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‘Vogelmarkten, niet meer  
van deze tijd!!’ 
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 De overheid faciliteert (illegale) vogelhandel en 
faciliteert daarmee besmettingen met en 
verspreiding van psittacosis in Nederland en in 
heel Europa. 

 

  De overheid maakt de gezondheid, de belangen 
en het welzijn van vogels ondergeschikt aan de 
commerciële (zwarte) handel van 
vogelhandelaren. 
 

 De overheid maakt de belangen van de 
volksgezondheid ondergeschikt aan de 
commerciële belangen van (internationale) 
vogelhandelaren. 
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In Nederland worden er honderden vogelmarkten georganiseerd. 
Wat is er mis met vogelmarkten? 

 
 De grootste (illegale) internationale vogelmarkten in Nederland worden georganiseerd in 

Assen en Zwolle. 
 Er is spraken van illegale internationale handel waarbij vogels zonder gezondheidsverklaring 

door handelaren uit het buitenland worden verkocht en gekocht. 
 Via vogelmarkten worden illegaal gevangen beschermde Europese vogels verhandeld. 
 Het welzijn van de vogels is ondergeschikt aan commerciële belangen.  
 Het vervoer van de vogels is extreem vogelonvriendelijk. 
 Vogels zitten de hele dag in vogelonvriendelijke, overvolle kooien en bakken in een stressvolle 

omgeving en worden blootgesteld aan allerlei besmettelijke vogelziektes. 
 Vaak geen zitstokken en nauwelijks ruimte om te bewegen.  
 Vogels worden als koopwaar verhandeld.  
 Vogelmarkten zijn de ideale plaats voor de anonieme verkoop van zieke vogels met een 

garantie van 5 minuten.  
 Vogelmarkten zijn aanleiding voor impulsaankopen door argeloze bezoekers waarbij de 

verkoper veelal onbekend is en achteraf niet kan  worden achterhaald of aangesproken op zijn 
verantwoordelijkheid als blijkt dat de vogel een besmettelijke ziekte heeft.  

 Via vogelmarkten omzeilen verkopers de normale regelgeving waarbij kopers als consument 
worden beschermd. Kopers zijn zich daar niet van bewust.   

 Er is geen enkele controle op de informatie/voorlichting die door verkopers en handelaren 
wordt gegeven.  

 Vogelmarkten betekenen een reëel risico ten aanzien van de volksgezondheid vanwege de 
verspreiding van papegaaienziekte als aangifteplichtige zoönose. Een dodelijke ziekte bij de 
mens. Hondenmarkten, kattenmarkten zijn al vele jaren ondenkbaar. Dat moet ook gelden 
voor vogelmarkten! 
 

Conclusies: 
 Vogelmarkten zijn niet meer van deze tijd gelet op de welzijnsaspecten en de risico’s van 

de verspreiding van besmettelijke ziektes, inclusief papegaaienziekte. 
 Het is een schande dat de overheid vergunning verleend voor het organiseren van deze 

vogelmarkten. De overheid neemt de gezondheid en het welzijn van vogels en de 
gezondheidsrisico’s voor de mens niet serieus. 

 
Steun de campagne tegen vogelmarkten door Stichting Papegaai (www.stichtingpapegaai.nl) 
en de Adviespraktijk voor Vogels.  (www.adviespraktijkvoorvogels.nl).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.stichtingpapegaai.nl/
http://www.adviespraktijkvoorvogels.nl/
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Valkparkiet sterk verdacht van psittacosis op de vogelmarkt in Zwolle. Het is daarbij opmerkelijk omdat 

het grote merendeel van de besmette vogels volstrekt geen ziekteverschijnselen vertonen 

Internationale honden/kattenmarkt is ondenkbaar in Nederland. 
Vogels daarentegen zijn volkomen vogelvrij en overgeleverd aan commerciële 

belangen van handelaren. 
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Steltlopers zoals tureluurs en steltkluten , onderweg en tijdens zo’n vogelmarkt onder 
ernstige stress, mede omdat bezoekers voortdurend met het gezicht pal voor de kooi 

naar de vogels kijken. 

 
Vanuit alle uithoeken van Europa worden vogels op deze manier vervoerd. 

Transportbakken zonder zitstokken. Geen water en voer. 
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Een transportbus uit Turkije. De man vertelde dat hij minimaal 1 x per maand heen en 

weer rijdt met deze bus tussen Turkije en Nederland voor de handel in vogels. Dus illegale 
vogelhandel van buiten de EU. 

 
Een handelaar uit Engeland die handopfok papegaaien verkoopt in de wetenschap dat 

handopfok van papegaaien in Nederland sinds 1 juli 2014 is verboden. 
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Een Grijze roodstaart papegaai in een slechte conditie. Een papegaaiensoort die sinds 1 

februari 2017 valt binnen CITES 1 appendix A daarmee op de lijst van de meest bedreigde 
diersoorten in de natuur. Op het niveau van de witte neushoorn en de sneeuwpanter. Zo’n 

soort te zien binnen deze handel op een vogelmarkt is misselijkmakend. 

 

 
Een Blauw- Gele Ara in een kleine tentoonstellingskooi waarbij er geen ruimte is voor de staart 

waarbij de staart is omgebogen. Dit kan worden beschouwd als een ernstige welzijnsovertreding 
waar niemand zich druk over maakt tijdens een dergelijke vogelmarkt. Niet de verkoper/verkoper 
maar ook niet de organisatie of de dierenarts van de organisatie en ook de NVWA doet hier niet 

moeilijk over. 
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Duizenden mensen , opgepakt tussen tienduizenden vogels in een vogelonvriendelijke 
stressvolle omgeving waarvan bekend is dat dit ideale omstandigheden zijn voor het 

oplopen van een besmetting met en de verspreiding van psittacosis. 

 
Stellingen: 
 

 De overheid faciliteert een internationale vogelmarkt waarbij het welzijn en de 
gezondheid van vogels ondergeschikt zijn aan de commerciële belangen van 
(internationale)vogelhandelaren en ondergeschikt aan de commerciële belangen 
van de organisator van de internationale vogelmarkt in Zwolle.  

 
 De Nederlandse overheid kan in Europa worden beschouwd als uitermate 

vogelonvriendelijk als het gaat om het welzijn van vogels.                                      Als 
wordt gesproken over dierenwelzijn vallen vogels in Nederland blijkbaar niet 
binnen de categorie “dieren”. 
 

 De overheid faciliteert in Zwolle en Assen  internationale vogelmarkten in de 
wetenschap dat het gaat om deels illegale activiteiten en “zwarte handel”. 

 
 De overheid faciliteert internationale vogelmarkten waarbij de belangen van en de 

risico’s t.a.v. de volksgezondheid ondergeschikt zijn aan de commerciële belangen 
van (internationale) vogelhandelaren en aan de commerciële belangen van de 
organisatoren van deze internationale vogelmarkten in Zwolle.  
 

 De overheid verschuilt zich achter de NVWA als controlerende instantie door aan 
bezorgde burgers te adviseren om contact op te nemen met de NVWA als er 
misstanden worden geconstateerd. Een advies dat tegen beter weten in wordt 
gegeven omdat de NVWA geen mogelijkheden heeft om vogels te controleren op 
psittacosis, als aangifteplichtige ziekte een serieus risico voor de volksgezondheid.  
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Dat de overheid niet opkomt voor de belangen, de gezondheid en het welzijn van vogels is 
opmerkelijk omdat de overheid voortdurend suggereert dat het welzijn van dieren serieus 
genomen wordt. Dat de overheid willens en wetens geen maatregelen neemt om de 
verspreiding van psittacosis ,als aangifteplichtige ziekte een serieus risico voor de 
volksgezondheid, te voorkomen is moeilijk uit te leggen.  
 
Citaat uit het rapport van 15 februari 2011:                                                                                                                                             
Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering. Aan de 
staatssecretaris van EL&I en de Minister van VWS. Advies over gezondheidsrisico’s van 
psittacose. 

“Korte tijd na het bezoeken van een vogelshow in Weurt werden 25 patiënten met een C. 
psittaci -infectie gemeld. Met een bevolkingsonderzoek kon de ‘attack rate’ van psittacose 
tijdens de show worden vastgesteld.  Van de 200 bezoekers hebben na de uitbraak 156 
mensen meegewerkt aan het onderzoek. Door bloedonderzoek kon worden vastgesteld dat 
42 (27%) van de bezoekers een recente infectie hadden opgelopen (18). Bij een andere 
uitbraak in Nederland zijn 29 personen blootgesteld aan een besmette valkparkiet waarbij 10 
mensen (34%) besmet zijn geraakt (19).                                                                             Op basis 
van de tot op heden bekende gegevens mag worden verondersteld dat de ‘attack rate’ van 
psittacose veroorzaakt door C. psittaci genotype A bij mensen die een vogelshow bezoeken, 
30% kan bedragen.“    

 Dat betekent dat duizenden bezoekers van de vogelmarkten in Zwolle en Assen een serieus 
risico lopen om besmet te worden met psittacosis. Het betekent ook dat de internationale 
vogelmarkten in Zwolle en Assen via  de internationale vogelhandel verantwoordelijk zijn 
voor de verspreiding van psittacosis in heel Nederland en in heel Europa. Behalve de 4 
internationale vogelmarkten in Assen en Zwolle zijn er verspreid door Nederland nog enkele 
honderden kleinere vogelmarkten. 
 
 
***************************************************************************                                                                         

De Stentor 23-10-2018: 
Zwolse vogelmarkt te groot: organisatie stopt 
ermee 

De Vogelmarkt in Zwolle, wereldwijd de grootste verkoopbeurs voor siervogels, houdt na 34 
jaar op te bestaan. De markt gaat aan het eigen succes ten onder.  

Marco van den Berg 23-10-18, 13:18 Laatste update: 13:42  
Volgens voorzitter Bert Stiphout van de organiserende vogelvereniging De Volièrevriend is 
de verantwoordelijkheid en de financiële druk te groot geworden voor ‘een paar 
goedwillende, vrijwillige bestuursleden’. Hij hoopt nog op een doorstart via een andere club 
of organisatie. ,,Maar voor ons houdt het feestje hier op.” Dit plotselinge besluit is via 
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Facebook aangekondigd en is bij vogelhouders als een bom ingeslagen, blijkt uit de reacties 
onder het bericht. ,,Liefhebbers noemen het een ramp, maar er is gelukkig ook begrip,” 
aldus de voorzitter.  

Drie kilometer 

De markt vindt twee keer per jaar plaats in de IJsselhallen en trekt op een dag gemiddeld 
zevenduizend bezoekers. Vorige maand was de 68ste editie. Met ruim 1400 verkopers, drie 
kilometer aan verkooptafels en dik honderdduizend vogels bleken de IJsselhallen eigenlijk 
alweer te klein, vertelt Stiphout. Vanuit Polen, maar ook Italië, Spanje en zelfs de Verenigde 
Staten komen kopers. Ze liggen al vroeg voor de deur - of huren pro forma zelf een kraam - 
om als eerste die ene zeldzame parkiet of kanarie te vinden. Jaar na jaar wordt het gekker, 
vertelt Stiphout. ,,We hebben voldoende vrijwilligers; 89, om precies te zijn. Maar we zitten 
met een kleine kern. Er zijn maar een paar mensen binnen onze club die de hele markt en de 
organisatie daarvan overzien. Terwijl de verantwoordelijkheid steeds groter wordt; van 
beveiliging tot dierenwelzijn.”   

Contract 

Met de IJsselhallen is steeds voor drie jaar een contract gesloten. ,,We hebben alles tegen 
elkaar afgewogen en de knoop doorgehakt. Jammer, natuurlijk, ik was zelf bij de oprichting 
betrokken.  

Maar je wilt niet financieel aansprakelijk zijn als er iets geks gebeurt.                                    
Want er zal maar de papegaaienziekte uitbreken.                                                                        
Als club kunnen we die consequenties niet dragen.” Vorige maand werden er opnieuw dure 
vogels gestolen, ondanks de zeven man security die ze hadden ingehuurd. Ook werd geld 
ontvreemd.                                                                             

Op de beurs gaan grote bedragen om, weet Stiphout. En ook al heeft-ie daar zelf geen 
bemoeienis mee; het geeft toch veel druk. ,,Het is voor een paar man niet meer te 
behappen,”  vertelt hij. ,,Je hebt ook met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te 
maken. De regelgeving vraagt heel veel kennis en ervaring; dat valt voor een club met 
hobbyisten niet meer te organiseren.” 

Ter overbrugging wil zijn vogelvereniging een eventuele nieuwe organisatie nog wel op weg 
helpen. ,,Maar het wordt lastig hoor. Ik ben er eigenlijk op tegen dat een 
evenementenbureau het overneemt, want dan heb je mensen met nul komma nul kennis 
over vogels. Dat kan niet bij zo'n specifieke markt.” Belangstellenden die de markt willen 
overnemen moeten zich bij de IJsselhallen melden, laat Stiphout weten. 
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Van: J Hooimeijer <j.hooimeijer@vogeladvies.nl>  
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 20:15 aan de gemeente Zwolle 
Aan: Kruizinga, Marco <M.Kruizinga@zwolle.nl> 
CC: H.J.Meijer, W.Dogger; HMM.Schuttenbeld; K.Sloots; RE.de.Heer, EW.Anker, MWJ.van.Willigen 
 
Onderwerp: College Zwolle betreft Illegale internationale vogelmarkt in Zwolle.  
  
Geachte Heer Kruizinga,  
  
Allereerst hartelijk dank voor uw reactie en toelichting. 
Dat wordt zeer op prijs gesteld! 
  
Uw reactie verschaft duidelijkheid over een aantal hardnekkige misverstanden.  
  
Uw reactie geeft daarnaast inzicht in het gebrek aan deskundigheid t.a.v. de problematiek en de 
verantwoordelijkheden op het gebied van dieren/vogelwelzijn, de verspreiding van besmettelijke 
(vogel)ziektes inclusief de verspreiding van Chlamydia psittaci als veroorzaker van papegaaienziekte. 
Uw reactie laat zien dat de gemeente een ernstig risico t.a.v. de volksgezondheid niet serieus neemt. 
Het gaat bij papegaaienziekte niet voor niets om een aangifteplichtige ziekte.   
  
“Zolang men binnen de regels van de vergunning blijft,  kunnen de activiteiten doorgang vinden en 
melden zij dit niet bij de gemeente. Dit geldt ook voor deze vogelmarkt. De diereigenaren dienen 
zich aan de reguliere wetgeving te houden die voor het houden en tentoonstellen van de dieren 
gelden.”  
  
De vogelmarkt in Zwolle wordt aangekondigd als internationale vogelmarkt en in het laatste blad van 
de landelijke Parkieten Sociëteit wordt de markt beschreven als een markt die in heel Europa bekend 
is.  De organisatie doet hier niet geheimzinnig over. Blijkbaar is het binnen de afgegeven vergunning 
aan de IJsselhallen niet verboden om een evenement te organiseren waarbij ruimte wordt 
verhuurd  aan vogelhandelaren die vanuit heel Europa naar Zwolle komen voor de verkoop/inkoop 
van vogels. Iedereen kan zien dat er volop auto’s met nummerborden vanuit heel Nederland de 
markthal in rijden om vogels uit te laden. Deze grensoverschrijdende handel is domweg 
verboden/illegaal.  
  
Het gaat op dergelijke vogelmarkten niet om het tentoonstellen van vogels. Vogels zitten in groepen 
in bakken/kooien waarbij de individuele vogel wegvalt binnen de groep.  
  
Door het afgeven van een vergunning die het mogelijk maakt dat een internationale vogelmarkt in 
Zwolle wordt georganiseerd, wordt de illegale vogelhandel domweg openlijk gefaciliteerd. 
U geeft aan dat het aan de NVWA is om op te treden tegen misstanden. 
Dat de NVWA moet optreden tegen misstanden en illegale praktijken is natuurlijk heel mooi als de 
NVWA dat ook daadwerkelijk zou doen. Tot op heden heeft de NVWA geen maatregelen getroffen 
om de illegale internationale handel in vogels te stoppen. Tot op heden heeft de NVWA geen 
maatregelen getroffen om de verspreiding van besmettelijke ziektes, inclusief Papegaaienziekte te 
voorkomen. Door het afgeven van een vergunning voor het organiseren van een internationale 
vogelmarkt worden aantoonbaar illegale activiteiten gefaciliteerd. Het is verbazingwekkend dat de 
NVWA er met de handen in de lucht bij staat te kijken. Er wordt dus niet echt opgetreden, dat weet 
de organisatie en dat weten de handelaren. 
De illegale praktijken blijven bestaan onder de paraplu van een vergunning die door de gemeente 
Zwolle is verleend aan de IJsselhallen. De aanwezigheid van de NVWA wordt vervolgens door de 
organisatie van de vogelmarkt gebruikt als dekmantel.     

mailto:j.hooimeijer@vogeladvies.nl
mailto:M.Kruizinga@zwolle.nl
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“NVWA 
De handhaving omtrent mistanden bij de vogeltentoonstelling rust bij de NVWA. De NVWA voert 
controles uit indien zij dit nodig acht. De NVWA verwacht dat vogelhouders niet op pad zullen gaan 
met zieke dieren, aangezien bekend is dat de eigenaar hier zelf ook erg ziek van kan worden. 
Absoluut 100% zekerheid dat er geen ziekte zal worden verspreid kan niet worden gegeven.” 
  
Een belangrijk misverstand is dat het niet gaat om een tentoonstelling maar om een vogelmarkt. 
Bij een tentoonstelling nemen vogelkwekers de eigen ( gekweekte) vogels mee om te laten 
keuren/beoordelen door keurmeesters. Op een tentoonstelling zijn de vogels geringd en de 
herkomst is te herleiden. Eigenaren nemen gezonde en vitale vogels mee waarbij het veelal niet de 
bedoeling is om vogels te willen verkopen. Als vogels worden verkocht is voor de koper duidelijk van 
wie de vogel is gekocht en kan aanspraak maken op garantie als  Bij een tentoonstelling mag 
verwacht worden dat eigenaren geen zieke vogels meenemen.  Dat dit niet altijd waar blijkt te zijn 
werd duidelijk na een uitbraak met papegaaienziekte op een kleine lokale vogeltentoonstelling 
waarbij bezoekers van de tentoonstelling op de intensive care belanden vanwege een besmetting 
met Chlamydia Psittaci via de tentoonstelling. 
 
De internationale vogelmarkt in Zwolle is geen tentoonstelling. Het gaat om (illegale)handel in 
vogels. Het verwachtingspatroon van de NVWA dat handelaren niet op pad gaan met zieke vogels is 
meer dan opmerkelijk.  Het is voor de hand liggend om er vanuit te gaan dat handelaren geen vogels 
meenemen met duidelijk zichtbare ziekteverschijnselen. Deze worden eventueel zelfs ter plekke “de 
nek omgedraaid”. We weten dat vogels in staat zijn om ziekteverschijnselen te verbergen.  
We weten dat, bij besmettelijke ziektes, vogels besmet kunnen zijn zonder uitwendige 
ziekteverschijnselen. Dat geldt in hoge mate voor een besmetting met Chlamydia psittaci als 
veroorzaker van papegaaienziekte bij de mens. Er is geen enkele deskundige op het gebied van de 
vogelgeneeskunde die kan zien of een grasparkiet , zonder ziekteverschijnselen, besmet is met 
papegaaienziekte. Het is bekend dat grasparkieten om deze reden een belangrijke rol spelen bij de 
verspreiding van papegaaienziekte. De enige zekerheid om een besmetting aan te tonen is door 
middel van een combinatie van laboratoriumtesten. 
  
In mijn carrière als vogeldierenarts is het meerdere malen voorgekomen dat een kweker van vogels, 
nadat een besmettelijke ziekte is vastgesteld als oorzaak van ziekte/sterfte in het bestand, open en 
bloot tegen mij heeft gezegd dat zijn oplossing voor zijn probleem is het bellen van een opkoper. 
Mijn conclusie als vogeldierenarts is dat er willens en wetens vogels met een besmettelijke ziekte 
worden verkocht. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat veel verkopers niet weten of en zo ja welke 
ziektes de vogels onder de leden hebben. Het is een gegeven dat een vogelmarkt een ideale plek is 
om anoniem vogels te verkopen zonder dat de koper aanspraak kan maken op de normale “garantie” 
zoals wel geldt als een vogel wordt gekocht in een dierenwinkel.  
Wordt een vogel gekocht van een kweker of een dierenwinkel dan kan bij onderzoek door een 
vogeldierenarts een koopvernietigende aandoening/ziekte worden gevonden en kan de verkoper 
verplicht worden om de aankoopprijs terug te betalen. 
Deze handel is daarnaast , zonder bonnetjes/facturen, “zwarte handel” waarbij niemand achteraf kan 
aantonen van wie welke vogels zijn gekocht. De “verwachting” van de NVWA is dan ook nergens op 
gebaseerd. Het staat ook haaks op een rapport van de NVWA waarin nadrukkelijk wordt bevestigd 
dat Papegaaienziekte via vogelmarkten wordt verspreid. 
  
De NVWA heeft geen mogelijkheden/middelen om vogels die op de vogelmarkt worden aangeboden 
te onderzoeken op besmettelijke ziektes zoals papegaaienziekte.   
De uitkomst is dat de NVWA dus niets kan doen aan het voorkomen van de verspreiding van 
besmettelijke ziektes , inclusief papegaaienziekte. 
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De stelling “Absoluut 100% zekerheid dat er geen ziekte zal worden verspreid kan niet worden 
gegeven.” Is volstrekt ongeloofwaardig. 
  
De stelling die door elke deskundige wordt onderschreven is: 
 “ Het is absoluut 100% zeker dat er via vogelmarkten besmettelijke ziektes worden verspreid , 
inclusief Chlamydia psittaci als aangifteplichtige ziekte.” 
  
“Om impulsaankopen tegen te gaan is de Minister bereid om de suggesties die zijn gedaan mee te 
nemen. De suggesties worden meegenomen in de evaluatie van de dierenwelzijnsregels. Deze start 
naar verwachting begin 2019 en moet eind 2019 leiden tot conclusies over de huidige 
wetgeving.  De wensen die zijn gesteld zijn:” 
  
Bij impulsaankopen gaat het om de aankoop door particulieren.  
Op vogelmarkten gaat het om commerciële handel door professionele handelaren en door kwekers 
die vaak al vele jaren handel bedrijven op deze markten. Deze markten zijn bekend binnen de wereld 
van kwekers en binnen de wereld van handelaren/opkopers en zijn niet bedoeld voor het “gewone 
publiek”.  Op deze vogelmarkten komen vrijwel geen particulieren om een individuele vogel aan te 
schaffen. Dat geldt wel voor dierenwinkels, Intratuin e.d.  Dat betekent dat het hele verhaal over 
impulsaankopen in dit verband niet van toepassing is op de problematiek van de illegale en zwarte  
“BirdEvent 
De vogelmarkt werd eerder altijd al in Zwolle gehouden. Er is nu een andere organisator, maar de 
enige verandering zal de naam van de organisator zijn. Verder blijft alles zoals het al jaren is 
georganiseerd. Dit houdt ook in dat er regels worden gesteld aan de wijze waarop de 
vogeleigenaren zich rondom de IJsselhallen dienen te gedragen met hun dieren. Zo worden er 
onder andere eisen gesteld aan het maximum aantal vogels per kooi. BirdEvent heeft contact 
gehad met de NVWA. Wij verwachten dan ook dat de NVWA zal handhaven indien dit noodzakelijk 
is.”   
  
Het is bijzonder dat u suggereert dat het , zoals altijd al,  goed is geregeld op het gebied van het 
welzijn van vogels, op het gebied van het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke ziektes, 
inclusief papegaaienziekte.  
 
Wie zijn de deskundigen die hierbij zijn betrokken en verklaren dat deze aspecten goed zijn 
geregeld?  
  
U geeft aan dat BirdEvent contact heeft gehad met de NVWA. Het is mij niet duidelijk wat u daarmee 
wil duidelijk maken. 
  
Voor zover ik weet is er binnen de NVWA geen deskundigheid op het gebied van de 
vogelgeneeskunde en daarmee ook niet op het gebied van het welzijn van vogels en ook niet op het 
gebied van de problematiek van besmettelijke ziektes inclusief papegaaienziekte. 
  
“Mocht u misstanden constateren, dan zult u zich moeten wenden tot de NVWA”. 
  
Ondergetekende wordt binnen mijn vakgebied beschouwd als een deskundige op het gebied van de 
vogelgeneeskunde, op het gebied van besmettelijke ziektes bij vogels en op het gebied van het 
welzijn van vogels. Door mij wordt als deskundige melding gemaakt van structurele misstanden op 
vogelmarkten. 
  
Nogmaals:   

 Er is spraken van illegale vogelhandel.  
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 Er is spraken van ernstige welzijnsproblemen bij de vogels tijdens het transport, tijdens het 
manipuleren/vangen en tijdens het verblijf op een vogelmarkt.  

 Er is spraken van de verspreiding van besmettelijke ziektes inclusief papegaaienziekte als 
aangifteplichtige ziekte. 

Bovendien is er door inspecteurs van de L.I.D. aangetoond dat, via vogelmarkten illegaal wilde 
Europese vogels worden verkocht.                                     
Ook op dit punt beschikt de NVWA niet over de noodzakelijke deskundigheid om daar adequaat 
toezicht op te houden.  
  
Uw suggestie aan mij om deze mistanden tijdens een vogelmarkt te melden bij de NVWA is ronduit 
beschamend.  
  
“Conclusie 
Alles afgewogen kom ik tot de conclusie dat de gemeente niet de instantie is, die in deze casus een 
rol moet nemen”.                                         
  
Uw conclusie bevestigd dat door u, namens de gemeente Zwolle,  het welzijn van vogels, de 
problematiek van de verspreiding van besmettelijke ziektes inclusief papegaaienziekte en de 
problematiek van illegale vogelhandel niet serieus worden genomen. Uw reactie is ook een 
bevestiging dat door u , namens de gemeente Zwolle, mijn deskundigheid niet serieus genomen 
wordt. 
  
Dat door u , namens de gemeente Zwolle, de verantwoordelijkheid op het gebied van de 
volksgezondheid niet serieus genomen wordt is schokkend. 
  
“Marco Kruizinga, Adviseur Afval/Grondstoffen, Recreatie en Dierenwelzijn” 
  
Omdat u nadrukkelijk het woord IK gebruik bij het formuleren van de conclusie is door mij uw naam, 
in combinatie met Dierenwelzijn, opgezocht via google. De uitkomst is dat er door mij  niets is 
gevonden waaruit blijkt dat u deskundig bent op het terrein van dierenwelzijn danwel op het terrein 
van de verspreiding van besmettelijke ziektes.  
  
Mijn vraag is dan ook welke deskundigen uw conclusie onderschrijven en welke deskundigen u 
heeft geraadpleegd n.a.v. mijn bericht aan de gemeente Zwolle met de oproep, op basis van 
argumenten,  om te komen tot een verbod op het organiseren van de vogelmarkt in Zwolle.  
  
Mijn vraag is of de gemeente een vergunning zou verlenen voor het faciliteren van een 
internationale hondenmarkt waarbij handelaren in honden/pups uit heel Europa met busjes, 
aanhangers en kofferbakken vol met honden/pups naar Zwolle komen voor de verkoop en 
aankoop van honden. Honden/pups zonder gezondheidsverklaring, niet geënt tegen de bekende 
hondenziektes enz.? 
 
Het antwoord op deze vraag is voorspelbaar. Een dergelijke internationale handel in honden/pups 
zou volstrekt ondenkbaar zijn. Heel Nederland inclusief alle hondeneigenaren, elke dierenarts in 
Nederland, de Dierenbescherming en de Partij v.d. Dieren zou op zijn kop staan vanwege het welzijn 
van de honden, de verspreiding van besmettelijke ziektes en vanwege de schandalige illegale handel.  
  
Nogmaals hartelijk dank voor uw reactie.  
  
Vriendelijke groet,  
Drs. Jan Hooimeijer DVM CPBC 



15 
 

 
 PS.  
Uw reactie is dermate teleurstellend dat aan de leden van de gemeenteraad van Zwolle deze e-mail 
uitwisseling zal worden toegestuurd. Uw reactie is tenslotte namens de gemeente Zwolle. 
 

Vogelmarkten zijn al lang niet meer van deze tijd. 
Het is een kwestie van tijd voor dat besef gaat doordringen  

bij degene die politiek verantwoordelijk zijn voor beschamende wantoestanden. 
  

 

 
 

 
 

Verslag van het bezoek aan de Internationale Vogelmarkt  

in Zwolle, 23 februari 2019. 

Het is geen pretje voor een vogelliefhebber/vogeldierenarts.  Het is zeker geen pretje voor 

de vogels als slachtoffers van commerciële belangen en illegale handel. 

 

Bevindingen: 

Handelaren- verkopers/kopers vanuit heel Europa.  Duitsland, Polen, UK, België, Frankrijk, , Tsjechië, 

Slowakije ,Hongarije, Italië, Spanje, Portugal, Denemarken enz.  

Handelaren-verkopers/kopers vanuit Turkije en Zwitserland dus van buiten de EU. 

Gesproken met tal van buitenlandse verkopers/koper. 

Bij navraag was er geen enkele buitenlandse verkoper/koper die een gezondheidsverklaring kon 

laten zien waaruit blijkt dat de vogels zijn getest op papegaaienziekte of andere besmettelijke 

ziektes.  

Een handelaar/kweker uit Duitsland  speelde de onschuld zelve op de vraag naar een test op 

papegaaienziekte bij een Rose kakatoe die permanent in een hoekje op de grond van een TT-kooitje 

zat. Hij vertelde dat papegaaienziekte in Duitsland al lang niet meer voorkwam en dat het nergens 

voor nodig was om daar een vogel op te testen. De Rose kakatoe zou een bewezen kweek man zijn 

waarvan de kweekpop vorig jaar was doodgegaan door legnood na jarenlang met deze man te 

hebben gekweekt. Op mijn vraag of de kakatoe dan op andere ziektes zoals Snavel-en veerrot (Circo-

virus) of Kliermaagdilatatie (Borna-virus) of Polyomavirus was getest was de reactie opnieuw heel 

voorspelbaar. Wat een onzinnige vragen.  

Het blijft bizar dat dit soort handelaren met dit soort verhalen blijven komen en er vanuit gaan dat ze 

betrouwbaar zijn. 

Ik stond er bij dat een Goffini kakatoe werd verkocht aan een jonge man uit Polen. Half kaalgeplukte 

kop, geplukte borst en onder de vleugels. Duidelijk in een belabberde conditie. Op mijn vraag wat hij 
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voor de kakatoe heeft betaald was het antwoord glunderend; € 100,--    Hij hoopt met deze 

“kweekpop” te gaan kweken.  Een Goffini kakatoe op een vogelmarkt kopen voor € 100,--. Dan 

moeten alle bellen gaan rinkelen. Geen gezondheidsverklaring, Geen testen op besmettelijke ziektes. 

Anonieme zwarte handel. Geen aankoopbonnetje. 

Twee blauw gele ara’s ion een draadkooi. 1 ara mist de hele staart. Lijkt afgebroken. Niet 

verbazingwekkend als een ara in een dergelijke kooi wordt getransporteerd. 

Een andere Blauw gele ara in een TT kooi waarbij de staart volledig is omgebogen omdat de zitstok 

veel te laag is en de ara zich niet normaal kan keren. 

Een andere blauwgele ara in een draadkooi die aan het dak hangt omdat de zitstok zo laag is dat de 

ara de staart niet kwijt kan. 

Links en rechts overal vogels die als patiënt beschouwd kunnen worden als we zien hoe de vogels er 

in een stressvolle omgeving bij zitten. In een stressvolle omgeving vertonen vogels juist actief en alert 

gedrag. Overal zien we vogels die er bol bij zitten te slappen. Op stokjes en op de bodem van de 

kooien.  

Het kan natuurlijk ook gaan om “gezonde” vogels die domweg al 1, 2 of zelfs 3 dagen onderweg zijn 

in een kofferbak, aanhangwagentje en uitgeput zijn door het vangen en het transport waarbij ook 

nog te weinig is gegeten en gedronken. 

 In een bakje met grasparkieten zit op de bodem een grasparkiet met duidelijke 

“hersenverschijnselen”.  Er is een lijstje met (besmettelijke) ziektes die deze verschijnselen kunnen 

verklaren.   

De conclusie is dat alle vogels een dag in een stressvolle omgeving hebben gezeten en zijn 

blootgesteld aan alle mogelijke besmettelijke vogelziektes.   

Natuurlijk staat op deze internationale vogelmarkt een grote stand van de Nederlandse Bond van 

Vogelliefhebbers en staat er een grote stand van de Parkieten Sociëteit. 

Als door mij bestuursleden worden aangesproken over wantoestanden op de vogelmarkt, de illegale 

handel en de verspreiding van besmettelijke ziektes is duidelijk dat het opkomen voor de belangen 

van de vogels en zelfs het opkomen voor de avicultuur niet bepaald wordt gewaardeerd.  De 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft de afgelopen jaren consequent geweigerd om in te 

gaan op het verzoek om een afspraak te maken om te praten over het welzijn en de problematiek 

van de verspreiding van besmettelijke ziektes.  

Een bestuurslid van de Parkieten Sociëteit verwoorde het heel duidelijk. U bent alleen maar negatief 

en u bent overal tegen.  Op dat moment kwam een jongen langs lopen met een loper vol parkieten 

schuin onder zijn arm.  De reactie van het bestuurslid was dat dat natuurlijk niet netjes was om zo 

met een loper met parkieten te lopen. Tegelijkertijd werd deze jongen er niet op aangesproken. Dat 

zou weleens een lid van de PS boos kunnen maken, een opstootje kunnen veroorzaken en reden zijn  

dat leden het lidmaatschap van de Parkieten Sociëteit opzeggen.  

Het is schokkend om op een dergelijke vogelmarkt vogelsoorten te zien die staan op lijst 1 Appendix 

A van de internationale CITES overeenkomst.  Bij dieren/vogels die op deze lijst staan gaat het om 

soorten die worden beschouwd als ernstig bedreigd in de natuur met alle mogelijke beperkingen van 

de (internationale)handel. Op deze lijst staan onder andere bedreigde diersoorten zoals de 

neushoorn, de sneeuwpanter maar ook de Grijze roodstaart papegaai, de Cuba amazone, de 

Hoornparkiet en de roodvoorhoofd kakariki. 
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RTV-Oost was aanwezig en heeft beelden opgenomen en interviews afgenomen.                                           

Dhr Heesakkers als organisator van de vogelmarkt , wimpelde kritische vragen af als onzin. Hij laat 

weten dat alles goed geregeld is want de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) N.V.W.A. 

was aanwezig voor controle en toezicht, de GGD was aanwezig en er loopt namens de organisatie 

een dierenarts rond om toezicht te houden.   

Het blijft bizar dat dit soort onzinnige verhalen blijven komen en dat men er mee wegkomt.                   

Geen enkele deskundige kan op een vogelmarkt beoordelen of vogels besmet zijn met besmettelijke 

ziektes.   

Elke deskundige weet dat er op een vogelmarkt spraken is van de verspreiding van een groot scala 

aan besmettelijke vogelziektes inclusief papegaaienziekte.                                                                                                                                                       

Ik heb nergens posters of flyers gezien om de bezoekers van deze vogelmarkt te waarschuwen voor 

de gevaren van papegaaienziekte. Het is voorspelbaar dat de komende maand, verspreid door heel 

Nederland en Europa, bezoekers ziekteverschijnselen kunnen krijgen van papegaaienziekte. Het is 

bekend dat de ziekteverschijnselen bij de mens zelden in verband worden gebracht met 

papegaaienziekte. Het is niet voor niets een aangifteplichtige ziekte waarbij het de 

verantwoordelijkheid is van de NVWA om de verspreiding van deze ziekte te voorkomen.                                                                                                                                                                                

Alle deskundigen weten wat de consequentie zijn als patiënten niet goed behandeld worden voor 

papegaaienziekte. Mensen gaan er letterlijk aan dood. Dat weet de NVWA en dat weet de G.G.D.   

De conclusie is dat de dierenartsen van de NVWA, de GGD en dierenartsen die ingehuurd zijn door de 

organisatie,  er voor zorgen dat de grootste internationale vogelmarkten in Europa georganiseerd 

kunnen worden in Zwolle en binnenkort in Assen.  

Door de betrokkenheid van deze organisaties blijven wantoestanden op het gebied van het welzijn 

van vogels, de illegale handel in vogels, de verspreiding van besmettelijke vogelziektes en de 

verspreiding van papegaaienziekte als risico voor de volksgezondheid gewoon bestaan.  

Typerend is dat de NVWA geen commentaar wilde geven op de vragen van de reporter van RTV-

Oost. Dat is natuurlijk niet verbazingwekkend want er is feitelijk geen controle mogelijk op de 

verspreiding van besmettelijke ziektes inclusief papegaaienziekte, als aangifteplichtige ziekte een 

serieus gezondheidsrisico voor de volksgezondheid. Het is de taak van de NVWA om buitenlandse 

handelaren te controleren. Deze zijn verplicht om een verklaring te laten zien, ondertekend door een 

dierenarts, dat de  papegaaien en parkieten niet besmet zijn met papegaaienziekte.                                                            

Vanzelfsprekend moet een dergelijke controle plaatsvinden voordat de vogels in de hal zijn 

uitgeladen om verspreiding via de vogelmarkt/handel te voorkomen.  

Op het parkeerterrein stond een grote, lege transport bus uit Turkije met als opschrift Live Animals. 

De eigenaar is door mij aangesproken en deze vertelde dat deze bus volgeladen terug gaat naar 

Turkije.  Turkije behoort niet tot de EU.  Er waren handelaren uit Zwitserland, ook van buiten de EU. 

In een e-mail bericht van 7 februari 2019 schrijft Drs. Harry Rozendaal ,Senior inspecteur veterinair 
van de N.V.W.A. aan ondergetekende : 

“Handel in vogels kan op de volgende manieren worden onderscheiden: 

 Ten algemene merk ik op dat beursorganisatoren zich ervan moeten vergewissen dat de dieren die 
deelnemen in goede gezondheid zijn, dit is beschreven in het besluit houders van dieren.                                                                                                                                            
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Op de markt zijn dierenartsen, werkzaam voor de organisatie, aanwezig om de dieren voor export 
binnen de EU te certificeren.  

 Importen voor commerciële handel van vogels van buiten de EU zijn niet toegestaan in het kader 
van de wering van AI. 

 Voor vervoer van papegaaiachtigen in de EU dient een door een dierenarts ondertekend 
gezondheidscertificaat aanwezig te zijn waarin staat dat het dier wat wordt vervoerd geen 
psittacose heeft. 

 Vooraf aan beurzen en markten wordt nagegaan of geblokkeerde bedrijven dieren gaan aanleveren 
cq. zich aan de blokkade houden. 

Hier eindigt de beantwoording van uw vragen.  
Ik hoop dat we u meer inzicht hebben verschaft in de werking van ons toezicht en de mogelijkheden 
die de wet ons biedt.” 

De regels lijken duidelijk.  

1) Volgens de Wet Dieren moeten de vogels die deelnemen in goede gezondheid zijn.                                   
2) Het is voor handelaren van buiten de EU verboden om vogels te verkopen/kopen op een 

vogelmarkt in Nederland.   
3) Het is aan handelaren, binnen de EU, verplicht dat deze een verklaring hebben, ondertekend 

door een dierenarts, dat de papegaaien/parkieten niet besmet zijn met papegaaienziekte. 

De senior inspecteur van de NVWA schrijft dat de vogels volgens de wet in goede gezondheid 

moeten zijn.  

Zonder een gezondheidsverklaring, op basis van (laboratorium) onderzoek door een vogeldierenarts 

is het opgeblazen lucht door te suggereren dat er alleen vogels in goede gezondheid worden 

aangeboden.   

Het betekent dat als deze garantie niet kan worden gegeven er geen vogelmarkt georganiseerd kan 

worden.                                                            

De senior inspecteur van de NVWA schrijft dat er dierenartsen, werkzaam voor de organisatie, 

aanwezig zijn voor het certificeren van de export van vogels binnen de EU.  

De suggestie dat een dierenarts een certificaat kan ondertekenen dat de vogels gezond zijn en vrij 

van besmettelijke ziektes is meer dan een aanfluiting. Als de vogels gezond waren bij binnenkomst 

kan niemand verklaren dat deze vogels geen besmettelijke ziekte hebben opgelopen tijdens een 

lange dag op de vogelmarkt. Een dierenarts die een handtekening onder een dergelijke verklaring zet 

pleegt domweg fraude en kan voor de veterinaire tuchtraad worden gedaagd. 

Op basis van de door mij als vogeldierenarts geconstateerd wantoestanden en de door mij gevoerde 

gesprekken met verkopers/kopers is de conclusie dat er geen controle is op het welzijn en de 

gezondheid van de vogels. Ook is er geen controle op illegale handel van buiten de EU of controle 

van de export van vogels naar buiten de EU.  

De NVWA laat zich niet zien en heeft aantoonbaar niet gecontroleerd en faciliteert door de 

aanwezigheid op deze manier, willens en wetens, de verspreiding van besmettelijke vogelziektes 

inclusief papegaaienziekte , de illegale handel in vogels en ernstige wantoestanden op het gebied van 

het welzijn van de vogels.   
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De Nederlands Bond van Vogelliefhebbers, De Parkieten Sociëteit hebben een grote stand op deze 

vogelmarkten. De vertegenwoordigers vanuit de georganiseerde avicultuur staan er bij te kijken alsof 

het de gewoonste zaak van de wereld is.  

Het maakt blijkbaar niets uit dat vogels slachtoffer zijn van deze handel. Het maakt blijkbaar ook 

niets uit dat de naïeve leden van de vogelbonden vogels kopen vanuit een onbetrouwbare 

achtergrond en dat op die manier kweekbestanden besmet worden met besmettelijke ziektes.  

Hoe kan het zijn dat de vogelbonden niet met klem aan de leden adviseren om geen vogels te kopen 

of te verkopen op een vogelmarkt.                                                                         

Kortom de belangen, het welzijn en de gezondheid van vogels waren weer ondergeschikt aan de 

commerciële belangen van zogenaamde vogelliefhebbers die wegkijken voor wantoestanden. 

De overheid, inclusief de NVWA blijven deze wantoestanden faciliteren.                                                       

Iedereen weet dat het volstrekt ondenkbaar is dat de overheid/de NVWA en Landelijke 

Inspectiedienst Dierenbescherming (L.I.D.) zouden meewerken aan het organiseren van een honden 

of kattenmarkt waarbij fokkers/handelaren vanuit heel Europa en van buiten Europa  naar Zwolle of 

Assen komen voor de handel in honden/katten. Elke honden/kattenliefhebber en elke dierenarts zou 

daar schande van spreken.  

De afgelopen jaren is er herhaalde malen geprobeerd om een afspraak te maken met De 

Dierenbescherming met het verzoek om de campagne STOP VOGELMARKTEN, te ondersteunen.  

Tot op heden is door De Dierenbescherming negatief gereageerd op het verzoek om de campagne te 

ondersteunen.  

Tot op heden is door de Dierenbescherming ook consequent niet gereageerd op het herhaalde 

verzoek om een afspraak te maken om te overleggen over het opkomen voor het welzijn en de 

belangen van vogels.  De conclusie is dat het welzijn, de belangen en de gezondheid van vogels bij De 

Dierenbescherming niet op het lijstje van prioriteiten staat.  

Dat geldt helaas ook voor andere dierenbescherming organisaties.  

Zelfs De Vogelbescherming heeft tot op heden de campagne tegen vogelmarkten niet ondersteund. 

De conclusie is dat organisaties die pretenderen op te komen voor het welzijn van dieren zich niet 

druk maken over de wantoestanden op vogelmarkten in Nederland. Dat maakt dat ook de achterban 

van deze organisaties, de publieke opinie en dus ook  de politiek en dus ook de overheid zich niet 

druk maakt over deze wantoestanden t.a.v. het welzijn van de vogels en de verspreiding van 

besmettelijke ziektes inclusief het faciliteren van de verspreiding van psittacosis als aangifteplichtige 

ziekte. 

Vogels zijn en blijven vogelvrij als de overheid en organisaties, die pretenderen op te komen voor de 

belangen van dieren,  zich niet druk maken als het gaat om het welzijn , de belangen en de 

gezondheid van vogels.   

Daarnaast wordt, willens en wetens, het gevaar voor de volksgezondheid verwaarloosd omdat 

bekend is dat vogelmarkten een belangrijke rol spelen in de verspreiding van papegaaienziekte als 

aangifteplichtige ziekte. 
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Drs. Jan Hooimeijer, Vogeldierenarts, PapegaaiengedragstherapeutAdviespraktijk voor Vogels 

Meppel  www.adviespraktijkvoorvogels.nl  

Oprichter/voorzitter van Stichting Papegaai www.stichtingpapegaai.nl 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSBERICHT 

Papegaaienziekte is als aangifteplichtige ziekte  

een serieus risico voor de volksgezondheid. 

De NVWA. doet de ogen dicht als er (internationale)vogelmarkten worden georganiseerd 

in de wetenschap dat deze markten een belangrijke bron van besmetting zijn voor de 

bezoekers maar een nog belangrijkere bron van nationale en internationale verspreiding 

via deze handel. 

19 september 2019 was er een Psittacosis symposium bij het RIVM om de stand van zaken op een rij 

te zetten. 

Er waren spreekster en sprekers vanuit het ministerie van LNV, vanuit het RIVM, vanuit de NVWA en 

een Longspecialist  

Duidelijk is dat Psittacosis nog altijd sterk wordt onderschat omdat er bij de verschijnselen van 

papegaaienziekte in het algemeen niet wordt gedacht aan papegaaienziekte. De verschijnselen 

kunnen veel lijken op griepverschijnselen en worden dan niet serieus genomen. 

De patiënt staat er niet bij stil dat het kan gaan om een dodelijke bacterie besmetting. De 

gemiddelde huisarts denkt er niet aan en zelfs in ziekenhuizen wordt de diagnose gemist door 

onvoldoende gericht onderzoek. 

Tijdens het symposium werd aangegeven dat  1% van de patiënten met een longontsteking besmet is 

met Chlamydia Psittaci.    

Van de 250.000 patiënten met een longontsteking komen er jaarlijks 50.000 terecht in het 

ziekenhuis.  Het betekent dat er rekening gehouden moet worden met duizenden patiënten met 

papegaaienziekte waarbij een deel komt te overlijden omdat de patiënt niet goed reageerde op de 

behandeling voor longontsteking omdat de diagnose papegaaienziekte was gemist. 

Een aantal voorbeelden van “clusters” zijn besproken. Zo was er een cluster van7 patiënten naar 

aanleiding van de vogelmarkt van 24 april 2018. 6 patiënten zijn in het ziekenhuis terecht gekomen. 

Deze 7 patiënten kunnen we beschouwen als een klein puntje van een grote ijsberg.                            

Hoeveel van de duizenden bezoekers aan dezelfde vogelmarkt ziek zijn geworden en er zelfs aan zijn 

overleden is onbekend omdat de bezoekers vanuit heel Europa en zelfs van buiten Europa naar deze 

internationale vogelmarkt komen. 

De organisatie van deze commerciële vogelmarkten waarbij het gaat om (internationale) handel in 

vogels komen er nog altijd mee weg door te zeggen dat er voldoende controles is en dat, als de 

kooien schoon zijn, het allemaal wel mee zal vallen met de besmetting. Het is de grootst mogelijk 

onzin.   

http://www.adviespraktijkvoorvogels.nl/
http://www.stichtingpapegaai.nl/
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Als vogeldierenarts kan ik niet zien of een vogel besmet is met papegaaienziekte of niet. Het grote 

merendeel van de vogels die besmet zijn, vertonen geen ziekteverschijnselen. De handelaren laten 

vogels met ziekteverschijnselen dood of laten ze wel thuis. De zogenaamd “gezonde dragervogels” 

gaan in de handel waarbij de stress van het vervoer en de overvolle kooien maakt dat deze  dragers 

tijdens zo’n markt volop de ziekte gaan verspreiden. 

De N.V.W.A. is verantwoordelijk voor maatregelen om de verspreiding van papegaaienziekte tegen te 

gaan. De N.V.W.A. weet dat deze vogelmarkten een belangrijke bron van besmetting en verspreiding 

is.  Op elke vogelmarkten zitten grote aantallen vogels die besmet zijn en deze besmette vogels 

verspreiden de besmetting via deze vogelmarkten.  

Dat weet de N.V.W.A. en de organisatie van de vogelmarkten schermen er vervolgens mee dat de 

N.V.W.A. heeft gecontroleerd en er niets is gevonden.   

Het is bizar dat de N.V.W.A. dergelijke markten bezoekt,  en zogenaamd controleert op de 

aanwezigheid en de verspreiding van papegaaienziekte, in de wetenschap dat er geen controle 

mogelijk is op de verspreiding van deze besmettelijke aangifteplichtige ziekte die berucht is als risico 

voor de volksgezondheid.   

In plaats van het stoppen van de verspreiding van papegaaienziekte als aangifteplichtige zoönose is  

de N.V.W.A. mede verantwoordelijk voor de verspreiding. 

De N.V.W.A. meet met twee maten waarbij de commerciële , deels illegale en zwarte internationale 

handel in vogels in bescherming wordt genomen en tegelijkertijd opvangcentra voor wilde vogels  

moeten sluiten omdat deze niet voldoen aan de regelgeving.  

Als je het ene doet is het niet uit te leggen dat het andere dan niet wordt gedaan. 

Vanwege het welzijn van de vogels, vanwege de verspreiding van besmettelijke ziektes inclusief 

papegaaienziekte zijn vogelmarkten niet meer van deze tijd. 

Steun de campagne van Stichting Papegaai en de Adviespraktijk voor Vogels om deze handel in 

vogels te stoppen.  Dat niet alleen grote (internationale)vogelmarkten een groot risicozijn bleek wel 

bij een uitbraak van papegaaienziekte naar aanleiding van een kleine vogeltentoonstelling van een 

enkele lokale vogelvereniging.   www.stichtingpapegaai.nl  

Zie:  http://www.youtube.com/watch?v=dPeswYFyte4&feature=related 

Drs. Jan Hooimeijer, Vogeldierenarts Adviespraktijk voor Vogels                                                                    

Voorzitter Stichting Papegaai  www.stichtingpapegaai.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingpapegaai.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=dPeswYFyte4&feature=related
http://www.stichtingpapegaai.nl/
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Van: J Hooimeijer <j.hooimeijer@vogeladvies.nl> 
Verzonden: woensdag 18 december 2019 13:16 
Aan: TR Opinie <opinie@trouw.nl> 
Onderwerp: Cluster Uitbraak Psittacosis Uitzending RTL nieuws Rol van de NVWA niet 
genoemd  
  
Geachte redactie, 
 
Bijgaande een persbericht n.a.v. de "cluster-uitbraak" van papegaaienziekte in Gelderland. 
 
Bijgaande mijn reactie naar Omroep Gelderland en aan RTL-nieuws n.a.v. de berichten n.a.v. 
deze kwestie. 
 
Zoals blijkt uit het persbericht en uit mijn reacties is het wat mij betreft verbijsterend dat de 
rol en de verantwoordelijkheid/betrokkenheid van de  N.V.W.A. volledig buitenspel blijft. 
 
Wat mij betreft kan het niet zo zijn dat deze kwestie opnieuw in de doofpot gaat verdwijnen. 
Het mag niet zo zijn dat de voorzitter van de Nederlandse Bond van Vogelhouders er mee 
weg komt door te suggereren dat er bij volgende show/vogelmarkten goed zal worden 
gecontroleerd.  
 
Dit is ultiem fake-news waar dit soort belanghebbenden al vele jaren mee weg komen, 
inclusief de gemeentes die vergunningen afgeven en zich verschuilen achter de 
aanwezigheid en de "controles" van de NVWA. Het is een gegeven / een feit dat er geen 
controle worden gedaan op de aanwezigheid van papegaaienziekte tijdens 
shows/vogelmarkten omdat er niet gecontroleerd kan worden op een tentoonstelling of 
vogelmarkt. Er kunnen wel testen afgenomen worden maar de uitslagen zijn pas bekend als 
de show/vogelmarkt al lang is afgelopen. 
 
Daarnaast zijn controles/testen ook niet nodig in de wetenschap dat er zonder enige twijfel 
altijd vogels op vogelmarkten worden aangeboden/verkocht die besmet zijn met Psittacosis 
als aangifteplichtige ziekte en een serieus risico voor de volksgezondheid. 
Dit geldt overigens ook voor de handel in vogels via dierenwinkels waarbij de verkopers van 
de vogels geen vogels laten onderzoeken/testen op een besmetting met psittacosis.  Dat zou 
betekenen dat de vogels een stuk duurder moeten worden en dat is schadelijk voor "de 
handel". Kortom, er worden voortdurend mensen ziek en er gaan mensen aan dood terwijl 
dit voorkomen had kunnen worden. 
 
Ben benieuwd naar uw inhoudelijke reactie. 
Vriendelijke groet, 
Drs. Jan Hooimeijer 
Vogeldierenarts Adviespraktijk voor Vogels 
Voorzitter Stichting Papegaai 
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Van: J Hooimeijer <j.hooimeijer@vogeladvies.nl> 
Verzonden: woensdag 18 december 2019 12:11 
Aan: rtlz@rtl.nl <rtlz@rtl.nl> 
Onderwerp: FW: Uitbraak Psittacosis Uitzending RTL nieuws Rol van de NVWA niet genoemd  
  
Geachte redactie. 
 
Met veel belangstelling heb ik naar uw uitzending gekeken. 
Bijgaande mijn reactie naar Omroep Gelderland die als eerste aandacht heeft gegeven aan 
deze cluster-uitbraak van psittacosis.  
Ook de bijlage met een persbericht is toegevoegd. Hierbij gaat het vooral om de rol van de 
NVWA en de besmettingen/verspreiding via (internationale)vogelmarkten. 
 
Het is opmerkelijk dat de rol van de NVWA voortdurend buiten schot blijft. De NVWA is 
verantwoordelijk voor maatregelen bij een besmetting en voor maatregelen om verspreiding 
te voorkomen. Ook is het opmerkelijk dat de arts van de GGD niet vermeld dat huisartsen en 
specialisten in ziekenhuizen nog altijd psittacosis als aangifteplichtige ziekte onderschatten. 
Patiënten worden deze maanden door assistentes en artsen met een aspirientje  het bos 
ingestuurd worden zonder dat wordt bedacht dat het kan gaan om een patiënt met een 
mogelijk fatale ziekte als deze niet behandeld wordt. 
 
Tijdens het recente symposium over psittacosis werd aangegeven dat er vanuit gegaan kan 
worden dat 1% van de patiënten in Nederland met een longontsteking, besmet zijn met 
Chlamydia psittaci. Het gaat in Nederland om 250.000 patiënten met een longontsteking. 
Het gaat dus om duizenden mensen met psittacosis waarbij in het algemeen de diagnose 
niet wordt gesteld omdat er niet standaard wordt gedacht en getest op psittacosis. 
Jaarlijks komen 50.000 patiënten met een longontsteking in het ziekenhuis en gaan er 
patiënten dood omdat er niet goed wordt gereageerd op de behandeling.  Als niet wordt 
gedacht aan psittacosis en de diagnose niet wordt gesteld worden deze patiënten veelal niet 
behandeld met een specifieke behandeling tegen psittacosis. De meest gangbare antibiotica 
bij een longontsteking zijn niet effectief tegen psittacosis. Dit weten we al tientallen jaren. 
 
Daarnaast kunnen patiënten hele andere ziekteverschijnselen hebben door psittacosis , 
zonder een longontsteking. Dat maakt dat het aantal patiënten met psittacosis vele malen 
groter is.  Het is geen uitzondering dat artsen denken dat als een patiënt ziek is met hoge 
koorts geen papegaaienziekte heeft omdat de patiënt geen longontsteking heeft. 
Na 37 jaar werkzaam te zijn als vogeldierenarts en dus ook betrokken bij eigenaren van 
vogels is het schokkend om te zien dat we na 37 jaar niet veel zijn opgeschoten. 
Het is wat mij betreft ook schokkend dat een reactie van de Nederlandse Bond van 
Vogelhouders zonder commentaar wordt overgenomen. Tijdens vogelmarkten en tijdens 
tentoonstellingen zijn geen controles op papegaaienziekte mogelijk en deze controles 
worden dus ook domweg niet gedaan.  Het verhaal van schone kooien als argumenten dat er 
geen risico is op een besmetting of verspreiding is mijns inziens een kwaadaardig lachertje 
als we bedenken waar het over gaat. 
 
Het gaat om een aangifteplichtige ziekte met een serieus risico voor de volksgezondheid. 
Het is wat mij betreft te gek voor woorden dat via dierenwinkels, via tentoonstellingen en 
via vogelmarkten vogels worden aangeboden en verhandeld zonder dat de vogels van 
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tevoren zijn onderzocht/getest met een formele gezondheidsverklaring van een 
(vogel)dierenarts, op basis van onderzoek door een betrouwbaar laboratorium. 
 
Het lijkt mij voor de hand liggend dat er alle reden is om deze kwestie niet opnieuw in de 
doofpot te laten verdwijnen in de wetenschap dat er al genoeg doden zijn gevallen die 
voorkomen hadden kunnen worden. 
 
Vriendelijke groet 
 
Drs. Jan Hooimeijer 
Vogeldierenarts Adviespraktijk voor Vogels 
Voorzitter Stichting Papegaai 
 

 
  
Geachte redactie van Omroep Gelderland. 
 
Allereerst bedankt voor de aandacht die wordt gegeven aan deze "cluster-uitbraak" van 
psittacosis. 
 
Naar aanleiding van uw berichtgeving is een persbericht verstuurd naar het ANP. 
 
Als achtergrond informatie: 
 
Als vogeldierenarts van de Adviespraktijk voor Vogels en als voorzitter van Stichting 
Papegaai is in 2014 een campagne gestart om te komen op een verbod op het organiseren 
van (internationale)vogelmarkten in Nederland. 
Een van de argumenten is de verspreiding van besmettelijke ziektes inclusief 
papegaaienziekte als ziekte bij vogels en als aangifteplichtige ziekte een serieus risico voor 
de volksgezondheid. 
Mijn persoonlijke betrokkenheid heeft te maken met mijn eerste aanraking met psittacosis 
rond het afstuderen tot dierenarts in 1982 waarbij ik 6 weken in het ziekenhuis ben 
opgenomen vanwege psittacosis. Het heeft niet veel gescheeld of ik had het niet overleefd. 
Dat kwam met name omdat er in eerste instantie werd uitgegaan van een foute diagnose. 
De verdenking was veteranenziekte en daar werd ik vervolgens voor behandeld.  
Door mij werd er vanaf het begin vanuit gegaan dat het ging om psittacosis door mijn 
contacten met papegaaien. Dat werd door de specialisten niet serieus genomen. Toen het 
steeds slechter ging ,omdat de behandeling niet aansloeg,  is er ingespeeld op de 
mogelijkheid van psittacosis. Binnen 3 dagen daalde de hoge koorst. 
Gedurende de afgelopen 37 jaar als vogeldierenarts ben ik en is mijn vrouw meerdere malen 
tijdig behandeld voor papegaaienziekte.  
Ik heb ervaring met huisartsen en specialisten in ziekenhuizen die de mogelijkheid van 
psittacosis bij humane patiënten niet serieus namen/nemen. Het is te vaak gebeurd dat door 
mij vanwege  de diagnose psittacosis ,op basis van uitslagen bij zieke zieke vogels of op basis 
van secties,  de huisarts of het ziekenhuis gebeld moest worden om te vragen of bij de 
patiënt was gedacht aan de mogelijkheid van psittacosis. 
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Tijdens een recent symposium over Psittacosis op 19 september bij het RIVM is opnieuw 
bevestigd dat psittacosis sterk wordt onderschat en dat het aantal meldingen moet worden 
beschouwd als het topje van de ijsberg. 
 
Het is voor mij al tientallen jaren een raadsel dat de problematiek van psittacosis als 
aangifteplichtige ziekte en dus als serieus risico voor de volksgezondheid anno 2019 nog 
altijd lijkt op een doofpot affaire. 
Met name de rol van de N.V.W.A. is daarbij cruciaal als DE organisatie die verantwoordelijk is 
om uitbraken van psittacosis te voorkomen en verantwoordelijk is voor het opsporen van 
bronnen van verspreiding. 
 
Het is al tientallen jaren bekend dat de handel in vogels via dierenwinkels een belangrijke 
bron van besmetting en verspreiding is. 
Het is al tientallen jaren bekend dat (internationale)vogelmarkten een cruciale rol spelen als 
kans op een besmetting en een grote rol spelen bij de verspreiding van psittacosis. Deze 
verspreiding is zowel nationaal als internationaal via vogelmarkten. 
 
De organisaties van vogelmarkten en de gemeentes die een vergunning geven voor het 
organiseren van deze vogelmarkten verschuilen zich daarbij voortdurend achter de NVWA 
omdat de NVWA zogenaamd controleert tijdens deze vogelmarkten. 
Dit in de wetenschap dat er feitelijk geen mogelijkheden zijn om tijdens vogelmarkten te 
controleren op papegaaienziekte. 
Dit in de wetenschap dat deze vogelmarkten ook volgens een eigen rapport van de NVWA 
fungeren als bron van besmetting en als bron van verspreiding. 
 
Nogmaals bedankt voor uw inbreng vanuit de media. 
 
Hopelijk gaat u hier een serieus vervolg aan geven en verdwijnt de problematiek niet 
opnieuw in de bekende doofpot. 
 
Zie bijgaande Youtube visdeo’s. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=cv_BjEhBNJw 
 
http://www.youtube.com/watch?v=yL55x7PCydM 
 
Vriendelijke groet 
 
Drs. Jan Hooimeijer 
Vogeldierenarts Adviespraktijk voor Vogels 
Voorzitter Stichting Papegaai 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cv_BjEhBNJw
http://www.youtube.com/watch?v=yL55x7PCydM
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Op 14 februari 1991 was op de universiteit van Utrecht een symposium 
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van dierenartsen voor vogels.  

Als bestuurslid van de NVVDvV en spreker is door drs. Jan Hooimeijer vanuit de 
Kliniek voor Vogels al aangegeven dat papegaaienziekte zich vooral manifesteerde in 
het najaar en voorjaar, gekoppeld aan de vogelmarkten en tentoonstellingen die in 
deze maanden werden georganiseerd. Daarnaast werden dierenwinkels genoemd als 
belangrijke bronnen van besmetting. 

Tijdens het symposium is onderzoek gepresenteerd naar het voorkomen van 
besmette parkieten tijdens tentoonstellingen. Het bleek dat van de 115 onderzochte 
grasparkieten 32% besmet was met Chlamydia ps.  

Inmiddels zijn we 29 jaar verder. Geconcludeerd kan worden dat de maatregelen 
niet genomen zijn die normaal gesproken voor de hand liggend waren en zijn om de 
kans op besmetting en de verspreiding van psittacosis aan banden te leggen.  

Kijken we naar de actuele stand van zaken is er tijdens het Psittacosis Symposium van 
19 september 2019 uitsluitend gesproken over het opsporen van de bronnen , over 
de diagnostiek en over onderzoek naar de meest efficiënte behandeling van 
psittacosis. 
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Dat vogelmarkten een cruciale rol spelen als bron van besmetting en als bron van 
verspreiding is al tientallen jaren bekend. De NVWA is verantwoordelijk voor de 
bronopsporing. Het opsporen van de bron eindigt als blijkt dat de besmetting is 
opgelopen tijdens het bezoek aan een vogelmarkt of door besmette vogels die zijn 
aangekocht op een vogelmarkt.  Dan gaan de handen van de NVWA omhoog en 
worden er geen initiatieven genomen om besmettingen en verspreiding via 
vogelmarkten te voorkomen. 

Ook maatregelen om te komen tot een verbod van vogels via dierenwinkels als deze 
niet vergezeld gaan met een formele gezondheidsverklaring waarbij ook de herkomst 
van de vogels aantoonbaar vrij is van besmetting. 

Tijdens het recente papegaaieziekte symposium bij het RIVM is bevestigd dat het in 
Nederland gaat om duizenden besmettingen bij de mens. Er wordt uitgegaan dat 
1,5% van de 250.000 patiënten met een longontsteking zijn besmet met Chlamydia 
ps. Een  belangrijk deel van de patiënten, die overlijden omdat de longontsteking niet 
reageerde op de behandeling, is slachtoffer van psittacosis omdat de diagnose niet is 
gesteld. De diagnose is veelal niet gesteld omdat de noodzakelijke testen niet 
zijn/worden gedaan omdat er niet aan de mogelijkheid van psittacosis wordt 
gedacht.  

Het aantal officiële meldingen van psittacosis als aangifteplichtige ziekte kunnen we 
beschouwen als een puntje van de ijsberg. 

Door mij aan het einde van de dag ingebracht uitermate verbaasd te zijn dat er geen 
enkele aandacht is besteedt aan de preventie van de verspreiding en besmettingen 
via vogelmarkten , tentoonstellingen en dierenwinkels. 

Door mij is aangegeven dat het bij het opsporen van de bronnen niet is gegaan om de 
belangrijkste en structurele bronnen van verspreiding.  

Mijn bijdrage/inbreng in de discussie is niet terug te vinden in het officiële verslag.  

RIVM en NVWA en onderzoekers van de faculteit diergeneeskunde en Wageningen  
hebben er blijkbaar geen belang bij om er aan herinnert te worden dat VOORKOMEN 
ECHT BETER IS DAN GENEZEN.   

Belangrijke conclusies en adviezen zijn te vinden in  “Het advies over de gezondheidsrisico’s 
van psittacose”. Gepubliceerd door Prof. Schouten als directeur bureau risicobeoordeling en 
onderzoeksprogrammering. Het rapport met conclusies zijn op 15 februari aangeboden aan 
de staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS.  

Het is opmerkelijk dat niets van de conclusies en adviezen was terug te vinden tijdens het 
Psittacose symposium op 19 september 2019 bij het RIVM. Het rapport was ook niet te 
vinden als referentie. Het rapport is aan het slot van dit zwartboek toegevoegd.  
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Zie bijgaande literatuur zoals wel beschikbaar is. 

 Omvang psittacoseprobleem bij de mens; het belang van betrouwbare diagnostiek 
(169,29 kb)  

 Eurosurveillance: Multiple human-to-human transmission of a severe case of 
psittacosis, Sweden, Jan-Feb 2013 (147,01 kb)  

 Emerging C.psittaci infections in chickens and examination of transmission to humans 
(139,93 kb)  

 Emerging C.Psittaci infections in the chicken industry and pathology of C.psittaci 
genotype B and D strains in specific pathogen free chickens (706,04 kb)  

 Chlamydia psittaci (psittacosis) as a cause of community-acquired pneumonia a 
systematic review and meta-analysis (478,7 kb)  

 Disease burden of Psittacosis in the Netherlands (109,14 kb)  
 Laboratory methods for case finding in human psittacosis outbreaks a systematic 

review (1,06 mb)  
 One Health-samenwerking in de aanpak van psittacose (133,56 kb)  
 Temporal and spatial analysis of psittacosis in association with poultry farming in the 

Netherlands, 2000-2015 (865,62 kb)  
 New evidence for domesticated animals as reservoirs of Chlamydia-associated 

(167,75 kb)  
 From many Chlamydiae to One Health (187,17 kb)  

 

Van: J Hooimeijer <j.hooimeijer@vogeladvies.nl>  
Verzonden: dinsdag 17 december 2019 15:55 
Aan: Rosa, drs. M. de 
 
Onderwerp: FW: N.V.W.A. mede verantwoordelijk voor de verspreiding van 
papegaaienziekte 

Geachte collega de Rosa 

We hebben elkaar gesproken tijdens het Psittacosis symposium op 19 september 2019 bij 
het RIVM.  

Het was heel plezierig om kennis te maken en onze visitekaartjes uit te wisselen.  

Reden om nu contact op te nemen is vanwege een persbericht dat gisteren is geschreven 
vanwege de commotie over het actuele "cluster" met 6 psittacosis patiënten in Gelderland.  

In het bericht wordt vermeld dat er per jaar in heel Nederland maar 40-80 gevallen worden 
geconstateerd.  

Dit bericht en met name de reactie van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, met de 
bevestiging dat 2 patiënten lid zijn van de NBvV., was reden om een persbericht samen te 
stellen.  

https://www.wur.nl/upload_mm/f/2/1/b08e919c-2a61-4a83-ae88-c0595437a14e_Omvangpsittacoseprobleembijdemenshetbelangvanbetrouwbarediagnostiek.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/f/2/1/b08e919c-2a61-4a83-ae88-c0595437a14e_Omvangpsittacoseprobleembijdemenshetbelangvanbetrouwbarediagnostiek.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/4/e/3/eb52b688-34d6-4728-b538-922d659a2557_Eurosurveillance%20Multiple%20human-to-human%20transmission%20of%20psittacosis.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/4/e/3/eb52b688-34d6-4728-b538-922d659a2557_Eurosurveillance%20Multiple%20human-to-human%20transmission%20of%20psittacosis.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/7/1/6/9be11b88-fb02-457a-a4f3-928974bddab1_Lagae2014JMedMicrEmergingCpsittaciInfectionsChickensExaminationtransmissionHumans.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/7/1/6/9be11b88-fb02-457a-a4f3-928974bddab1_Lagae2014JMedMicrEmergingCpsittaciInfectionsChickensExaminationtransmissionHumans.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/4/6/e/ddf42ca8-7368-4106-89df-8659ef6058bc_Yin2013VetMicEmergCPsitchickenIndustryGenotypeBDpathogenfreechickens.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/4/6/e/ddf42ca8-7368-4106-89df-8659ef6058bc_Yin2013VetMicEmergCPsitchickenIndustryGenotypeBDpathogenfreechickens.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/5/d/8/e3ad929c-5b9e-452d-8b42-64e2501cd011_Chlamydia%20psittaci%20%28psittacosis%29%20as%20a%20cause%20of%20community-acquired%20pneumonia%20a%20systematic%20review%20and%20meta-analysis.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/5/d/8/e3ad929c-5b9e-452d-8b42-64e2501cd011_Chlamydia%20psittaci%20%28psittacosis%29%20as%20a%20cause%20of%20community-acquired%20pneumonia%20a%20systematic%20review%20and%20meta-analysis.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/b/6/d/f0b6d8e8-7b0d-4988-ae71-1696c0477882_disease%20burden%20of%20psittacosis%20in%20the%20netherlands.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/b/8/d/41009152-8209-4ae4-8041-e7748f11ce67_Laboratory%20methods%20for%20case%20finding%20in%20human%20psittacosis%20outbreaks%20a%20systematic%20review.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/b/8/d/41009152-8209-4ae4-8041-e7748f11ce67_Laboratory%20methods%20for%20case%20finding%20in%20human%20psittacosis%20outbreaks%20a%20systematic%20review.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/4/e/4/630de081-d427-473b-9b21-532f8d541c77_One%20Health-samenwerking%20in%20de%20aanpak%20van%20psittacose.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/c/5/b/8320e65d-82c7-4ff2-85e8-8b8cb825013b_Temporal%20and%20spatial%20analysis%20of%20psittacosis%20in%20association%20with%20poultry%20farming%20in%20the%20Netherlands%2C%202000-2015.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/c/5/b/8320e65d-82c7-4ff2-85e8-8b8cb825013b_Temporal%20and%20spatial%20analysis%20of%20psittacosis%20in%20association%20with%20poultry%20farming%20in%20the%20Netherlands%2C%202000-2015.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/5/7/9/8c0d5d1f-683a-4492-8da9-e7bcbf196e5e_New%20evidence%20for%20domesticated%20animals%20as%20reservoirs%20of%20Chlamydia-associated.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/5/7/9/8c0d5d1f-683a-4492-8da9-e7bcbf196e5e_New%20evidence%20for%20domesticated%20animals%20as%20reservoirs%20of%20Chlamydia-associated.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/8/9/5/57151584-2077-41e5-9a18-4ed85bdf42eb_From%20many%20Chlamydiae%20to%20One%20Health.pdf
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De voorzitter Albert Zomer wijst er op dat niet bekend is of de besmetting op de vogelshow 
van 29-30 november in Gelderland heeft plaatsgevonden. Voor de volgende show worden 
de vogels goed bekeken op eventuele symptomen.  

De organisatie ziet geen reden voor het cancelen van aanstaande vogelshows.  

Omdat de rol van de NVWA. nadrukkelijk door mij is genoemd in het persbericht is het mijns 
inziens voor de hand liggend om aan u dit persbericht met een toelichting toe te sturen .  

Tijdens het symposium bij het RIVM is nadrukkelijk naar voren gekomen dat het aantal 
gemelde gevallen een puntje van de ijsberg is.  

Door dhr. van Hoek van het RIVM is genoemd dat er aanwijzingen zijn dat 1% van de mensen 
met een pneumonie besmet zijn met Chlamydia ps. Dhr. van Hoek gaf aan dat er jaarlijks 
250.000 patiënten zijn met een longontsteking waarvan 50.000 in het ziekenhuis terecht 
komen.  

Als we kijken naar het aantal officiële meldingen is duidelijk dat deze niet representatief zijn 
voor het gezondheidsprobleem.  

Voortdurend wordt er volstrekte misinformatie over de problematiek van psittacosis 
verspreid via de media.  

Organisatoren van vogelmarkten en tentoonstellingen blijven suggereren dat aan de 
buitenkant kan worden beoordeeld of een vogel besmet is met Chlamydia ps. of niet.  

Dat is reden om u het bericht te sturen zoals dat gisteren als persbericht naar het ANP is 
gestuurd.  

Daarin is ook een oudere clip toegevoegd n.a.v. de uitbraak in Weurt en de reactie van de 
organisatie van de vogelmarkt in Meppel.  

Het is duidelijk dat ondergetekende grote problemen heeft met de rol van de NVWA als 
mensen zoals Albert Soer van de NBvV en bestuursleden van de Parkieten Sociëteit mijn  

naam en integriteit in diskrediet brengen en feitelijk de middelvinger naar mij opsteken. Dat 
wordt op deze manier ervaren omdat de NVWA voortdurend wordt genoemd als de 
deskundige die verantwoordelijk is voor de controles en het mogelijk maakt dat 
vogelmarkten en vogeltentoonstellingen georganiseerd kunnen worden.  

Dit staat haaks op de wetenschap dat deze evenementen behoren tot de belangrijke 
bronnen van besmetting en zeker beschouwd kunnen worden de belangrijkste bronnen van 
(inter)nationale verspreiding.  

Het is meer dan pijnlijk dat de NVWA zich manifesteert als mijn belangrijkste tegenstander 
als het gaat om het voorkomen van besmettingen en het voorkomen van de verspreiding 
van psittacosis.  
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Het is duidelijk dat clubs zoals de NBvV en de organisatoren van 
(internationale)vogelmarkten de NVWA beschouwen als een medestander en als degene die 
het organiseren van deze evenementen mogelijk maakt/sanctioneert. De NVWA fungeert 
daarbij duidelijk als alibi voor de misstanden die spelen rondom en tijdens deze 
vogelmarkten.  

Mijn persoonlijke "fascinatie" met psittacosis heeft te maken met een besmetting die ik aan 
het einde van mijn studie heb opgelopen en resulteerde in 6 weken ziekenhuis waarbij werd 
uitgegaan van een foute diagnose. Mijn suggestie dat het wel eens psittacosis zou kunnen 
zijn werd pas serieus genomen nadat mijn toestand sterk verslechterde. Daarnaast mijn 
ervaringen met psittacosis bij vogelpatiënten maar ook met name bij psittacosis bij 
eigenaren/familieleden waarbij onwetendheid bij huisartsen en ook bij specialisten in 
ziekenhuizen soms stuitend was.  

U kunt zich voorstellen dat ik als vogeldierenarts na 37 jaar redelijk op de hoogte ben van de 
problematiek van Chlamydia ps.  

Dat maakt dat ik er in toenemende mate moeite mee heb dat de NVWA zich laat gebruiken 
als dekmantel van illegale internationale handel in vogels, besmettingen van Chamydia ps en 
de verspreiding van Chlamydia ps.  

Binnen deze handel is het welzijn van de vogels duidelijk ondergeschikt aan de commerciële 
belangen van handelaren.  

De betrokkenheid van de NVWA als controlerende organisatie is tevens een dekmantel van 
de verkoop van vogels, besmet met alle denkbare besmettelijke vogelziektes. Ziektes waar 
de NVWA niet op controleert en ook niet beschikt over deskundigheid om dat te doen.  

Organisatoren en belanghebbenden zoals dhr. Zoer van de NBvV suggereren dat er 
nadrukkelijke en deskundige controle is op besmettelijke ziektes.  

Dat laat de NVWA gewoon gebeuren terwijl het voor de hand liggend is dat de NVWA aan 
alle betrokkenen inclusief bezoekers van deze vogelmarkten duidelijk maakt dat de NVWA 
niet is staat is om vogels te controleren op de aanwezigheid van besmettelijke ziektes 
inclusief psittacosis.  

Dan begrijpt iedereen dat er op deze vogelmarkten vogels worden verkocht met alle 
mogelijke besmettelijke vogelziektes en het maakt ook duidelijk dat gezonde vogels tijdens 
deze vogelmarkten besmet kunnen raken met een scala aan besmettelijke ziektes.  

Kortom, de zogenaamde controles zijn een wassen neus en het beleid van de NVWA lijkt er 
op gericht om ten dienste te staan van de organisatie en de commerciële belangen van  

vogelhandelaren in plaats van het goed informeren van goedwillende verkopers/kopers en 
bezoekers die denken een leuke dag te hebben tot ze 3 weken later op de intensive care 
liggen.  
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De NVWA kwam recent in het nieuws vanwege een inval bij de vogelopvangcentrum en 
heeft daar overtredingen van de regelgeving geconstateerd. Op zich duidelijk en de N.V.W.A. 
doet wat het moet doen.  

Het is mijns inziens een ander verhaal als we vervolgens objectief kijken naar de 
betrokkenheid van de NVWA bij de "controles" tijdens (internationale) vogelmarkten.  

In beide gevallen gaat het om de belangen van vogels. In beide gevallen zijn de vogels de 
dupe zoals de vogels op allerlei terreinen structureel de dupe zijn.  

Honden/kattenasielen werken nauw samen met dierenartsen. Deze asiels krijgen op alle 
mogelijke manieren ondersteuning van De Dierenbescherming en organisaties zoals 
DierenLot.  

Opvangcentra voor wilde vogels vallen in alle opzichten buiten de boot omdat het om vogels 
gaat. Ik ben 50 jaar lid van De Vogelbescherming.  

Zelfs De Vogelbescherming laat opvangcentra voor wilde vogels volledig in de kou staan. De 
Vogelbescherming heeft mij meerdere malen duidelijk gemaakt dat De Vogelbescherming 
zich niet richt op de belangen van individuele vogels maar op de belangen van 
vogelpopulaties. Kortom, De Vogelbescherming heeft niet zo veel met de opvang van 
individuele vogels  

Daarnaast is er een structureel gebrek aan deskundigheid bij dierenartsen op het gebied van 
de vogelgeneeskunde.  

Ook in de opleiding tot dierenartsassistente is er geen aandacht voor dieren met veren.  

Dat maakt de hele problematiek waar opvangcentra voor vogels mee te maken hebben zeer 
gecompliceerd.  

De NVWA heeft overtredingen geconstateerd en staat volledig in haar recht.  

De vrijwilligers van deze opvangcentra worden als overtreders/misdadigers weggezet.  

De consequenties voor het reilen en zeilen in opvangcentra voor vogels kunnen dramatisch 
zijn.  

Het zou wat mij betreft ook heel anders moeten namelijk zoals het ook is geregeld voor 
honden/katten inclusief de ondersteuning van deskundige (vogel(dierenartsen.  

Door mij wordt als vogeldierenarts ervaren dat dezelfde NVWA gaat koffiedrinken met de 
organisatie van (internationale)vogelmarkten en in mijn ogen letterlijk als dekmantel mede 
verantwoordelijk is voor de verspreiding van psittacosis en andere wantoestanden is moeilijk 
aan mijn achterban uit te leggen.  
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De NVWA weet dat er vogels met psittacosis op vogelmarkten worden aangevoerd.  

De NVWA weet dat deze vogels tijdens deze evenementen andere vogels besmetten 
waardoor psittacosis wijd wordt verspreid.  

De NVWA weet dat er tijdens vogelmarkten mensen besmet worden met psittacosis  

De NVWA weet dat niemand bij een "zogenaamde controle" kan beoordelen of een vogel 
besmet is met en/of uitscheider is van Chlamydia ps.  

De NVWA weet dat buitenlandse handelaren alleen papegaaien/parkieten mogen 
aanvoeren als er een, door een dierenarts ondertekende, verklaring is waarin wordt 
verklaart dat de vogels vrij zijn van Chlamydia ps.  

Mijn ervaring is inmiddels dat als ik hier buitenlandse handelaren op vogelmarkten op 
aanspreek ze mij belachelijk maken en sommige zelfs beweren dat ik niet weet waar het 
overgaat omdat papegaaienziekte al lang geen probleem meer is.  

Mijn ervaring is inmiddels dat zelfs bussen met vogels vanuit Turkije geen strobreed in de 
weg worden gelegd.  

Deze handelaren van buiten de EU zijn per definitie illegaal bezig.  

Dus als NVWA een vogelopvangcentrum plat legt vanwege overtreding van de regelgeving is 
dat het goed recht van de NVWA 

Het staat wat mij betreft in schril contrast met het samenwerken met illegale zwijnerij via 
(internationale)vogelmarkten en als dekmantel fungeren van besmettingen met Chlamydia 
ps en als dekmantel fungeren van de (internationale) verspreiding van een aangifte plichtige 
ziekte.  

Het staat ook in schril contrast met de taak van de NVWA om er op toe te zien dat er geen 
hoenderachtigen aangevoerd/verhandeld mogen worden via (internationale)vogelmarkten.  

Iedereen , inclusief de handelaren en de organisatoren weten dat de NVWA hier wel streng 
op toeziet.  

De reden is dat het hierbij gaat om de grote commerciële belangen van de commerciële 
pluimveehouderij.  

Op vogelmarkten zijn hoenderachtigen dan ook niet aanwezig vanwege het risico op de 
verspreiding van vogelgriep, NCD enz.  

Daar sta ik als vogeldierenarts volledig en dus voor 100% achter.  

Het welzijn van vogels en de verspreiding van besmettelijke ziektes, die desastreus kunnen 
zijn voor vogelbestanden, staat niet op het lijstje van de NVWA. 
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Een van de belangrijke vastgelegde taken van de NVWA is het opsporen van de bron van een 
besmetting met Chlamydia ps bij de mens.  

Als een dierenwinkel of een private kweker blijkt als bron te fungeren worden er stringente 
maatregelen genomen om de verspreiding te voorkomen. Een winkel gaat tijdelijk dicht en 
een parkieten kweker gaat in quarantaine voor minimaal 5 weken. Besmette vogelbestanden 
moeten worden behandeld en na de behandeling controleert de NVWA of de behandelde 
vogels vrij zijn van Chlamydia ps. voordat het plakkaat besmet bedrijf wordt weggehaald.  

Vervolgens neemt de NVWA geen enkel initiatief om te voorkomen dat dierenwinkel 
vervolgens weer vogels verkopen die besmet zijn met Chlamydia ps.  

Als het gaat om een aangifteplichtige ziekte lijkt het voor de hand liggend dat vogels in 
dierenwinkels uitsluitend aangeboden worden op basis van een gezondheidsverklaring, 
ondertekend door een (vogel)dierenarts op basis van uitslagen die afkomstig zijn van 
betrouwbare laboratoria.  

Het zou volstrekt voor de hand liggend zijn dat dit ook van toepassing is op kwekers van 
vogels die vogels verkopen en ruilen.  

Zolang dit niet door de NVWA wordt aangekaart en geagendeerd is het opsporen van 
bronnen een wassen neus.  

Zeker als het vervolgens gaat om vogelmarkten als belangrijke bronnen van besmetting en 
verspreiding.  

Als bij een besmetting blijkt dat de vogel is gekocht op een vogelmarkt, of als een mens 
besmet is geraakt na een bezoek aan een vogelmarkt, gaan de handen van de NVWA in de 
lucht en worden er verder geen maatregelen genomen om dit soort besmettingen en 
verspreiding van een aangifteplichtige ziekte te voorkomen.  

De realiteit is de omgedraaide wereld.  

Het klinkt misschien cynisch, en dat is het ook, maar bij de volgende vogelmarkt gaan 
collega's van de NVWA rondlopen en "controleren" om vervolgens koffie te drinken en aan 
de organisatie te laten weten dat er geen problemen zijn gevonden.  

Het is voor mij werkelijk moeilijk voor te stellen hoe het is om als dierenarts van de NVWA 
de opdracht te krijgen om een vogelmarkt te moeten "controleren".  

Nog los van het gegeven dat , voor zover ik weet, serieuze deskundigheid op het gebied van 
de vogelgeneeskunde niet aanwezig is bij de collega's van de NVWA.   Het is voor mij als 
vogeldierenarts dan ook opmerkelijk dat collega's van de NVWA als deskundigen worden 
aangesteld om vogels op een vogelmarkt te controleren op de aanwezigheid van een 
besmetting met Chlamydia ps.  

Dit nog even los van andere besmettelijke vogelziektes en het beoordelen van ernstige 
welzijnsproblemen.  
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Wetend wat ik nu weet zou ik als vogeldierenarts een dergelijke opdracht principieel 
weigeren omdat ik dan ontegenzeggelijk medeverantwoordelijk ben voor deze 
vogelonvriendelijke handel en alleen dienstbaar ben aan de commerciële belangen binnen 
de (internationale)vogelhandel.  

Los van de belangen van de vogels is het een gegeven dat de NVWA al vele jaren een cruciale 
rol speelt bij de verspreiding van een aangifteplichtige ziekte en mede verantwoordelijk voor 
besmettingen die plaatsvinden tijdens deze vogelmarkten.  

Mijns inziens heeft de NVWA en hebben collega's van de NVWA een goede principiële reden 
om deze taken niet meer te willen vervullen. Dat zou duidelijk maken dat de controles een 
wassen neus zijn en dat deze controles iets suggereren wat niet overeenkomt met de 
waarheid.  

Als ik kijk naar datgene wat er boven tafel is gekomen binnen de Belastingdienst waardoor 
duizenden families door de overheid ernstig zijn gedupeerd en ten onrechte 
gecriminaliseerd, kan het mijns inziens niet anders dan dat de NVWA zich vroeg of laat moet 
verantwoorden voor haar rol bij het verspreiden van psittacosis als aangifteplichtige ziekte.  

Er is wat mij betreft geen twijfel over mogelijk dat er mensen dood zijn gegaan en nog 
doodgaan door besmettingen met Chlamydia ps. tijdens het bezoeken van vogelmarkten die 
zijn "gecontroleerd" en gesanctioneerd door de NVWA.  

Nogmaals, het is voor mij moeilijk te begrijpen dat de N.V.W.A. het laat gebeuren dat 
organisatoren en belanghebbenden, zoals dhr. Zoer als voorzitter van NBvV, voortdurend  

wegkomen met het leugenachtige verkooppraatje dat er volop controles worden uitgevoerd 
door de NVWA en dat, als de kooien schoon zijn, er geen problemen zijn van besmettingen 
en de verspreiding van Chlamydia ps.  

Op mijn vraag aan de gemeente Zwolle hoe het kan dat de gemeente een vergunning geeft 
voor het organiseren van een van de grootste (internationale vogelmarkten in Europa kreeg 
ik het antwoord dat een vergunning wordt afgegeven in de overtuiging dat de organisatie 
zich zou houden aan de wettelijke bepalingen en dat het aan de NVWA is om er op toe te 
zien dat de regels worden nageleefd.  

Vanuit de gemeente werd mij geadviseerd om, als ik onregelmatigheden zou constateren, 
direct contact op te nemen met de NVWA zodat de NVWA passende maatregelen zou 
kunnen nemen.  

Het is duidelijk dat de belanghebbenden, inclusief de gemeente Zwolle en de NVWA 
consequent weglopen voor de eigen verantwoordelijkheid dat bezoekers van vogelmarkten 
besmet raken met Chlamydia ps, ernstig ziek worden danwel er aan doodgaan..  

Daarnaast laten alle betrokken zien dat het welzijn en de gezondheid van de vogels volstrekt 
ondergeschikt zijn aan de commerciële belangen van de handelaren.  
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Door mij wordt als mijn primaire verantwoordelijkheid als vogeldierenarts beschouwd het 
opkomen voor de gezondheid, de belangen en het welzijn van vogels  

Daarnaast beschouw ik het ook als mijn verantwoordelijkheid om op te komen voor de 
belangen van goedwillende eigenaren / kwekers van vogels. Dat betekent o.a. concreet tijd 
en energie investeren in het voorkomen van Psittacosis als ernstig risico voor de 
volksgezondheid.  

Geen wonder dat door de Adviespraktijk voor Vogels en Stichting de campagne "STOP 
VOGELMARKTEN" is gestart in de overtuiging dat deze campagne gaat leiden tot een verbod 
op het organiseren van deze vogel/mensonvriendelijke zwijnerij.  

Het lijkt mij dan ook voor de hand liggend om een situatie na te streven waarbij er spaken is 
van (collegiale) samenwerking in plaats van een situatie waarbij de NVWA door mij wordt 
ervaren als een tegenstander die niet opkomt voor de gezondheid/de belangen en het 
welzijn van vogels en daarnaast een belangrijke rol speelt bij de verspreiding van psittacosis 
en de volksgezondheid op het spel zet.  

Ik kan me moeilijk voorstellen dat u het niet eens bent met de stelling: "Vogelmarkten zijn 
niet meer van deze tijd".  

Wat mij betreft maken we in het nieuwe jaar een afspraak omdat het mijns inziens goed is 
om te komen tot overleg.  

Vriendelijke groet,  

Drs. Jan Hooimeijer DVM RPBC  

 

Dat de vogelbonden en de organisatie van deze vogelmarkten zich verschuilen achter de 
aanwezigheid van de NVWA en de GGD wordt duidelijk gemaakt in een artikel in het blad 
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.. 

Er wordt nadrukkelijk gesuggereerd dat alles goed is geregeld dankzij de controles van de 
NVWA en de controles van een dierenarts van de organisatie en door de aanwezigheid van 
de GGD. 
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Advertentie in het blad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers over 

een vogelbeurs in Bocholt met de mededeling dat bij de verkoop van 

parkieten een gezondheidsverklaring verplicht is. 

Een dergelijke verplichting is er niet in Nederland voor de verkoop van parkieten via 

dierenwinkels, niet voor het aanbieden van parkieten op een tentoonstelling, niet voor de 

verkoop van parkieten via vogelmarkten en niet voor partikuliere verkoop via 

kwekers/internet.  

In Nederland worden bezoekers/verkopers/kopers willens en wetens blootgesteld aan een 

aangifteplichtige ziekte met ernstige gezondheidsrisico’s.  

Zelfs bestaande regelgeving wordt door de overheid / NVWA niet nageleefd ondanks 

beschikbare informatie over de serieuze risico’s voor besmettingen en voor de 

verspreiding. 

 

Psittacose (papegaaienziekte) - gezondheidsrisico’s 

Nederland heeft in de afgelopen jaren een aantal uitbraken van psittacose 
(papegaaienziekte) meegemaakt. In 2009 werden 72 patiënten gemeld en daarmee behoort 
Nederland tot de landen in Europa waar psittacose, volgens de formele meldingen, het 
meest voorkomt. Het aantal gemelde patiënten vormt, evenals bij andere zoönosen die via 
de lucht kunnen worden overgedragen, waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Naar 
schatting is alleen al het aantal patiënten dat ten gevolge van de infectie jaarlijks een 
ernstige longontsteking krijgt, ruim 300. Dit zou overeen komen met ruim 1000 infecties in 
Nederland per jaar. De ziekte wordt overgebracht door vogels, voor het merendeel 
kromsnavels, die de verwekker Chlamydophila (C.) psittaci uitscheiden.  

De toenmalige veterinair hoofdinspecteur van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft 
daarom gevraagd de hiermee samenhangende risico’s te beoordelen en maatregelen te 
adviseren die het risico kunnen verminderen. Chlamydophila (C.) psittaci uitscheiden.  
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Lees het hele document · Psittacose (papegaaienziekte) - gezondheidsrisico’s VWA 
Risicobeoordeling.  

 
Datum 15 februari 2011 

 

Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling en 
Onderzoeksprogrammering 

Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag                                                                                       
Postbus 19506 2500 CM Den Haag T 070 448 4072 F 070 448 4071 www.vwa.nl 

Aan de staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS 

Advies over gezondheidsrisico’s van psittacose 

Nederland heeft in de afgelopen jaren een aantal uitbraken van psittacose 
(papegaaienziekte) meegemaakt. In 2009 werden 72 patiënten gemeld en daarmee behoort 
Nederland tot de landen in Europa waar psittacose, volgens de formele meldingen, het 
meest voorkomt. Het aantal gemelde patiënten vormt, evenals bij andere zoönosen die via 
de lucht kunnen worden overgedragen, waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Naar 
schatting is alleen al het aantal patiënten dat ten gevolge van de infectie jaarlijks een 
ernstige longontsteking krijgt, ruim 300. Dit zou overeen komen met ruim 1000 infecties in 
Nederland per jaar. De ziekte wordt overgebracht door vogels, voor het merendeel 
kromsnavels, die de verwekker Chlamydophila (C.) psittaci uitscheiden. De toenmalige 
veterinair hoofdinspecteur van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft daarom 
gevraagd de hiermee samenhangende risico’s te beoordelen en maatregelen te adviseren 
die het risico kunnen verminderen. De uitscheidingsproducten (neus-, oogvocht en feces) 
van besmette dieren leiden tot de contaminatie van de omgevingslucht in de vorm van in de 
lucht zwevende vloeistof- en/of stofdeeltjes (druppel- en/of stofaërosolen). Inademen van 
deze aërosolen resulteert bij ongeveer 30% van de blootgestelde mensen in een besmetting.  

Zestig procent van hen krijgt griepachtige verschijnselen van wie 30% in een ziekenhuis moet 
worden opgenomen met een ernstige longontsteking die ongevoelig is voor behandeling 
met penicillines. Als de juiste diagnose niet wordt gesteld zal bij behandeling met een 
penicilline, één van de twee middelen van eerste keus bij de behandeling van een 
longontsteking, de ziekte verergeren. De kans op een infectie hangt af van het aantal 
bacteriën dat in de ingeademde lucht aanwezig is. Dit aantal is weer afhankelijk van het 
aantal vogels dat de bacterie uitscheidt, de mate van uitscheiding en de verspreiding van de 
bacteriën in de ruimte waar de vogels verblijven.  

Naar alle waarschijnlijkheid scheidt ongeveer 20% van de fokbestanden van kromsnavels 
levende C. psittaci uit, maar actuele gegevens zijn in Nederland niet beschikbaar.  
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De bacterie kan door besmette vogels vooral tijdens stress zoals op vogelshows, -markten en 
in winkels, in hoge aantallen worden uitgescheiden. Het precieze aantal bacteriën dat in de 
lucht terechtkomt, is echter nog niet bekend evenmin als het aantal bacteriën dat de mens 
minimaal moet inademen om ziek te worden.  

Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) beoordeelt het risico van 
psittacose voor de volksgezondheid als substantieel en acht het nodig dat de kans op 
blootstelling van het publiek aan C. psittaci verkleind wordt.  

Hiertoe moeten bestanden met kromsnavels die de bacterie bij zich dragen en waarmee 
het publiek in contact kan komen, conform de aanbevelingen van de EU, periodiek worden 
getest op C. psittaci met bijvoorbeeld een PCR.  

Alleen bij een negatief testresultaat zouden de dieren dan met publiek in contact mogen 
worden gebracht in winkels, op markten of een tentoonstelling.  

Preventieve en anderszins ‘niet prudente’ behandeling met antibiotica dient te worden 
voorkomen om de diagnostiek niet te hinderen maar vooral met het oog op de risico’s van 
resistentieontwikkeling. Recent is namelijk gebleken dat resistentie tegen tetracyclines 
tussen Chlamydophilae uitgewisseld kan worden. Bij het beheersen van het risico moeten 
eveneens de mogelijkheden van voorlichting waar mogelijk worden benut. Behalve fokkers 
en winkeliers, dienen kopers van kromsnavels en aanwezigen op vogelshows en -markten, 
attent gemaakt te worden op de risico’s van psittacose en de maatregelen die bijdragen aan 
de vermindering van dit risico.  

Advies Om de detectie van psittacose (en andere infectieziekten bij vogels) te verbeteren en 
de risico’s van psittacose via kromsnavels te verminderen kunnen één of meer van de 
volgende maatregelen worden overwogen.  

1. Antibiotica voor de toediening aan vogels receptplichtig maken en zowel de dierenarts als 
de vogelhouder of winkelier verplichten om de gegevens van de behandeling, ingesteld 
volgens de regels van ‘prudent use’, te noteren in een logboek of database.  

2. De preventieve behandeling met antibiotica verbieden als niet tenminste bij één van de 
contactdieren de diagnose met laboratoriumonderzoek is bevestigd, tenzij er sterke 
epidemiologische aanwijzingen zijn dat één of meer gevallen van ziekte bij de mens zijn te 
herleiden tot een specifiek vogelbestand.  

3. Het ‘in contact brengen met publiek’ alleen toestaan als de vogels vergezeld gaan van 
een, door een dierenarts/practicus opgestelde en gewaarmerkte, verklaring dat de vogels 
afkomstig zijn uit een bestand dat binnen een voorgeschreven periode (bijvoorbeeld zes 
maanden) negatief is getest op C. psittaci terwijl rond het moment van testen geen 
antibiotica werden verstrekt.  

4. Adequate in- en uitslagregisters verplicht stellen zodat bronopsporing door de NVWA 
effectief en efficiënt kan worden uitgevoerd.  
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5. Organisatoren van vogeltentoonstellingen en vogelmarkten, fokkers en winkeliers 
verplichten om bezoekers en kopers met een folder te attenderen op de risico’s van 
psittacose en de te nemen maatregelen.  

6. De bronopsporing van psittacose faciliteren door een bredere inzet van een snelle, 
gevoelige PCR in de humane diagnostiek. Dit kan in sommige gevallen eveneens leiden tot 
een eerdere behandeling met een werkzaam antibioticum.  

Onderbouwing Aanleiding  

De afgelopen zeven jaar vertoont het aantal meldingen van psittacose een duidelijk 
stijgende trend. Van 18 meldingen in 2002 liep het aantal op tot 85 in 2008 en 72 in 2009.  

Een uitbraak bij de Faculteit Diergeneeskunde in 2004 die veroorzaakt werd door een 
valkparkiet, telde tien patiënten. Drie van hen werden opgenomen in een ziekenhuis 
waarvan één op de Intensive Care. In 2007 leidde een vogelshow in Weurt bij 42 mensen tot 
een infectie van wie er zeven moesten worden opgenomen. Gemeten naar het aantal 
officiële meldingen behoort Nederland momenteel tot de Europese landen met de hoogste 
incidentie. Vraagstelling  

De voormalige hoofdinspecteur veterinaire volksgezondheid, dierziekten en diervoeding 
(VDD) van de VWA heeft daarom bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering 
(BuRO) gevraagd om: “het risico van Chlamydophila psittaci bij gezelschapsdieren voor de 
volksgezondheid te beoordelen en te adviseren over mogelijke maatregelen die kunnen 
bijdragen aan de vermindering van dit risico.”  

Aanpak  

Om de vraag van de hoofdinspecteur VDD te beantwoorden is een risicobeoordeling 
uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van diverse bronnen. Het hierop gebaseerde advies is 
afgestemd met NVWA-Toezicht, LNV/VDC en van commentaar voorzien door niet betrokken 
medewerkers van BuRO, Wageningen Universiteit, Faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht en RIVM.  

Risicobeoordeling Gevaaridentificatie en -karakterisatie  

Psittacose of papegaaienziekte is een zoönose die wordt veroorzaakt door Chlamydophila 
(C.) psittaci. De bacterie heeft een natuurlijk reservoir in vogels. Er zijn van C. psittaci negen 
genotypen bekend waarvan er zeven (A tot en met F en E/B) zijn geassocieerd met vogels. 
Deze genotypen zijn vrij gastheer specifiek, hebben een verschillend ziekteverwekkend 
vermogen en kunnen lang in het milieu (stof) overleven (1,2). De typen met het grootste 
ziekteverwekkend vermogen worden uitgescheiden door kromsnavels zoals papegaaien en 
parkieten. De ziekte bij vogels wordt gekenmerkt door een ontsteking van ogen, longen, 
luchtzakken en het maagdarmstelsel. De ernst van de verschijnselen wisselt sterk van soort 
tot soort en vaak verloopt de infectie subklinisch maar zijn de vogels toch besmettelijk. 
Besmette vogels scheiden de bacterie in grote getale (tot 105 per gram of milliliter) uit met 
de feces, oog- en neusvocht. De uitscheiding is vaak intermitterend en kan worden 
geactiveerd door stress (3). De meest voorkomende manier van overdracht is het inademen 
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van gecontamineerde druppel- en/of stofaërosolen (4). Contactinfecties spelen 
waarschijnlijk een minder grote rol. Bij de mens wordt psittacose gekenmerkt door 
griepachtige verschijnselen, in veel gevallen gecompliceerd door een longontsteking die met 
de huidige diagnostiek vaak niet snel kan worden herleid tot C. psittaci. Zwangere vrouwen 
vormen een risicogroep waarbij een besmetting tot complicaties voor de vrucht zou kunnen 
leiden. Sinds 2002, een jaar waarin psittacose 18 keer is gemeld, is een duidelijk Bureau 
Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering stijgende trend waarneembaar met in 
2009 72 meldingen (5,6,7). Een op de voorgrond tredend ziektebeeld bij psittacose is een 
ernstige longontsteking die naar schatting jaarlijks bij 320 patiënten voorkomt (29). Een 
veelvoud van dit aantal krijgt - soms ernstige - griepverschijnselen en heftige hoofdpijn. Het 
geschatte aantal infecties bedraagt ongeveer 1000 op jaarbasis. Gemeten naar de gemelde 
besmettingen behoort Nederland tot de Europese landen met de hoogste incidentie van 
psittacose. Het risico wordt bepaald door de blootstelling aan de ziekteverwekker, de kans 
om geïnfecteerd te raken en de ernst van de infectie. De kans om bij een bepaalde mate van 
blootstelling geïnfecteerd te raken hangt af van het ziekteverwekkend vermogen van de 
verwekker en de weerstand van de blootgestelde persoon. Blootstelling De mens kan 
geïnfecteerd worden door blootstelling aan C. psittaci die door besmette vogels wordt 
uitgescheiden met de ontlasting, in oog- en neusvocht. De ingedroogde se- en excreta 
vormen aërosolen die na inademen kunnen leiden tot een infectie. De blootstelling wordt 
bepaald door het aantal bacteriën dat aanwezig is in de lucht die door de mens wordt 
ingeademd. Deze concentratie is op zijn beurt weer afhankelijk van het aantal vogels dat de 
bacterie uitscheidt, de mate waarin de bacterie wordt uitgescheiden en de grootte en vorm 
van de ruimte waarin de vogels verblijven. Het aantal vogels dat de bacterie uitscheidt  

Bij circa 465 vogelsoorten is C. psittaci aangetoond (8). Kromsnavels zijn het voornaamste 
reservoir, met name vogels die in gevangenschap worden gehouden (9,10). De mate van 
voorkomen van een ziekteverwekker bij een diersoort wordt uitgedrukt in de prevalentie. Dit 
is het percentage positieve dieren op een bepaald moment. De hoogste prevalenties worden 
gezien bij kromsnavels (vooral genotype A) en duiven (vooral genotype B) (1). Circa 90% van 
de 6000 gemelde gevallen van psittacose bij vogels in Duitsland betrof kromsnavels en 10% 
waren duiven (11).  

In Nederland zijn geen recente cijfers bekend over de prevalentie van C. psittaci bij vogels. 
In 1989 bleek het antigeen (ELISA feces) bij parkieten in Utrecht en omgeving bij 40% van 
de onderzochte fokbestanden en 27% van de vogelwinkels voor te komen. Van de geteste 
parkieten scheidde 10% de verwekker uit (12).                                             

Bij wilde duiven was de prevalentie, gemeten met PCR in feces, 7,9% (13). In Duitsland is van 
1984 tot 2000 een monitoring uitgevoerd bij meer dan 4000 vogels. Daarbij werd met 
behulp van immuunfluorescentie vastgesteld dat 9,6% van de kromsnavels de verwekker 
uitscheidde (1). Interpretatie van de prevalentiegegevens moet met enige voorzichtigheid 
geschieden. De methode die is gebruikt en het materiaal dat is onderzocht, bepalen in grote 
mate de interpretatie van de resultaten. Een vergelijking van de meest gebruikte testen bij 
246 vogels laat dan ook zien dat de gevonden prevalenties, al naar gelang de test, variëren 
van 2,5% tot 58,5% (14).  
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De PCR waarmee de aanwezigheid van C. psittaci-DNA in de feces van de vogel wordt 
vastgesteld, toont niet alleen aan dat de vogel geïnfecteerd is maar ook dat de bacterie 
wordt uitgescheiden. De PCR geeft echter nog geen uitsluitsel over de vitaliteit en dus het 
ziekteverwekkend vermogen van de bacteriën. Daarvoor is het noodzakelijk de bacterie ook 
te kweken. In België zijn onderzoekers daarom onlangs gestart met het gebruik van een 
combinatie van methoden. Bij het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering 
onderzoek van zowel vogels als mensen worden een PCR én een kweek gebruikt voor 
detectie van de bacterie (15). Negentien procent (59/308) van de geteste kromsnavels was 
PCR-positief. Van de PCR-positieve kromsnavels kon bij 25 (40%) de bacterie worden 
gekweekt. De prevalenties op dierniveau en op niveau van fokbestanden (PCR én kweek 
positief) waren in 2007 respectievelijk 8% en 20% (16). Aangenomen mag worden dat deze 
in Nederland momenteel in dezelfde orde van grootte zullen liggen. De mate van 
uitscheiding Reactivering van de uitscheiding bij dragers (symptoomloze kolonisatie) van de 
bacterie vindt plaats bij stress en kan intermitterend optreden (1,2). Als vogels de bacterie 
uitscheiden gebeurt dat, zeker bij stress, in grote aantallen en gedurende vele maanden (16). 
Voor kromsnavels zijn tot op heden geen gegevens gepubliceerd van longitudinaal 
onderzoek naar het uitscheidingsgedrag van natuurlijk besmette dieren. Parkieten die op de 
eerste dag van het onderzoek via een aërosol waren blootgesteld bleven tot het eind van het 
onderzoek, op dag 20, de bacterie in grote hoeveelheden uitscheiden (9). Een kwantificering 
van de kans op fout-negatieve resultaten bij eenmalige bemonstering van dragers is nog niet 
mogelijk. Het aantal bacteriën in de lucht Gegevens over de concentratie van levensvatbare 
ziekteverwekkers in de lucht bij een spontane infectie van vogels zijn nog niet gepubliceerd. 
In 85% van de periodiek verzamelde luchtmonsters op een kalkoenbedrijf werd met een PCR 
C. psittaci aangetroffen. De onderzoekers slaagden er echter niet in om de bacterie uit de 
monsters te kweken en wijten dit aan imperfecties van de bemonsteringstechniek (15). 
Inmiddels is de optimale bemonsteringstechniek gepubliceerd. De auteurs realiseren een 
detectie in lucht met een ondergrens van 1 en 10 C. psittaci per m³ met respectievelijk PCR 
en kweek (17). Afhankelijk van de karakteristieken van de ruimte (afmetingen, vorm, tocht, 
etc.) zullen er concentratieverschillen in de lucht optreden die mede bepalend zijn voor de 
omvang van het risico.  

Kans op infectie  

De kans op een infectie bij een bepaalde mate en duur van blootstelling wordt bepaald door 
de ingeademde ‘dosis’, het ziekteverwekkend vermogen van de bacterie en de afweer van 
degene die de bacterie heeft ingeademd. De minimaal infectieuze dosis van C. psittaci is tot 
op heden niet bekend. Met kwantitatieve metingen in luchtmonsters zullen op termijn 
gegevens bekend worden waarmee de kans op een infectie van de mens in relatie tot de 
blootstelling beter kan worden geschat (17). Vooralsnog kan deze kans alleen worden 
afgeleid uit epidemiologisch onderzoek waarbij het percentage infecties wordt vastgesteld 
van mensen die zijn blootgesteld, bijvoorbeeld door een bezoek aan een 
vogeltentoonstelling, de zogenoemde ‘attack rate’. ‘Attack rate’  

Korte tijd na het bezoeken van een vogelshow in Weurt werden 25 patiënten met een C. 
psittaci -infectie gemeld. Met een bevolkingsonderzoek kon de ‘attack rate’ van psittacose 
tijdens de show worden vastgesteld. Van de 200 bezoekers hebben na de uitbraak 156 
mensen meegewerkt aan het onderzoek. Door bloedonderzoek kon worden vastgesteld 



45 
 

dat 42 (27%) van de bezoekers een recente infectie hadden opgelopen (18). Bij een andere 
uitbraak in Nederland zijn 29 personen blootgesteld aan een besmette valkparkiet waarbij 
10 mensen (34%) besmet zijn geraakt (19).  

Op basis van de tot op heden bekende gegevens mag worden verondersteld dat de ‘attack 
rate’ van psittacose veroorzaakt door C. psittaci genotype A bij mensen die een vogelshow 
bezoeken, 30% kan bedragen.                                                                                  De 
concentraties van C. psittaci in de lucht die resulteren in een dergelijke ‘attack rate’ zijn 
(nog) onbekend.  

Ziekteverwekkend vermogen van verschillende genotypen  

Genotype A van C. psittaci dat naast - incidenteel - genotype F en E/B verreweg het meest 
voorkomt bij kromsnavels, bezit tevens het grootste ziekteverwekkend vermogen voor de 
mens (5). Het ziekteverwekkend vermogen van de genotypen B en E die relatief vaak bij 
duiven voorkomen, is veel minder groot. Na blootstelling aan C. psittaci komt er een 
tijdelijke antistofreactie op gang maar herinfecties zijn ook beschreven (20). De antistoffen 
zijn genotype specifiek zoals kan worden afgeleid uit het onderzoek van Harkinezhad et al. 
(9).  

Ernst van de infectie In ongeveer 60% van de gevallen verloopt de infectie symptoomloos 
(21). In ruim 40% van de infecties is sprake van een mild griepachtig ziektebeeld, in circa 30% 
gecombineerd met symptomen van een longontsteking en in 23% met hevige hoofdpijn 
gelijkend op een hersenvliesontsteking. Bij zwangere vrouwen is incidenteel een ernstig 
beloop beschreven (5). Naar schatting resulteert een infectie jaarlijks bij ruim 300 patiënten 
in een ernstige longontsteking (29). Deze longontsteking behoort tot de zogenoemde 
‘community acquired peumonias’ (CAP) met in Nederland een incidentie van 8 op de 1.000 
inwoners (22). In Europa is bij 28% van de patiënten met CAP een atypische verwekker de 
oorzaak van de longontsteking (23).  

Een atypische pneumonie kan onder andere worden veroorzaakt door:  

- Chlamydophila psittaci,  

- Chlamydophila pneumoniae,  

- Mycoplasma pneumoniae,  

- Coxiella burnetii.  

De verwekkers van een atypische pneumonie hebben gemeen dat ze in een vroeg stadium 
moeilijk zijn te diagnosticeren én dat ze ongevoelig zijn voor beta-lactam antibiotica (24,25). 
Voor een CAP zijn in Nederland de eerste keuze middelen momenteel amoxicilline of 
doxycycline (26). Zeker wanneer de patiënt contact met vogels niet vermeldt en een 
behandeling wordt ingesteld met amoxicilline, is de kans groot dat de pneumonie door C. 
psittaci zal verergeren en pas in een later stadium effectief behandeld wordt met 
doxycycline. In Europa wordt bij 74% van de patiënten met een CAP daarom van meet af aan 
een combinatietherapie ingezet waarmee de atypische verwekkers ook worden bestreden. 
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De aan CAP gerelateerde sterfte is in die landen ruim 2,5% lager (3,8% versus 6,4%) dan in 
landen die initieel een monotherapie toepassen (23). Een aantal auteurs waarschuwt voor 
de risico’s van resistentieontwikkeling van C. psittaci. Tetracyclines worden veelvuldig 
profylactisch gebruikt bij vogels en, zeker nu gebleken is dat resistentie tegen tetracyclines 
tussen Chlamydophilae via plasmiden kan worden uitgewisseld, moet, bij ongewijzigd beleid, 
rekening gehouden worden met een mogelijke toename van het risico door therapie-falen 
(9,10,30)  

Bewaking en bestrijding  

Bij een bepaalde mate van risico wordt de incidentie, het aantal nieuwe ziektegevallen per 
aantal inwoners in een bepaalde periode, in belangrijke mate bepaald door de toegepaste 
bestrijdingmaatregelen die moeten bijdragen aan een reductie van het risico.  

Bewaking en bestrijding bij vogels  

Er bestaan in Nederland geen monitoring programma’s die de trend van de prevalentie van 
C. psittaci bij vogels volgen. Een eenmalig onderzoek bij parkieten in de provincie Utrecht 
dateert uit 1989 (12). Psittacose is in Nederland aangifteplichtig op basis van de 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en deze meldingsplicht is de enige bron van 
informatie over de mate van het vóórkomen bij vogels.  

Bij een melding van psittacose bij vogels volgt in het kader van bestrijding onderzoek (PCR) 
van de epidemiologische eenheden waaruit de besmette vogel afkomstig was. Bij een 
positief resultaat wordt het bedrijf geblokkeerd tijdens de periode van behandeling. Als de 
controle na behandeling negatief verloopt wordt het bedrijf weer vrijgegeven. Wanneer het 
‘spoor’ ook leidt naar andere ‘bronbestanden’ worden deze eveneens onderzocht en zo 
nodig behandeld. Bij import van vogels, niet zijnde pluimvee, bestaat volgens de Europese 
regelgeving een quarantaineverplichting. Alleen wanneer kromsnavels gedurende de 
quarantaineperiode verschijnselen tonen die wijzen op psittacose, moeten de dieren 
worden getest. Als een infectie met C. psittaci wordt vastgesteld, moeten alle vogels van de 
zending worden behandeld. De quarantaineperiode wordt daarna met twee maanden 
verlengd (28). Invoer van in het wild gevangen vogels is al enige tijd verboden. Sinds 2007 is 
door de dreiging van vogelgriep ook de invoer van in gevangenschap geboren kromsnavels 
uit derde landen verboden. Hiermee vervalt ook de voor de hand liggende mogelijkheid om 
de dieren tijdens de quarantaineperiode met een PCR te testen op C. psittaci.  

Bij intracommunautair verkeer dienen kromsnavels vergezeld te gaan van een 
zogenoemde eigenaarverklaring waarin onder andere is opgenomen dat de dieren 
afkomstig zijn uit een bestand waarin geen psittacose is gediagnosticeerd en dat de vogels 
niet in contact zijn geweest met dieren van een bedrijf waar in de twee maanden voor 
export psittacose is gediagnosticeerd. Als er geen laboratoriumdiagnostiek is uitgevoerd 
blijft er echter een substantiële onzekerheid bestaan over een mogelijke besmetting met 
C. psittaci.  

Mede om die reden adviseert het Scientific Committee on Animal Health and Welfare (3):  
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“Only healthy, PCR negative birds should be sold to pet shops and by retail to pet owners. 
This could be achieved to some extent by making a certificate of no excretion, determined 
by PCR testing and signed by an authorised veterinarian.” Een gelijksoortig advies voor 
bewaking en bestrijding van C. psittaci wordt gegeven in het recent in de VS uitgebrachte 
compendium van de National Association of State Public Health Veterinarians (31):  

“Screen birds with frequent public contact (e.g., bird encounters, long-term care facilities, 
schools). Such testing may be used to reduce potential human exposure from birds.”  

Bewaking en bestrijding bij de mens  

In Nederland bestaan geen surveillancesystemen voor psittacose bij de mens. Psittacose is 
meldingsplichtig en jaarlijks worden momenteel circa 75 patiënten geregistreerd waarvan 
meer dan de helft in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Zeer waarschijnlijk is er 
echter sprake van een aanzienlijke onderrapportage (21). Als wordt uitgegaan van de 
robuuste schatting dat het aantal patiënten met een ernstige longontsteking door C. psittaci 
ongeveer 320 bedraagt, dan zou het werkelijke aantal infecties uitkomen op ruim 1000.  

Gericht onderzoek naar psittacose wordt naar alle waarschijnlijkheid (te) weinig ingezet 
mede omdat ‘contact met vogels’ door de patiënt uit eigen beweging zelden zal worden 
vermeld. Ruim 90% van de laboratoria gebruikt bovendien alleen serologische diagnostiek 
waarmee de diagnose in een aantal gevallen mogelijk wordt gemist. Gebruik van een PCR 
van respiratievocht en/of slijmvliezen koppelt een goede sensitiviteit/specificiteit aan 
snelheid zodat de incidentie beter kan worden vastgesteld, de mate van risico inzichtelijker 
wordt en, wat het belangrijkste is, de juiste therapie in een zo vroeg mogelijk stadium kan 
worden ingesteld.  

De incidentie vertoont in Nederland een stijgende trend. In tien jaar is deze gestegen van 1,7 
naar 5 per miljoen inwoners en behoort daarmee tot de hoogste in Europa. In Duitsland is 
een omgekeerde trend waarneembaar en is d e incidentie in die periode gedaald van 1,5 
naar 0,5 per miljoen inwoners (1).  

Wanneer humane gevallen worden gemeld volgt in afstemming met de openbare 
gezondheidszorg (Landelijk Coördinatiepunt Infectieziekten (LCI) /GGD) bronopsporing en 
worden bij positief resultaat in het bronbestand dezelfde maatregelen genomen als bij een 
veterinaire melding. Bronopsporing wordt naar alle waarschijnlijkheid echter met enige 
regelmaat bemoeilijkt door het feit dat de vogels voor korte tijd preventief worden 
behandeld met antibiotica.  

Vanrompay concludeerde dat ruim 45% van de 39 onderzochte fokbestanden in het jaar 
voorafgaande aan het onderzoek behandeld was met antibiotica (tetracycline, doxycycline, 
enrofloxazine). Ruim 10% van de fokkers behandelde zijn vogels profylactisch met 
tetracycline (9). Een te kortdurende therapie zal, zeker bij een onderdosering, de infectie 
niet afdoende behandelen en bij bronopsporing maskeren. Bij transport naar een winkel, 
show, markt etc. zullen eventuele ziekteverschijnselen bij uitscheidende vogels minder 
duidelijk zijn waardoor de uitscheiding van C. psittaci en daarmee het risico voor het publiek 
minder snel opvalt terwijl de uitscheiding in veel gevallen niet of onvoldoende wordt 
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gecoupeerd. De mogelijkheid van overdracht van C. psittaci van mens-op mens wordt bij 
bronopsporing niet meegenomen omdat deze route uitermate onwaarschijnlijk is (27).  

Hoogachtend,  

Prof. dr. E.G. Schouten  Directeur bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering 
Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering  Advies over gezondheidsrisico’s 
van psittacose.                
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