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Onderzoek heeft uitgewezen dat het uitbreken van één of
andere besmettelijke ziekte bij een stam grasparkieten,
meestal het gevolg is van het aankopen en inbrengen van
nieuwe vogels. Het doel van dit artikel is een aantal zaken
naar voor brengen om dit zo veel mogelijk te vermijden.
Het aantal ziekten die een stam grasparkieten kan besmet-
ten is groot en door voortdurend onderzoek in binnen- en
buitenland, worden er elk jaar nog meer ontdekt. Ziekten
die niet meteen in ons land aan de orde zijn, kunnen, door
aankopen in verre landen, toch bij ons binnengebracht
worden. Sommige van die ziekten kunnen op een eenvou-
dige manier behandeld worden, maar anderen zijn zo ern-
stig en zo weinig bekend, dat niet zelden hele stammen
grasparkieten uitgeroeid worden.
Veruit de meest voorkomende oorzaak van het uitbreken
van een besmettelijk ziekte in het introduceren van vers
bloed. De vogels kunnen er perfect gezond uitzien, terwijl
ze toch drager kunnen zijn van wat voor onheil ook. Dit
kan het geval zijn op twee manieren: ofwel zijn de ziek-
tekiemen in zodanig klein aantal aanwezig dat ze geen
symptomen veroorzaken, ofwel kan de vogel in kwestie im-
muun zijn voor de ziekte. Maar in beide gevallen is hij wel
drager. Wanneer een vogel gestresseerd is, kan hij er on-
derdoor gaan, waardoor grote hoeveelheden besmet ma-
teriaal op zoek gaat naar een nieuwe gastheer. Ook als de
vogel in kwestie niet ziek wordt, zullen de anderen, die
voor het eerst met de bacterie geconfronteerd worden, nog
niet immuun zijn en ziek worden.
De gewoonte die de meeste kwekers hebben om nieuwe
vogels meteen onder te brengen in de vluchten of meteen
in de kweekkooi, kan desastreuze gevolgen hebben. Dit is
niet alleen gewoon dom te noemen, maar wordt door ieder
weldenkend kweker van om het even welk dier, niet ge-
daan. Aan onze universiteit hebben we talrijke uitbraken
van besmettelijke ziekten bij stammen grasparkieten on-
derzocht. De gevolgen waren soms zodanig, dat kwekers
ontgoocheld de hobby de rug toekeerden. Bij meer dan de
helft van de gevallen, was kort voordien nieuw bloed in de
stam ingebracht...
De enig goede manier om zulke toestanden te vermijden,
is nieuwe vogels in quarantaine plaatsen, waar ze ook
vandaan komen. Het is niet omdat je een vogel aankoopt
bij je beste vriend, dat de vogel veilig is. In quarantaine
plaatsen doe je dus niet in de kweekruimte, want veel ziek-
ten kunnen net zo goed overgebracht worden zonder di-

rect contact tussen de vogels. Sommige bacteriën kunnen
zich bijvoorbeeld gewoon verspreiden via het veerstof of
de lucht. Quarantaine moet dus op een andere plaats ge-
beuren. Een tuinhuisje, een hobbykamer, noem maar op,
zo ver mogelijk weg van de andere vogels. Daar de qua-
rantaine zeker 3 à vier weken moet aangehouden worden,
is de keuken van moeder de vrouw niet aangewezen.
Ideaal zou zijn dat de nieuwe vogels verzorgd worden door
iemand anders dan de kweker, want ook via die weg kun-
nen ziektekiemen worden overgebracht. Indien het toch
niet anders kan, wat meestal het geval is, is het aangewe-
zen eerst de onderhoudswerkzaamheden bij de stam te
doen en pas achteraf bij de vogels in quarantaine. 
Eveneens een goed idee is het dragen van aparte kledij in
de kweekruimte en bij de quarantainevogels. Na dit alles
handen ontsmetten. Kortom, hygiëne op zijn best en na de
quarantaine de gebruikte kooien en alle materiaal
eveneens een goede ontsmettingsbeurt geven is zeker
aangewezen.
Tijdens de quarantaineperiode kunnen besmette vogels
ziek worden en sterven, maar het risico op overdracht naar
de stam is in elk geval voor een groot deel voorkomen. Dit
is echter niet het enige voordeel van quarantaine. Het is
ook de ideale gelegenheid om tijdens die periode vogels te
behandelen. Zichtbare kwalen zoals schurft kunnen perfect
behandeld worden binnen die tijd. Ook kan een ontwor-
mingskuur toegepast worden. Er bestaat zelfs een mogeli-
jkheid om de vogel te laten testen op allerlei verborgen
kwalen, alhoewel dit natuurlijk een vrij dure aangelegen-
heid is, en wellicht enkel gedaan wordt bij topklasse vogels
en dure stammen. Aan de andere kant zou wellicht iedere
kweker die met de gebakken peren zit, meteen instemmen
om het de volgende keer toch maar volgens de regels van
de kunst te doen. Onderzoek van het bloed en de uitwer-
pselen zullen al heel wat wijsheid brengen. Ik begrijp wel
dat mensen die regelmatig nieuwe vogels inbrengen dit
niet zien zitten, financieel noch praktisch. Maar kwekers
die maar heel af en toe eens een nieuwe vogel wensen in
te brengen, omdat ze over een zeer consistente en kwali-
teitsvolle stam beschikken die niet vaak vers of beter bloed
vereist, is dit zeker aan te raden en de kosten meer dan
waard.
Strikt genomen is het in quarantaine plaatsen zeker een
must. Een kleine moeite die veel miserie kan voorkomen
en een gewoonte die meteen bijdraagt tot de algehele ge-
zondheid van onze vogels.
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