
Acute Salmonella problemen bij kleurkanaries 
 
Een grote kanariekweker in het zuiden van ons land (ca. 500 vogels)  is heel recent geconfronteerd 
met een besmettelijke ziekte bij zijn vogels. Na aanschaf van een aantal vogels uit België constateerde 
hij na een week een grote sterfte bij zijn vogels.  
De liefhebber heeft zijn vogels voor onderzoek aangeboden aan het Nederlands Onderzoek Instituut 
voor Vogels en Bijzondere Dieren van dr. Gerry M. Dorrestein. Hij heeft geconstateerd dat er sprake is 
van “acute salmonellosis”. 
Deze aandoening is te stoppen met een passend antibioticum. Probleem daarbij is dat het in dit geval 
gaat om een bacterie, waarvan er ongeveer 1500 serotypes bekend zijn. Het is dan soms even zoeken 
naar het juiste antibioticum. Ieder serotype reageert anders. Het toegediende antibioticum heeft in 
het genoemde geval de sterfte onder de kanaries gestopt. Het is wel noodzaak om ook na het 
stoppen van de sterfte goed te ontsmetten en de kuur volledig af te maken. 
 
Het bovengenoemde geval staat niet alleen. Zowel bij het NOIVBD als bij de kliniek in Geldrop zijn 
meer gevallen bekend. 
 
Waarom dit bericht. 
Vaak wordt er bij plotselinge sterfte van vogels te lang gewacht om een dierenarts in te schakelen. Dit 
kan vooral bij dit soort besmettingen funest zijn. 
 
De gedupeerde kweker heeft de volgende conclusies getrokken en geeft de volgende adviezen: 

- bij besmetting als hierboven genoemd gaan alle vogels dood die bij een drager in de kooi 
hebben gezeten als ze niet goed behandeld worden 

- er is een incubatietijd van één week; gedurende die week zie je niets aan de vogels 
- houd gekochte vogels ALTIJD eerst apart van de anderen (liefst enige weken) 
- als je problemen krijgt breng de zieke vogels naar een ruimte waar geen vogels gehouden 

worden, maar breng geen zieke of “gezonde” vogels naar een ruimte waar nog andere niet 
besmette vogels zitten; 

- denk niet “och het zal wel meevallen”, maar wend je direct tot een dierenarts. Meestal is 
binnen 48 uur vast te stellen wat er aan de hand is en een gerichte behandeling in te stellen. 
Dat voorkomt onnodige ellende. 

- zorg bij het schoonmaken van je verblijven dat je niet besmettingen overbrengt (dus per hok 
schoon materiaal gebruiken) en altijd beginnen bij niet zieke vogels. 

 
Dit bericht is opgesteld in overleg met Henk Marinus (NBvV) en  Bart Braam (COM) 
 
Voor nadere informatie of onderzoek kunt u terecht bij 
 
Dr Gerry M. Dorrestein 
Diagnostisch Laboratorium NOIVBD 
Wintelresedijk 51, NL-5507 PP Veldhoven  
Tel. + 31 611 057 602 
email     info@noivbd.nl 
internet www.noivbd.nl
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