlamydia. Chlamydiainfecties worden bij duiven 
best aangetoond door het nemen van een uitstrijkje 
van het oogslijmvlies en de cloaca, dat door de 
dierenarts na aangepaste kleuring microscopisch 
onderzocht wordt. Op hokken waar 
ademhalingsstoornissen voorkomen is dergelijke 
kontrole aangewezen vóór het kweekseizoen. 
 
 
 
Besmette duiven dienen meerdere weken behandeld te worden via het drinkwater 
met een geconditioneerd doxycycline-preparaat. De periode tussen de rui en het 
koppelen is hiervoor een zeer geschikt tijdstip en vermindert de overdracht van 
ornithose naar de jongen. 



 
 PARATYPHUS  

 
Ook paratyphus is een aandoening die vaak langere tijd sluimerend aanwezig is op 
het duivenhok. Deze aandoening wordt veroorzaakt door de salmonellabacterie. Ook 
hier zorgt de overdracht van ouderdieren naar jongen ervoor dat bepaalde kolonies 
jaren na elkaar ondermaats presteren. De vaak weinig typische ziektetekens 
(verminderde vluchtprestaties, vermageren, waterige uitwerpselen) verklaren 
waarom de aandoening vaak niet of laattijdig gediagnostiseerd wordt. Op hokken 
waar de prestaties te wensen over laten is het aangewezen de aanwezigheid van 
paratyphus uit te sluiten vóór de aanvang van het kweekseizoen. Dit gebeurt best 
door een bacteriologisch mestonderzoek. Daar paratyphus ook de meest 
voorkomende oorzaak van onvruchtbaarheid en onbevruchte eieren is, zou 
bacteriologisch mestonderzoek eigenlijk steeds tot de routinemaatregelen vóór het 
kweekseizoen moeten behoren.  Besmette duiven scheiden niet permanent 
salmonellabacteriën  via de uitwerpselen uit. Daarom  wordt best gedurende 
meerdere dagen (bv 5 dagen) mest verzameld op de verschillende hokken. Heel 
belangrijk is dat tijdens, alsook in de periode voorafgaand aan de meststaalname, 
geen anti-bacteriële produkten (“antibiotica”) verstrekt werden. Tijdens het 
bacteriologisch onderzoek, dat enkele dagen in beslag neemt, wordt nagegaan of de 
eventueel aanwezige salmonellabacteriën zich in de broedstoof op een aangepaste 
voedingsbodem kunnen vermeerderen. 

 
 Als screening op niet-zieke duiven is 
het aantonen van de bacteriën in de 
uitwerpselen beter geschikt dan het 
opsporen van antistoffen door 
bloedonderzoek. Enkel duiven met 
een veralgemeende salmonella-
besmetting zijn via bloedonderzoek 
opspoorbaar. Duiven waarvan enkel 
het darmstelsel aangetast zijn enkel 
opspoorbaar via bacteriologisch 
onderzoek van de uitwerpselen. 
 

 
Indien uit het onderzoek blijkt dat de duiven besmet zijn met salmonella wordt 
gedurende minstens 2 weken een aangepast geneesmiddel tegen gramnegatieve 
bacteriën verstrekt. Trimethoprim en enrofloxacine zijn hiervoor de meest 
aangewezen produkten die probleemloos via het drinkwater verstrekt kunnen 
worden. Na de behandeling kan vaccinatie de weerstand tegen de salmonellakiem 
verbeteren.. 
 

 CONCLUSIE 
 
Tijdens de voorbereiding op de kweekperiode is het heel belangrijk om naast de 
klassieke routinemaatregelen ook de overdracht van bacteriële aandoeningen te 
beperken. Vooral ornithose- en paratyphusinfecties blijven vaak zeer lang in 
duivenkolonies persisteren  omdat de infectie heel gemakkelijk van de ouderdieren 
naar de jongen overgedragen worden. Indien de conditie van de duiven niet optimaal 
blijkt te zijn, is het steeds nuttig voor de aanvang van het kweekseizoen de 
aanwezigheid van deze ziekteverwekkers uit te sluiten. Omdat de behandeling van 
deze bacteriële aandoeningen meerdere weken in beslag neemt, is het aangewezen 
de duiven minstens één maand voor het koppelen te laten onderzoeken. 
 



 
 

 
TE ONTHOUDEN 

 
 Ornithose en salmonella worden tijdens de kweekperiode overgedragen op 

de jongen 
 

 Beide ziekten zijn vaak onzichtbaar aanwezig op schijnbaar niet-zieke 
duiven 

 
 De behandeling van deze aandoeningen neemt meerdere weken in beslag: 

bezoek uw dierenarts minstens 1 maand voor het koppelen ! 
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