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    2. De eerste twee weken
 1 Sterrenkijkers (torticollis)
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4. Aandoeningen vanaf de voortplanting via het ei 
  tot de volwassen kip
    1. De omgeving van de haan
     1  Kunstmatige inseminatie 
     2. De omgeving van de hen 
 1  Infectieuze Bronchitis (IB)
 2 De ziekte van Marek
 3 Pokken
 4 New Castle Disease (NCD)
 5 Trilziekte (Aviaire Encephalomyelitis AE)
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6. Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel
    1. De voedselverwerking van de kip
    2. De bek
	 1	 Pokken
	 2	 Sinusitis	
    3. De krop
	 1	 Uitgezette	krop
	 2	 Krop	impactie
	 3	 Kropontsteking	(Candidiasis)
    4. De darmen en de lever
	 1	 Salmonella
	 2	 Gumboro	(IBD)
	 3	 Parasieten
	 	 	 -	Coccidiose
	 	 	 -	Wormen	(Kleine	en	grote	spoelworm,	lintworm,	haarworm)
    5. Controleer de mest van uw kippen!

7. Aandoeningen van het bewegingsapparaat
 Vaak voorkomend:
    1. Trauma
	 1	 Een	gebroken	poot
	 2	 Een	gebroken	vleugel
    2. Gezwollen voetzool (Pododermatitis of Bumble foot)
    3. Gewrichtsontsteking (Artritis)
    4. De ziekte van Marek	
	 1	 Klassieke	Marek	(verlammingsvorm)
	 2	 Acute	Marek	(Intestinale,	viscerale,	tumorale	vorm)
	 3	 Oculaire	Marek
	 4	 Lymfoïde	leucose	
    5. Oorzaken door het legapparaat (Buikwaterzucht Ascites)
    6. X-benen (Varus/valgus deformatie)
	 1	 Afgegleden	hielpees	(Slipped	tendon)
	 2	 Oorzaken	en	aandoeningen	in	de	mineralenhuishouding
	 Minder vaak voorkomend:
    7. Vitamine-deficiënties
	 1		 Vitamine	E-deficiëntie
	 2		 Sterrenkijkers,	vitamine	B1	(Thiamine)-deficiëntie
	 3		 Gekrulde	tenen,	vitamine	B2	(Riboflavine)-deficiëntie
    8. Botulisme (limberneck)

8. Aandoeningen van de huid en onderhuid
    1. Uitwendige parasieten: ectoparasieten 
	 1	 Rode	vogelmijt	of	bloedluis
	 2	 Noordelijke	kippenmijt
	 3	 Veerluis
	 4	 Kalkpootmijt	(kalkpotten)	
	 5	 Myasis
	 6	 Natuurproducten	tegen	ectoparasieten
				2. Verenpikken en kannibalisme
	 1	 Verenpikken
	 2	 Kannibalisme
    3. Schimmels en schimmeltoxinen
	 1		 Mycotoxinen	(toxinen	van	schimmels)
	 2		 Aspergillus	(schimmelinfectie)
	 3		 Favus	(poederschimmelinfectie)
    4. Stafylococcen en streptococcen 
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9. Aandoeningen van het ademhalingsapparaat
    1.  De omgeving van de kip
  Viraal:
    2. Infectieuze Bronchitis (IB) 
    3. Pseudovogelpest (New Castle Disease NCD) 
    4. Vogelgriep (Aviaire Influenza AI)
    5. Infectieuze Laryngo Tracheïtis (ILT)
    6. Aviaire Rhino Tracheïtis (ART) 
    7. Pokken (Aviaire pox) 
  Bacterieel:
    8. Mycoplasma Mg, Ms, Mm (Chronic Respiratoir Disease CRD)
    9. Acute snot/acute Coryza (Avibacterium paragallinarum) 
    10. E. coli (Escherichia coli)
    11. Ornithobacterium rhinotracheale (ORT)
    12. Vogelpest/vogelcholera (Pasteurella multocida)
    13. Aviaire tuberculose (Mycobacterium avium)
  Schimmels:
    14. Aspergillus flavus en Aspergillus fumigatus
  Parasieten:
    15. Luchtpijpworm (Syngamus trachea)
    16. Luchtpijpmijt (Sternostoma tracheacolum)
    17. Het geel, aviaire trichomoniasis

10. Aandoeningen van de ogen

11. Minder vaak voorkomende ziekten
    1. Zwartkopziekte (Black Head)

12. Uitzonderlijke aandoeningen

13. Dwangvoeren en het verzorgen van een zieke kip

14. Ziekten, medicatie en vaccinatie
    1. Vaccineren of niet?
    2. Vaccinatieschema voor hoenders
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3. Aandoeningen bij kuikens    1. Gezonde kuikens 1 De eieren
 2 Het broeden
    2. De eerste twee weken 1 Sterrenkijkers (torticollis) 2 Poepkontjes
    3. Pullorum en salmonellosen
4. Aandoeningen vanaf de voortplanting via het ei   tot de volwassen kip    1. De omgeving van de haan     1  Kunstmatige inseminatie      2. De omgeving van de hen  1  Infectieuze Bronchitis (IB) 2 De ziekte van Marek 3 Pokken

 4 New Castle Disease (NCD) 5 Trilziekte (Aviaire Encephalomyelitis AE) 6 Infectieuze Lareyngo Tracheïtis (ILT) 7 Egg Drop Syndroom (EDS) 8 E. Coli
 9 Salmonellose: Salmonella soorten 10 Mycobacterium avium 11 Mycoplasma gallisepticum en Mycoplasma synoviae 12 Escherichia coli 13 Enterococcen 14 Staphylococcen

5. Aandoeningen van het legapparaat    1.  Afwijkingen van de eivorm en de eischaal 1 Zwakke eischalen 2 Windeieren
    2.  Eileiderontsteking    3. Legnood en/of cloacaprolaps

Een kip is een complex wezen met tal van li-chaamsdelen die gevoelig zijn voor aanvallen op de gezondheid. 

Besmettingen met bacteriën, virussen en inwen-dige en uitwendige parasieten en daarmee van ziekten, zijn nooit voor 100% te voorkomen. 
Dieren met een bacteriële besmetting zijn met een juiste behandeling met antibiotica veelal te genezen. 

Die met een virusbesmetting alleen door LTC (Love Tender Care). Voorbehoedend kan voor beide soorten ziekte-verwekkers een entprogramma worden opgezet.
Besmettingen met uitwendige (ecto)parasieten zijn goed te bestrijden, maar besmettingen van buitenaf met (endo en ecto)parasieten blijven continu voorkomen.

Een gezond dier is levendig, vitaal en schar-relt rond. Een ziek dier gaat zitten suffen en/of wordt bleek en mager.

Hersenen

Longen

Krop

   Nier

        Hart

    Lever

  
Cloaca

Luchtpijp

Eierstok

 Alvleesklier

Eileider

    Slokdarm

          

                          Kliermaag

        Milt

Spiermaag

Luchtwegen

Uterus/ 
schaalklier

Dikke darm

 Dunne darm

Twaalfvingerige darm

Blinde 
darmen

2.1 Het tegenhouden van infecties en besmettingen
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Uitzonderlijke aandoeningen

Deze kip is als halfwas kuiken waarschijn-lijk tegen een muur gevlogen. De hele bo-vensnavel brak af. Het kon eerst niet eten, en kreeg dwangvoeding. Na een week of vijf begon ze ineens zelf te eten. De snavel groeit niet meer aan.

Een gebroken snavelSnavelbreuken moeten eerst gestabili-seerd worden. Het is ongelooflijk pijn-lijk voor de kip en vaak treden er heftige bloedingen op. Ook later zal de kip nog moeten eten en drinken. Wanneer ze dit niet meer kan dan zal enkele malen per dag met een sonde in de krop het voer en water toegediend moeten worden. Een brij van gemalen granen (babyvoeding) kan na mengen met water en eventueel medicijnen ge-makkelijk in de krop met een lange kropsonde met grote knop ingebracht worden. 

Scheuren in de snavel kunnen goed met Dentalacryl gelijmd worden. Na uit-groei van de snavel groeien de gelijmde stukken vanzelf naar buiten en valt de Dentalacryl na enkel weken eraf.

Wel bestaat de kans op vergroeiingen en vervormingen. Dit moet dan wel hand-matig met een nagelvijl bijgehouden worden. Soms moet de ondersnavel met draadjes (cerclages) aan elkaar gemaakt worden, maar daarvoor is het verstan-dig om naar de dierenarts te gaan. Met weefsellijm kunnen delen van de snavel teruggeplaatst en gelijmd worden.  Sna-velfracturen en verwondingen groeien vaak weer goed dicht en kan de kip nog lange tijd verder mee.

Belangrijk blijft bij snavelproblemen de conditie van de kip in de gaten te hou-den. Vaak eten en drinken ze onvol-doende en zal met kunstmatige voeding met een sonde in de krop de kip dage-lijks bijgevoerd moeten worden. 
Zie Hoofdstuk 10.

Volledige of gedeeltelijke stukken van de snavel kunnen ook door ongelukken verdwijnen. Gelukkig groeit de snavel net als onze vingernagels meestal weer door en ontstaat er een nieuwe snavel. 
Een gescheurde kamSoms raakt een kam ernstig beschadigd. Deze haan is waarschijnlijk ergens ach-ter blijven haken en heeft daardoor een flinke winkelhaak in zijn kam. Besloten werd om de losse flap te ver-wijderen, omdat de flap te groot was en waarschijnlijk alsnog zou afsterven, waardoor hechten in dit geval geen op-tie was.  

De kam werd onder en boven de kniplijningespoten met een druppel Lidocaine/adrenaline (totaal 0,1ml) om de kam plaatselijk te verdoven en de bloedvaten samen te laten trekken. 

Zo kon  de losse flap afgeknipt  worden met een gedesinfecteerde chirurgische schaar zonder heftige bloedingen. 
De wond (en het al opgedroogde bloed)werd zo goed mogelijk schoongemaaktmet schoon steriel  water. Op het bloe-dende gedeelte werd een klein stukje spons met stollingsmiddel (Spongostan) gedrukt, waardoor het bloeden sneller stopt. De wond kan zo sneller dicht-gaan en genezen. Eventuele bloedingen worden met een ronde gebogen naald nog gehecht met een dunne oplosbare hechtdraad.Cyste op een ooglid

Kippen hebben drie oogleden. Het bo-venste en het onderste ooglid sluiten het oog af als het dichtgaat. Het binnenste ooglid gaat  van neus richting oor over de oogbol heen. Dit ooglid wordt het bindvlies genoemd. Wanneer een ver-dikking op de rand van het ooglid groeit kan dit een verstopping zijn door kleine veerfollikels, of een locale ontsteking of een met vocht gevulde bult (cyste). 
Goed onderzoek bij de dierenarts  is no-dig om oogbeschadiging te voorkomen en om een goede diagnose te stellen. 

Dan kan ook de benodigde therapie worden bepaald.

Een cyste kan openbreken, maar kan vaak met oogzalven of oogdruppels wor-den behandeld. Het geneest daarna goed zonder verdere littekenvorming. Let bij druppelen altijd op, dat de punt van de tubes of druppelaars niet het oog raken waardoor het hoornvlies wordt bescha-digd en de zalf of druppels in het flesje worden geïnfecteerd. Het oog produ-ceert veel traanvocht waardoor de werk-zame stof van de druppels snel verdwijnt. 

Vaak druppelen met kleine beetjes werkt beter dan éénmaal per dag druppelen met veel.   

Darmen en lever

6.4.2 Gumboro of infectious bursal 

disease (IBD)

Oorzaak 
Gumboro of IBD is een virale infectie 

bij kippen en fazanten en komt wereld-

wijd voor bij zowel hobby alsook indus-

trieel pluimvee. Vooral jonge dieren tus-

sen de 3-6 weken zijn heel gevoelig voor 

het ontstaan van klinische symptomen 

op moment dat de bursa van Fabricius 

volledig ontwikkelt is. De Bursa van Fa-

bricius komt alleen voor bij pluimvee en 

is een belangrijk orgaantje gelegen tegen 

de cloaca en is van belang voor het im-

muunstelse voor de aanmaak van witte 

bloedcellen zoals de B-lymfocyten. 

Het virus wordt oraal (via de mond), via 

inhalatie (inademen) of via cloaca dip-

ping opgenomen en vermenigvuldigd 

dan in de witte bloedcellen van de “gut-

associated tissues”. Van hieruit gaat het 

virus via de bloedbaan (viraemie) naar de 

bursa van Fabricius waar het nog eens 

vermenigvudigd. Van hieruit vindt een 

tweede viraemie plaats (virus bevindt 

zich in het bloed) naar andere organen 

zoals de nieren.

Symptomen

Tijdens deze tweede virus uitspreiding 

ontstaat een ontstekingsrespons in de 

bursa wat gepaard gaat met klinische 

ziektesymptomen, verhoogde urineuit-

scheiding/vochtverlies door aantasting 

van de nieren en sterfte. De kuikens die 

overleven blijven hun hele leven ver-

zwakte dieren met een lager afweerap-

paraat en zullen vaker ziek worden. 

De verhoogde urineuitscheiding mag 

zeker niet verward worden met diarree 

ten gevolg van spijsverteringsstoornis-

sen.

Gumboro (IBD)

 Vooral in de hobbysector is belangrijk 

dat deze ziekte een weerstandsverlaging 

(immunosuppressie) geeft na herstel of 

subklinische infectie met het IBD virus. 

Subklinische infectie betekent dat het 

dier geinfecteerd wordt met het virus 

maar geen symptomen vertoont. Bij een 

immunosuppressie zijn de dieren over 

het algemeen vatbaarder voor infectieu-

ze aandoeningen en worden sneller ziek. 

Diagnose
Op autopsie kan men om die redenen 

ook streepbloedingen zien op de dijspie-

ren. Bovendien ziet men een gezwollen 

en rode bursa van Fabricius in combina-

tie met bleke, gezwollen nieren.  In een 

later stadium ziet men een atrofie van 

de bursa. Indien de ouderdieren gevac-

cineerd zijn, worden de kuikens in hun 

eerste 3 levensweken beschermd. 

Kip bij autopsie. Hier zijn de gezwollen 

bursa van fabricius (x) met bloedingen en de 

aangetaste nieren te zien, wat typisch is voor 

een I.B.D. infectie.

Typisch beeld dat gezien wordt bij een verhoogde urine-uitscheiding bij kippen. 

Zeker differentiëren van diarree ten gevolge van spijsverteringsstoornissen.

Deze bescherming komt door de anti-

stoffen, die via de dooier in het kuiken 

opgenomen zijn in hun bloed (maternale 

antistoffen). Daarom is het in de indus-

trie gebruikelijk de antistoffen-titer voor 

Gumboro te bepalen van eendagskui-

kens door middel van een bloedonder-

zoek (serologie) om het optimale tijdstip 

te bepalen voor een vaccinatie van de 

kuikens. Meestal is dit rond dag 21. 

Men moet deze ziekte wel onderschei-

den van de nierbeschadigende stam van 

infectieuze bronchitis (IB). Hier ziet 

men bij sectie vrijwel geen zwelling van 

de bursa.

Behandeling

Bij een acute uitbraak von Gumboro be-

staat er geen behandeling. In dit geval 

kan men de kippen ondersteunen met 

medicatie die het immuunsysteem on-

dersteunen en eventueel vloeistof met 

elektrolyten. Verder is de bestrijding 

vooral gericht op preventie van insleep 

van de ziekte door verhoogde hygiëne-

maatregelen zoals grondige reiniging 

van de stal/hokken. Vaccinatie van een-

dagskuikens is in zulke gevallen aan te 

raden in combinatie met vaccinatie te-

gen de ziekte van Marek en New Castle 

Disease (Innovax-IBD-ND van MSD).

Kippen met IBD vertonen algemeen 

zwakte, dik zitten, deppressie, witte 

waterige diarree, gesloten ogen en ook 

plotse sterfte. 

De acute sterfte komt door een versto-

ring van de bloedstolling. 
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 Waarom worden hanen niet doof 
door hun eigen gekraai?

Hanen kraaien, en als ze dat doen dan 
produceren ze een geluid van 100 tot  
140 decibel. Als je toevallig bij een haan 
staat die kraait, dan word je getroffen 
door een geluidsgolf van ongeveer 100 
decibel. Dat is zo luid als het lawaai van 
een kettingzaag en meer dan genoeg 
om blijvende gehoorschade op te lopen.  
Geluiden van 130 decibel en meer, heb-
ben zelfs minder dan een seconde nodig 
om het gehoor blijvend te beschadigen. 
Een mens zou er stokdoof van worden, 
het is dus verrassend dat hanen niet doof 
worden door hun eigen gekraai.    

Onderzoekers van de Universiteit Ant-
werpen en de Universiteit Gent hebben 
ontdekt hoe dat komt. 
Ze bevestigden microfoons aan de kop-
pen van hanen om de geluidsniveaus te 
meten die de dieren zelf ervaren als ze 
kraaien. Ze maten ook het kraaien vanaf 
verschillende afstanden. 

Vervolgens maakten ze micro-CT-scans 
van hennen- en hanenoren om de geo-
metrie van de oorkanalen te reconstru-
eren wanneer hun snavels open en ge-
sloten zijn.
 
Ze stelden vast dat hanen in staat zijn 
hun oren volledig af te sluiten. Als ze 
hun bek wijd openen, dan gaan hun 
uitwendige gehoorkanalen automatisch 
dicht. Hanen hebben dus ingebouwde 
‘oordoppen’. 
Hennen produceren maar 70 decibel als 
ze kakelen, te weinig om gehoorschade 
op te lopen en hebben die ‘oordoppen’ 
niet. (Geluiden zijn maar schadelijk van-
af 80 decibel). 

De onderzoekers vermoeden dat die 
‘oordoppen’ bij hanen het resultaat zijn 
van een natuurlijk evolutionair selectie-
proces. Dat suggereert dat hanen luider 
en luider gingen kraaien. 

Hanen kraaien om hun territorium af 
te bakenen en andere hanen duidelijk te 
maken dat ze bij hun hennen weg moe-
ten blijven. 

De luidste exemplaren waren daarin 
het meest succesvol en veroverden het 
makkelijkst een partner. Door het luider 
kraaien moest -om doofheid te voorko-
men- ook de vorm van hun oren lang-
zaam veranderen. De hanen met lichte 
oormodificaties waren de meest succes-
volle reproduceerders en gaven hun ei-
genschappen door aan volgende genera-
ties. De oren ontwikkelden zich met elke 
generatie verder, tot zij volledig konden 
worden afgesloten. 

Waarom kraait een haan ‘s ochtends?
Alle vogels maken lawaai in de ochtend. 
Een haan dus ook. Zij ontwaken bij het 
ochtendgloren en zijn meteen klaarwak-
ker. Een haan merk je ‘s ochtends alleen 
maar sneller op doordat hij meer deci-
bellen produceert dan andere vogels.  
Een haan kraait trouwens op elk mo-
ment van de dag, zelfs ‘s nachts. Hij doet 
dat als hij wordt opgeschrikt door licht 
of geluid, of als een andere haan het 
voorbeeld geeft. Geluid kan voor hem 
een signaal zijn dat een andere haan z’n 
hennen belaagt, waarop hij dan instinc-
tief kraait.    

Het eerste symptoom lijkt op een pikletsel of een wratje, maar breidt zich al snel uit.

9.7 Pokken (Aviare pox)

Besmettelijk, infectieus
Viraal

Oorzaak
Het avipoxvirus is een langzaam sprei-dend virus, dat zich verspreid door op de huid en in slijmvliezen dikke papels te veroorzaken. Er laten schilfers los, die het virus verder verspreiden.  
Kippepokken ofwel pokkendifterie komt elk jaar nog voor, vooral tijdens warme perioden. Waarschijnlijk door stekende insecten als muggen en vliegen en be-smette vogels wordt het virus in deze tijd sneller verspreid. Maar ook rode vo-gelmijt (bloedluis) draagt het virus over. Het virus is zeer resistent tegen uitdro-gen en licht. Zo blijft het virus lang in leven buiten de kippen en lang besmet-telijk voor nieuwe kippen, die later in het hok komen. 

Symptomen 
Hoewel beide aandoeningen dezelfde oorzaak hebben, verschillen de sympto-men sterk van elkaar. Het virus veroor-zaakt veranderingen van de huid (pok-ken) en slijmvliezen (difterie). Pokken zijn verdikte papels, die geel van kleur en met korsten bedekt. Ook zijn zwartgrau-we zweertjes te zien. Pokken vindt men aan de kop, kam, lellen, mondhoeken en oogleden. Soms ook elders op de huid of tussen de schubben van de poten. 

Wanneer er enkel pokken ontstaan is de kans op sterfte relatief laag, maar bij de difterievorm van de infectie kan tot wel 50% van de dieren overlijden.

Diagnose
De diagnose kan alleen gesteld worden door het ziektebeeld bij de kippen goed te bekijken. Er is geen bloedonderzoek of andere methode ontwikkeld om een goede diagnose te stellen.

Voorkomen
- Zo min mogelijk stilstaand water bij de     kippen in verband met muggen
- Rode vogelmijt/bloedluis bestrijden
- Regelmatig het kippenhok en de voier- en waterbakken schoonmaken

De vleugelprikmethode gebeurt door het toedienen via 2 stompe naalden met gaatjes met entstof door deze door de vleugelhuid te prikken. 

Bij difterie ontstaat een ernstige oog-ontsteking en een geelachtig beslag in de bek en voorste luchtwegen als lucht-pijpingang en luchtpijp. Dit veroorzaakt ademnood. 

De pokken zijn vaak ook onder de veren aanwezig.

Behandeling
Ter bescherming kunnen de kippen ge-vaccineerd worden via de veerfollikel-methode of via de vleugelprikmethode. Bij de follikelmethode worden enkele veren, meestal aan de zijkant van het dijbeen, uitgetrokken. Het vaccin wordt dan met een borsteltje in de geopende veergaatjes gesmeerd. Hier ontstaat dan een pokreactie zonder dat de kip er ziek van wordt. 

Hierdoor ontstaan door de 2 naalden 4 pokken, zowel aan de bovenkant van de vleugel als aan de onderkant van de vleugel. Door dit enkele malen te her-halen ontstaan er lokaal meerdere pok-ken.  Deze beschermen de kip verder tegen het veldvirus. De entstof is wel diersoortspecifiek. Daarom dient kip-penentstof te worden gebruikt. 

Naast de vleugelprik en follikelmethode voor oudere kippen is nu ook de injectie op de eerste levensdag van kuikens be-schikbaar. De entstof daarvoor is alleen onder stikstof leverbaar en daarom niet geschikt voor onze tentoonstellingskip-pen. De aantallen zijn eenvoudig te klein en de entstof in vloeibare stikstof is te gevaarlijk om zo toe te passen.

Naast vaccinatie is bestrijding van de stekende insecten, waaronder bloedluis,  van groot belang. 

  KIPPENZIEKTEN
        &
            AANDOENINGEN

Ing. HANS RINGNALDA
in samenwerking met

Drs. HARRY ARTS 
Dr. PIETER coLLA

Dr. VIcToRIA TüLLmANN
met medewerking van

IRENE BoRGmAN
moNIquE DE VRIjER

en
Ing. LIEKE WILLEmS

Praktische handleiding voor kippenliefhebbers

KIPPENZIEKTEN & AANDOENINGEN door J.Ringnalda ea
Niet geprint, maar gedrukt(!) op gesatineerd (glanzend) papier, ca. 144 pagina’s full color, staand A4, gebonden in harde band. 
Ca. € 45,- De oplage is beperkt. 


