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SAMENVATTING 
In dit geval handelt de casus over Histomonas meleagridis. Histomoniasis, Blackhead of infectieuze 

enterohepatitis is een ziekte die wordt veroorzaakt door H. meleagridis. Het is een wereldwijd 

voorkomende ziekte veroorzaakt door een protozoaire parasiet. Vooral kalkoenen zijn zeer gevoelig. 

De kip vormt voor de kalkoen het belangrijkste reservoir. Qua leeftijd zijn het vooral de jonge vogels 

die gevoelig zijn. De nematode Heterakis gallinarum speelt een belangrijke rol in de levenscyclus van 

H. meleagridis omdat de trofozoiëten in de faeces buiten het lichaam van de gastheer niet lang 

kunnen overleven. In hun geëmbryoneerde eitjes echter kunnen de trofozoiëten infectieus blijven voor 

jaren. Bacteriën zijn eveneens belangrijk in die zin dat H. meleagridis zonder bacteriën niet virulent 

kan zijn. De histomonaden bereiken na opname door de gastheer de caeca, dringen de wand binnen 

en bereiken via de bloedstroom de lever. Ondertussen worden de naakte trofozoiëten of de 

geïnfecteerde Heterakis eitjes opnieuw in de buitenwereld uitgescheiden, klaar om opgenomen te 

worden door een gevoelige gastheer. Bij de kalkoen zorgt een belangrijke vorm van rechtstreekse 

overdracht via cloacaal drinken voor snelle spreiding zonder de tussengastheer. Wat de symptomen 

betreft valt op dat de dieren een slechte algemene toestand hebben, een zwavelkleurige diarree, er 

kan acute sterfte optreden en oudere vogels kunnen wegkwijnen. Cyanose van de kop wordt niet 

steeds gezien. De letsels van de lever zijn zeer kenmerkend: ronde necrotische zones die kunnen 

verschillen van grootte. In het caecum treft men een cazeus exsudaat aan. De dieren kunnen 

herstellen van de ziekte maar zullen dragers blijven. De specifieke leverlaesies zijn, indien ze 

voorkomen, pathognomonisch. Verder kan men de diagnose stellen met natief onderzoek, cultuur, 

histologische coupes, PCR, in -situ hybridisatie en immunohistochemische technieken. H. meleagridis 

moet men onderscheiden van  Trichomonas, schimmels, bacteriën, tumorale ziekten, Hexamitiasis en 

Blastocystis. Preventief moet men het contact tussen kalkoenen en kippen vermijden, 

leeftijdscategorieën niet mengen en Heterakis bestrijden. Wegens de ban van nitroimidazoles, nifursol 

en arseenderivaten zijn er momenteel geen goede behandelingsmethoden op de markt.  
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1. INLEIDING 

Histomoniasis, Blackhead of Infectieuze enterohepatitis wordt veroorzaakt door Histomonas 

meleagridis. De naam Blackhead is afkomstig van het heersende misverstand dat vogels die sterven 

aan de ziekte na de dood snel een zwartverkleuring van de kop vertonen, en dat dit sneller optreedt bij 

Histomoniasis dan bij andere ziektes. De term “pseudo-blackhead” is gereserveerd voor de gevallen 

die niet reageren op de gebruikelijke behandelingsschema’s (McDougald et al., 2008). Blackhead 

wordt in 1895 voor het eerst beschreven bij kalkoenen door Theobald Smith (Bruner en Gillespie, 

1973; McDougald et al., 2008; Schultz, 2008). Smith geeft het organisme de naam Amoeba 

meleagridis omdat het goed op een amoebe gelijkt (Bruner en Gillespie, 1973). Tyzzer toont echter 

aan dat Amoeba meleagridis verschilt van de tot dan toe gekende protozoa en creeërt een nieuw 

genus voor deze parasiet: Histomonas (Bruner en Gillespie, 1973). De parasiet bezit één flagel en 

pseudopodia (Soulsby, 1982; McDougald et al., 2008). Een gelijkaardige maar niet pathogene vorm 

kan net zoals H. meleagridis ook worden aangetroffen in het caecum: Histomonas wenrichi (Schricke, 

1991; McDougald et al., 2008) . Deze parasiet bezit echter vier flagellen en is groter (McDougald et 

al., 2008).  
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2. CASE REPORT 

Anamnese 

Op 15 mei 2008 werd een met T61 geëuthanaseerde, vier maand oude kip (Gallus domesticus), ras 

Cochin, in de snijzaal aangeboden voor lijkschouwing. De eigenaar, hobbykweker van sierpluimvee, 

had problemen met het grootbrengen van de kuikens. De kweek verliep perfect tot leeftijd van drie à 

zes maand. Daarna werden de dieren worden minder actief, vielen bijna om en op enkele dagen tijd 

stierven ze één na één. Na een drietal weken waren alle dieren van de toom dood. De moeder -of 

kweekdieren zaten apart en vertoonden geen problemen. 

Autopsie, cytologie en voorlopige diagnose 

Het dier was cahectisch en anemisch. Macroscopisch waren huid, ogen, oren, neus, sinus en mond 

normaal. De slokdarm en krop bevatten granen. De kliermaag was gedilateerd en had een verdikte, 

hyperplastische wand. De spiermaag was normaal. De inhoud van de dunne darm was craniaal te 

vloeibaar en visceus, caudaal was ze vaster. De dundarmwand vertoonde craniaal discrete serosale 

vaatinjecties. De caeca waren gedilateerd en pseudomembraneus ontstoken. De inhoud van 

einddarm en cloaca was vloeibaar. De longen waren emfysemateus met een spumeus vocht 

aanwezig. Trachea en luchtzakken waren normaal. De lever had op het oppervlak onregelmatige 

verblekingshaardjes, galblaas was gedilateerd. De milt was blauwachtig van kleur en had een 

diameter van 12-13 mm. Pancreas en bijnier waren normaal. Craniale nierlobben waren gezwollen, 

ureters waren normaal. Ovarium en eileider waren nog juveniel. Hart was volledig gedilateerd, rechts 

meest uitgesproken. De zenuwen en hersenen waren normaal. De bursa van Fabricius had een 

diameter van zes à zeven mm. De borstspieren waren sterk atrofisch, gewrichten en skelet waren 

normaal. 

In een natief uitstrijkje van dunne darminhoud waren er microscopisch enkele Coccidiose oöcysten 

aan te treffen, in een uitstrijkje van caecum inhoud waren er geen herkenbare parasieten waar te 

nemen. 

Er werden cytologische preparaten gemaakt van afdrukjes van de long, lever, milt, nier en caecum en 

deze werden gekleurd met hemacolour. In de long zagen we sterke hemolyse, syncitiumvorming en 

een onduidelijke celmorfologie. Het leverafdrukje vertoonde veel cellen van de lymfoïde reeks, veel 

heterofielen, enkele monocyten en stuwing. De milt vertoonde een pleomorf beeld van lymfoïde cellen 

en er waren ook monocyten aanwezig. In de nier troffen we lymfocyten en lymfoblasten aan en in het 

caecum ten slotte treffen we grote macrofagen aan en vrij veel Campylobacter-achtigen maar er 

waren geen parasieten herkenbaar. 

Als voorlopige diagnose werden zowel Blackhead, op basis van het macroscopisch lever- en 

caecumbeeld, als een lymfoïde tumorale ziekte, op basis van het macroscopisch leverbeeld en het 

cytologisch beeld van de lever, weerhouden. Een combinatie van beiden zou ook kunnen. Het 

immunosuppressief karakter van bijvoorbeeld de ziekte van Marek kan de gevoeligheid voor 

Histomoniasis doen toenemen. 

Histologie en diagnose 

Met histologisch onderzoek vonden we in de bursa van Fabricius kleine lymfoide follikels. De follikels 

waren arm aan lymfocyten en bevatten schuimige macrofagen. Er werden geen inclusies 

teruggevonden. In het bursa -epitheel ter hoogte van de apicale membraan werden er multifocale 

kleine ronde basofiele structuurtjes aangetroffen. Dit is indicatief voor Cryptosporidium sp. In het 

leverparenchym troffen we verspreide necrotische haardjes aan. Deze haardjes waren op vele 

plaatsen geïnfiltreerd met macrofagen en in mindere mate met plasmacellen en lymfocyten. In deze 

letsels kwamen grote aantallen eosinofiele structuurtjes voor dewelke meestal in een vacuole gelegen 

waren. Dit is indicatief voor Histomonas sp. De mucosa van het caecum was volledig necrotisch en 
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vervangen door een met bacteriën geïnfiltreerd fibronecrotisch beleg. In de submucosa was er een 

dense diffuse infiltratie van voornamelijk macrofagen en het infiltraat breidde zich uit naar de 

muscularis toe. In de submucosa en tunica muscularis waren er grote aantallen PAS –positieve 

Histomonas sp. aanwezig.  

Morfologische diagnoses zijn, ten eerste bursa-involutie en bursa–atrofie met aanwezigheid van 

Cryptosporidium ter hoogte van de bursa (bij de kip meestal asymptomatisch) en ten tweede 

multifocale necrotiserence tot granulomateuze hepatitis en necrotiserende en granulomateuze typhlitis 

met intralesionale Histomonas sp.  

De voorlopige diagnose Blackhead werd bevestigd door het histologisch beeld. Lymfoïde 

nieuwvorming daarentegen kon niet bevestigd worden.  

Behandeling en verder verloop 

De kuikens werden behandeld met Tricho –plus, werkzaam tegen Histomonas meleagridis, alsook met 

een anti-coccidiosemiddel en ze werden ook ontwormd. De behandelingen hadden slechts een 

kortstondig effect, ook na herhaling. Met volgende opzetten van nieuwe kuikens, steeds op het zelfde 

perceel, bleven de problemen zich voordoen. Pas na de beslissing om nieuwe kuikens op een ander 

stuk grond te plaatsen, werden ze niet meer ziek. 

De kweker past dit nu ook routinematig toe, met succes. 

 
3. BESPREKING 

3.1. ETIOLOGISCH AGENS  

Histomonas meleagridis is een protozoaire parasiet (zie verder) (Soulsby, 1982). Kalkoenen en dan 

vooral de jonge dieren zijn gevoelig (Barriga, 1981). Volgens sommige auteurs kunnen ook andere 

agentia Blackhead veroorzaken: bijvoorbeeld Trichomonas en Candida albicans (Bruner en Gillespie, 

1973).  

De taxonomische positie van H. meleagridis wordt in onderstaande figuur (Fig 1.) geïllustreerd. 

 

 

 

 

Fig. 1 : Taxonomische positie van Histomonas meleagridis (naar Jones et al., 1997; Gerbod et al., 

2001) 

Histomonas meleagridis is een pleomorf organisme, dat wil zeggen dat het organisme onder 

verschillende vormen kan voorkomen gedurende de levensduur (Kösters et al., 1993). De morfologie 

is derhalve afhankelijk van de orgaanlokalisatie van de parasiet en van het ziektestadium (Soulsby, 

1982). Er bestaat een amoeboïde vorm en een niet -amoeboïde vorm (McDougald et al., 2008). De 

parasiet komt voor in het lumen van de darm onder de amoeboïde vorm, is 5-30 µm groot en bezit 

gewoonlijk één flagel, soms twee (Soulsby, 1982; McDougald et al., 2008). De weefselvorm is ook 

amoeboïd en bezit gewoonlijk geen flagellen. Verlies van het flagel treedt op wanneer de parasiet de 

caecale wand en lever binnen dringt (Bowman en Lynn, 1995). 

  

Protozoa 
  Phylum Sarcomastigophora 
    Subphylum Mastigophora 
      Klasse Zoomastigophora 
        Orde Trichomonadida 
          Familie Monocercomonadidae 
            Subfamilie Protrichomonadinae 
               Genus Histomonas 
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3.2. EPIDEMIOLOGIE 

3.2.1. Geografische verspreiding 

Blackhead is een wereldwijd voorkomende ziekte en is gekend in de Verenigde Staten sinds de 

domesticatie van de vogel (Bruner en Gillespie, 1973; Soulsby, 1982). Deze aandoening is voor het 

eerst ontdekt in Rhode Island. Van daar uit verspreidt het zich over heel de Verenigde Staten. Daarna 

volgen nog vele andere landen (McDougald, 2005). Histomoniasis komt bijna overal waar kalkoenen 

worden aangetroffen voor (Barger en Card, 1949). Vooral in de Verenigde Staten en Canada waar 

kalkoen op grote schaal gehouden worden zijn de verliezen groot geweest en kon de kalkoenhouderij 

zich aanvankelijk moeilijk handhaven. Blackhead was de belangrijkste oorzaak van sterfte bij 

kalkoenen tot de moderne anti-histomonals werden ontwikkeld na Wereldoorlog II (McDougald, 2005). 

3.2.2. Getroffen vogelspecies 

Blackhead is een van de meest voorkomende oorzaken van ziekte bij kalkoenen, met ook ernstige 

economische verliezen tot gevolg (Levine, 1985). Andere species dan de kalkoen zijn redelijk 

resistent. Een besmetting bij deze species zorgt eerde voor het overdragen van de ziekte op 

kalkoenen, alhoewel mortaliteit ook wel kan voorkomen (Bruner en Gillespie, 1973). 

De kip is het belangrijkste reservoir voor uitbraak van de ziekte bij de kalkoen (Soulsby, 1982). 

Histomoniasis -uitbraak kan meestal direct of indirect gelinkt worden aan contact met kippen. Men 

spreekt in deze context over de behuizing, de grond of het materiaal dat men na gebruik voor kippen 

blootstelt aan kalkoenen. Het jaar na jaar houden van kalkoenen (of andere gevoelige vogels) 

resulteert in het accumuleren van H. meleagridis. Het onder controle houden van de infectie is dan 

nog enkel mogelijk met geneesmiddelen (Young en Craig, 2001). 

Kippen worden net zoals de kalkoen gemakkelijk geïnfecteerd, maar de pathogeniciteit voor de kip is 

veel lager dan voor de kalkoen (Barriga, 1981). Het sterftepercentage is bij de kip namelijk 10% terwijl 

dit cijfer bij de kalkoen kan oplopen tot 80 à 100%. Vooral jonge kippen en broiler breeders zijn 

gevoelig (McDougald, 2008). Kippen kunnen echter ook asymptomatische dragers zijn van H. 

meleagridis waardoor ze uitermate geschikt zijn als reservoir van de ziekte voor kalkoenen zoals 

eerder al vermeld (Barger en Card, 1949; Soulsby, 1982).  

Naast de kalkoen en de kip kunnen verschillende andere Galliformen ook aangetast worden: de 

patrijs, fazant, pauw, parelhoen enz. (McDougald et al., 2008). 

Volgens Keymer (1982) is er geen betrouwbaar bewijs dat H. meleagridis via de natuurlijke 

infectieweg species van andere vogelordes kan treffen. In een experimentele infectie konden Callait-

Cardinal en medewerkers (2006) aantonen dat H.meleagridis kan vermenigvuldigen in de caeca’s van 

barbarie eenden echter zonder bij deze eenden klinische verschijnselen te geven. De parasiet bleek 

na deze passage in de eenden nog wel infectieus voor kalkoenen. Uit deze bevindingen zou kunnen 

gesteld worden dat ook eenden mogelijk als reservoir kunnen dienen voor gevoelige vogelsoorten.  

 
3.2.3. Factoren die het optreden van de ziekte beïn vloeden 

Het veel voorkomen van de tussengastheer Heterakis gallinarum en de transportgastheren (de 

regenworm en sommige insecten) beïnvloedt het voorkomen van H. meleagridis en doet de ziekte-

uitbraken toenemen (zie verder: 4.6.1.Vectoren) (McDougald et al., 2008). 

De leeftijd van de gastheer kan bepalend zijn voor de intensiteit van de ziekteverschijnselen. De 

klinische symptomen van Histomoniasis komen vooral voor bij jonge kalkoenen, met een piek in de 

leeftijdscategorie van vier tot acht weken (Bruner en Gillespie, 1973; Callait-Cardinal et al., 2007). Dit 

wil niet zeggen dat volwassen vogels niet kunnen aangetast worden, ze zijn namelijk even gevoelig 
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voor besmetting als de jonge dieren (Devos, 1973; Pattison, 1993). Dit in tegenstelling tot wat men 

vroeger dacht: namelijk dat de oudere vogels meer weerstand bezitten tegenover de ziekte (Barger en 

Card, 1949). Er wordt bij de kalkoen geen leeftijdsresistentie opgebouwd, maar de ziekte heeft bij de 

oudere kalkoenen een meer chronisch verloop (Barriga, 1981; Long, 1982). Bij deze dieren kunnen 

we dus vaker vermagering en zelfs uitmergeling zien (Hungerford, 1969). Histomoniasis treedt 

occasioneel op bij volwassen kippen, de jonge kippen (vijf tot tien weken) zijn gevoelig en er treedt 

zeer vaak sterfte op (Bruner en Gillespie, 1973). 

Het geslacht van de gastheer is bij kalkoenen niet bepalend voor het voorkomen van Histomoniasis. In 

een epidemiologisch onderzoek van recente uitbraken van Histomoniasis op Franse kalkoenbedrijven 

kon geen verschil gezien worden tussen de sterftepercentages in tomen met enkel haantjes en tomen 

met enkel hennetjes (Callait-Cardinal et al., 2007). 

Uit dit epidemiologisch onderzoek bleek ook dat Histomoniasis meer de neiging heeft om uit te breken 

bij kalkoenbedrijven met kweekdieren in vergelijking met standaarddieren. De oorzaak is onzeker 

maar waarschijnlijk speelt het feit dat deze dieren onder strengere condities gehouden worden een rol. 

Ook de verschillende genetische achtergrond van deze dieren zou het voorkomen van de ziekte 

kunnen beïnvloeden (Callait-Cardinal et al., 2007). 

H. meleagridis slaat gemakkelijker aan wanneer het klimaat droog en heet is (Callait-Cardinal et al., 

2007).  

De huisvesting en het management kan het voorkomen van de ziekte sterk beïnvloeden. Zoals hoger 

vermeld komt Blackhead meer voor in een populatie kalkoenen die toegang hebben tot grond die ook 

wordt of werd gebruikt door kippen (Randal en Reece, 1996). Het is bijna onmogelijk om kalkoenen 

zonder problemen te laten op groeien op een bedrijf waar tegelijkertijd ook kippen aanwezig zijn 

(Levine, 1985). De gevoeligheid voor H. meleagridis wordt groter wanneer de dieren in een open front 

stal gehouden worden (Young en Craig, 2001). Wegens het verbod op het huisvesten van kippen in 

kooien (tegen 2012) en mogelijks ook verrijkte kooien, wordt er op steeds meer bedrijven het principe 

van buitenbeloop toegepast. Deze bedrijven hebben meer met de ziekte te kampen (Jordan, 1990; 

Esquenet et al., 2003 ). Dit heeft te maken met de brede host range van zowel H. meleagridis als H. 

gallinarum waardoor ook overvliegende wilde vogels de bedrijfsgrond kunnen besmetten (Jordan, 

1990; McDougald et al., 2008). De groepsgrootte zou bij kalkoenen geen invloed hebben op het 

minder of meer voorkomen van H. meleagridis (Callait-Cardinal et al., 2007). Alhoewel Young en Craig 

(2001) vermelden dat een uitbraak zich sneller voor doet en ernstiger is wanneer er overbevolking is. 

Ook het houden van de dieren onder slechte en onhygiënische omstandigheden werkt de besmetting 

in de hand. Fysische barrières tussen verschillende loten kalkoenen binnen één stal kan de morbiditeit 

wel reduceren door de verhindering van de directe transmissieweg (McDougald en Fuller, 2005; 

Callait-Cardinal et al., 2007). 

De virulentie van H. meleagridis varieert van stam tot stam en zo ook de hiermee gerelateerde ziekte-

uitbraak (Soulsby, 1982). 

Het gelijktijdig voorkomen  van andere infecties kan het ziekteverloop verergeren. Bij kippen treedt er 

bijvoorbeeld vaker sterfte op wanneer ze naast Histomoniasis bovendien besmet zijn met Eimeria 

tenella (Bruner en Gillespie, 1973).  

Profylactisch gebruik van medicatie onderdrukt het voorkomen van ziekte-uitbraken. Het is zonder 

hulpmiddelen economisch bijna niet rendabel om de kalkoenindustrie draaiende te houden, dit omdat 

Histomoniasis de neiging heeft om in intensiteit toe te nemen van jaar tot jaar zoals hoger vermeld 

(Bruner en Gillespie, 1973). Een oplossing was dieetsupplementen toevoegen en dit onder de vorm 

van nitroimidazoles: dimetridazole (200 ppm) of nifursol (50-75 ppm) (Callait-Cardinal et al., 2007). Er 

kwam echter een verbod op het gebruik van nitroimidazoles in de Verenigde Staten en Europa 

(Pattison, 1993). dimetridazole mocht gebruikt worden tot 15 mei 2002 en nifursol was toegelaten tot 
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31 maart 2003 (Callait-Cardinal et al., 2007). Het van de markt verdwijnen van deze producten zorgt 

voor een toename in de incidentie van H. meleagridis (McDougald, 2005). 

3.3. LEVENSCYCLUS 

3.3.1. Vectoren 

Heterakis gallinarum is de belangrijkste vector voor overdracht van H. meleagridis. Het is een minder 

pathogene nematode van het caecum van de kalkoen, kip en andere gevoelige vogels (Bruner en 

Gillespie, 1973; Jordan, 1990; Bowman en Lynn, 1995). Nematoden die er nauw aan zijn verwant zijn 

echter niet in staat als tussengastheer op te treden (McDougald et al., 2008). H. gallinarum is 

verantwoordelijk voor de overdracht van Histomonas meleagridis naar de gastheer en dit is meteen 

ook de meest belangrijke transmissieroute (Jordan, 1990). Het belang van H. gallinarum is te wijten 

aan de delicate natuur van H. meleagridis: de trofozoiëten in de faeces zullen buiten het lichaam van 

de gastheer slechts enkele uren overleven (Pattison, 1993; Bowman en Lynn, 1995). Bevinden zij zich 

echter in geëmbryoneerde eitjes van H. gallinarum, dan kunnen ze infectieus blijven voor jaren 

(McDougald, 2005). Ongunstige weersomstandigheden hebben op die manier geen invloed op de 

protozoa, die beschermd worden door de dikke wand van de Heterakis-eitjes (Devos, 1973). 

Ongeëmbryoneerde eitjes zijn waarschijnlijk niet in staat om de infectie over te brengen. De 

aanwezigheid van H. gallinarum zorgt voor schade in de caecumwand, waardoor de histomonaden 

gemakkelijker de caecumwand kunnen binnentreden (Bruner en Gillespie, 1973; McDougald, 2008). 

Alleen de mannelijke wormen kunnen drager zijn van de histomonaden. Ze worden opgenomen door 

de worm in het lumen van het caecum (Jordan, 1990). Wanneer copulatie plaats vindt, worden de 

histomonaden overgedragen op de vrouwtjes (Devos, 1973). Eerst bereiken ze de germinale zone van 

het ovarium van de nematode. Er vindt hier een extracellulaire vermenigvuldiging plaats, waarna de 

histomonaden de oöcysten in ontwikkeling zullen penetreren (Levine, 1985).  

De regenworm (Lumbricus terrestris) kan in de levenscyclus van H. meleagridis tussenbeide komen 

als transportgastheer en kan zowel H. gallinarum en H. meleagridis overbrengen (Devos; 1973; 

Jordan, 1990; Herenda en Franco, 1996). De Heterakis- eitjes kunnen in de regenworm uitkomen, 

waarna de larven kunnen persisteren in de weefsels van de worm in een inactieve toestand 

(McDougald et al., 2008).   

Bij de sprinkhaan kunnen geïnfecteerde Heterakis- eieren tot 96 uur in de darm blijven. De besmetting 

van de eindgastheer gebeurt op dezelfde manier als bij de regenworm, namelijk na opname van de 

transportgastheer door de eindgastheer (Barger en Card, 1949). 

Andere organismen die nog in aanmerking komen om op te treden als transportgastheer zijn vliegen, 

kevers ed. (Schricke, 1991). 

3.3.2. Overdracht 

Introductie van de infectie in het bedrijf gebeurt voornamelijk via het binnenbrengen van infectieuze 

Heterakis- eitjes. Deze eitjes kunnen horizontaal worden binnengebracht in het bedrijf via 

gecontamineerd materiaal of gecontamineerde kledij (bijvoorbeeld aan de schoen van een 

werknemer) of via wilde gevoelige species zoals de patrijs en de fazant die hun gecontamineerde 

feces op de bedrijfsterreinen droppen (Barger en Card, 1949; Soulsby, 1982). Ook door het plaatsen 

van kalkoenen op een perceel waar vroeger kippen zaten kan de toom gemakkelijk geïnfecteerd 

worden (McDougald, 2008). Binnen de toom vindt er nog een horizontale spreiding van de infectie 

plaats. Dit kan via de opname van infectieuze Heterakis- eitjes die via de feces in het drinkwater, het 

voeder en de bedding geraken (Barger en Card, 1949; McDougald, 2005). Bij kalkoenen is er nog 

verspreiding mogelijk via direct contact, namelijk via cloacaal drinken. De parasiet wordt na contact 
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met de cloaca door tegengestelde peristaltische bewegingen naar de ceca gebracht. Kalkoenen 

onderling kunnen op deze manier de infectie op een efficiënte en zeer snelle manier verspreiden (Hu 

et al., 2004). Deze transmissieweg vindt niet plaats bij kippen (Hu et al., 2006). 

 

3.3.3. Bacteriën 

Histomonas meleagridis kan zonder bacteriën niet virulent zijn voor de kip en de kalkoen (McDougald, 

2005). De caecale bacteriën produceren een hitte- afhankelijke factor. Deze factor is noodzakelijk voor 

een goede reproductie en groei van H. meleagridis (Soulsby, 1982). De aanwezigheid van de 

bacteriën staat in relatie tot het vermogen van de parasiet om laesies te doen ontstaan (Soulsby, 

1982). Dit wordt duidelijk wanneer men gnotobiotische kalkoenen besmet met H. meleagridis. De 

vogels worden wel geïnfecteerd maar vertonen de ziekte niet (Soulsby, 1982; Levine, 1985). Wanneer 

men in een proefopzet de Heterakis- eitjes (geïnfesteerd door histomonaden) contamineert met 

bacteriën komen de typische letsels die H. meleagridis veroorzaakt wel tot uiting. De bacteriën die een 

rol spelen voor het aanslaan van de Histomonas- infectie zijn o.m. Escherichia coli, Clostridium 

perfringens en Bacilis subtilis (Devos, 1973).  

3.3.4. Cyclusgedeelte in de gastheer 

Na opname van de parasiet, op één van de beschreven manieren, bereiken de histomonaden de 

caeca (Gordon en Jordan, 1982). Het kan voorkomen dat slechts één van de beide caeca is aangetast 

(Soulsby, 1982). Zoals hoger vermeld (zie punt 3.3.3.) is de interactie van bacteriën met de parasiet 

van belang om de letsels in het caecum te veroorzaken (Devos, 1973). De lumenvorm van de parasiet 

ondergaat eerst een vermenigvuldigingsfaze, dit door binaire deling (Devos, 1973; McDougald et al., 

2008). Vervolgens zal de parasiet de mucosa van het caecum dieper binnendringen waardoor de 

bloedstroom bereikt wordt, geholpen door de reeds aanwezige letsels veroorzaakt door Heterakis 

(McDougald et al., 2008). Bij de kip zou een coccidiose –infectie het verspreiden van Histomonas via 

de bloedstroom naar de lever bespoedigen (McDougald, 2005). Via het poortadersysteem kan de 

parasiet uiteindelijk de lever bereiken (Soulsby, 1982). Soms worden naast de caeca en de lever ook 

de bursa van Fabricius, de nier, de milt en de pancreas aangetast (McDougald et al., 2008). De 

geïnfecteerde geëmbryoneerde Heterakis- eitjes of de naakte trofozoïeten komen met de feces in de 

buitenwereld terecht om opnieuw opgenomen te worden door een gevoelige gastheer of 

tussengastheer (Schricke, 1991).  

3.4. KLINIEK 

3.4.1. Symptomen 

De incubatieperiode van Histomoniasis is 15-21 dagen (Devos, 1973). De besmette vogels zijn 

slaperig, zitten met gesloten ogen en hebben geen eetlust, maar wel meer dorst (Barger en Card, 

1949; Pattison, 1993; McDougald et al., 2008). De dieren verzorgen hun veren niet meer en de 

veertjes in de omgeving van de cloaca zijn bevuild, te wijten aan zwavelkleurige diarree (Burr, 1987; 

Pattison, 1993). Deze zwavelkleurige diarree komt voor in het terminale stadium van de ziekte, 

wanneer de leverfunctie gestoord is. Galpigmenten worden dan uitgescheiden via de nier (McDougald 

et al., 2008). De aangetaste dieren worden vaak aangetroffen met hangende vleugels, de kop bevindt 

zich dicht tegen het lichaam of onder de vleugel (Devos, 1973; McDougald et al., 2008). Ze kunnen 

hun veren ook opzetten (Devos, 1973). Bij sommige dieren treedt er acute sterfte op zonder het 

vertonen van symptomen, bij andere, meestal oudere vogels duurt de ziekte langer en kan er een 

wegkwijnen gezien worden met erge uitmergeling als gevolg (Devos, 1973; Soulsby, 1982). Cyanose 
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van de kop (Blackhead) wordt niet steeds gezien, dit in tegenstelling tot wat de naam van de ziekte 

doet vermoeden (Boch en Supperer, 1983; Pattison, 1993). Het  kan ook voorkomen bij andere ziekte-

entiteiten (Hungerford, 1969). Dit zwartverkleuren van de kop ontstaat door circulatiestoornissen 

(Boch en Supperer, 1983). Wanneer men de toom op zijn geheel beschouwt, valt op dat de dieren 

samenhokken en een ongelijke ontwikkeling vertonen (Kösters et al. 1993). Kippen gaan vooral 

samenhokken rond de warmtebron. Ze vertonen depressie en er treedt snelle sterfte op (Bruner en 

Gillespie, 1973). 

3.4.2. Morbiditeit 

De ziektegraad varieert vooral bij kippen en andere vogels terwijl kalkoenen meer uniform aangetast 

worden. Niet alleen is de vogelsoort een bepalende factor van de variatie in morbiditeit maar ook de 

virulentie van de Histomonas- stam speelt een rol (Soulsby, 1982; McDougald et al., 2008). De eerste 

ziektetekenen kunnen optreden vanaf een leeftijd van vier weken en kunnen nog optreden tot een 

leeftijd van 17 weken ouderdom (Callait-Cardinal et al., 2007). Bij kippen varieert het tijdstip van 

optreden van de eerste symptomen. Dit tijdstip is steeds vroeger wanneer het ziektereservoir meer 

begint voor te komen in de behuizing van de kippen (McDougald et al., 2008). Kalkoenen die 

gehouden worden op grond door kippen besmet hebben meer kans om ziek te worden en bij continu 

gebruik van deze geïnfecteerde grond zal de ernstigheid van de ziekte blijven toenemen in tijd 

(Soulsby, 1982; McDougald et al., 2008). 

3.4.3. Mortaliteit 

De mortaliteit bij kalkoenen is hoog en kan soms oplopen tot 100% (Pattison, 1993). Dit is vooral het 

geval bij de jonge dieren. Bij de oudere dieren zijn de verliezen minder groot. Het voorkomen van 

sterfte kan zich wel over een lange periode uitstrekken en alsnog een groot percentage van de dieren 

treffen (Barger en Card, 1949). Bij kippen is de mortaliteit een stuk lager, namelijk rond de 30% 

(McDougald et al., 2008). Na een periode van optreden van verlies kan de ziekte spontaan verdwijnen 

(Bruner en Gillespie, 1973). Hierbij moet wel vermeld worden dat er ook een deel van de uitbraken bij 

kippen onopgemerkt voorbij kunnen gaan (Pattison, 1993). 

3.4.4. Letsels 

Histomoniasis wordt gekenmerkt door laesies in de caeca (zie Fig.2) en de lever (zie Fig. 3) (Soulsby, 

1982). In andere organen zoals de milt, bursa van Fabricius, pancreas en nier kunnen occasioneel 

ook laesies worden aangetroffen (McDougald et al., 2008). De wand van de caeca is verdikt, de caeca 

zijn opgezet en opgevuld met een cazeus exsudaat 

(Pattison, 1993; Herenda en Franco; 1996). Er 

kunnen ulceraties ontstaan in de wand van de caeca 

en deze kunnen de wand penetreren. Wanneer dit 

zich voordoet kan er een peritonitis ontstaan 

(Pattison, 1993). De leverlaesies zijn 

pathognomonisch (Jordan, 1990). Het zijn ronde 

necrotische zones in grootte gaande van 

microscopisch klein tot verschillende centimeter. De 

kleur van de necrotische zones varieert van groen-

geel tot bruin (Bruner en Gillespie, 1973). Ter hoogte 

van de laesies is het leveroppervlak wat ingezonken 

(Devos, 1973). Herstel is mogelijk, maar zeldzaam en er blijven littekens over op het leveroppervlak  

              

             Fig. 2: Aangetaste caeca (foto: Michiels A.) 
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(McDougald et al., 2008). 
Microscopisch vindt men 

een ontstekingsinfiltraat in 

de lever. Dit 

ontstekingsinfiltraat 

bestaat uit plasmacellen, 

lymfocyten en macrofagen 

(Riddell, 1996). Er is ook 

stuwing en infiltratie van 

rode bloedcellen aanwezig 

(Levine, 1985). Men treft 

necrose aan en daarnaast ook reuzencellen (Levine, 

1985; Riddell, 1996). Rond de portale bloedvaten 

bevinden er zich soms grote aantallen histomonaden, necrose en ontstekingscellen (Riddell, 1996). In 

het acute stadium kunnen de histomonaden duidelijk aangetroffen worden. Bij chronische gevallen 

wordt dit echter moeilijker. In het caecum zijn de histomonaden het talrijkst ter hoogte van de lamina 

propria maar de ontsteking kan zeker ook de tunica muscularis en serosa treffen (Randall en Reece, 

1996; Riddell, 1996). Er is tevens een infiltratie van leucocyten (Kösters, 1993). De histomonaden zijn 

ovaal en omgeven door een heldere zone (zie Fig. 4) (Riddell, 1996). Ze worden bijna nooit 

intracellulair aangetroffen. Ze kunnen echter wel gefagocyteerd worden door macrofagen (Bruner en 

Gillespie; 1973). 

3.5. IMMUNITEIT 

Wanneer de dieren herstellen van Histomoniasis, zullen ze na herinfectie geen klinische symptomen 

meer ontwikkelen, maar ze zullen nooit volledig Histomonas- vrij worden, aangezien deze vogels 

drager zijn van het organisme ter hoogte van de caeca (Soulsby, 1982). 

Gedood antigeen zou geen protectieve immuniteit induceren; met een verzwakte, gekloneerde H. 

meleagridis stam kan wel bescherming verkregen worden bij kalkoenen na challenge met de virulente 

parasiet (Hess et al., 2008). In een recente studie van Bleyen en medewerkers (2009) kon bij 

kalkoenen via passieve immuniteit geen bescherming verkregen worden na een experimentele 

infectie. Mogelijke verklaring hiervoor is dat systemische immuniteit door serum antistoffen tegen H. 

meleagridis niet de primaire verantwoordelijke is voor bescherming tegen Histomoniasis. Mucosale 

immuun respons zou wel van meer belang kunnen zijn voor bescherming.    

Een verschil tussen de kip en de kalkoen in immuun respons zou de grotere uitzaaiing bij de kalkoen 

naar de interne organen, zoals de lever verklaren. Een van de oorzaken kan gezocht worden in het 

gegeven dat de kalkoen faalt in vergelijking met de kip, in het effectief afweren van H. meleagridis in 

het caecum door middel van een vroege niet specifieke immuun respons (Powell et al. 2009). 

 
3.6. DIAGNOSE 

Ziekteverschijnselen, zoals boven beschreven, zijn afhankelijk van de gevoeligheid van de vogelsoort 

en hoe de ziekte zich manifesteert. Het voorkomen van een snel fatale ziekte bij kalkoenen of kippen 

doet aan Histomoniasis denken (Barger en Card, 1949). Het zwavelkleurig uitzicht van de feces is ook 

typisch voor Histomoniasis bij kalkoenen ( Soulsby, 1982). Verder zijn de symptomen niet specifiek. 

De naam Blackhead doet verkeerdelijk vermoeden dat de vogels altijd cyanose van de kop 

              

             Fig. 3: Leverlaesies 
(foto: Michiels A.)               

             Fig. 4: Histomonaden in de lever, HE (foto: 
Verlinden M.) 
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ontwikkelen. Dit is echter niet zo. Het zwartverkleuren van de kop is aldus geen diagnostische tool 

(Gordon en Jordan, 1982).  

Op autopsie zijn de typische lesies van het cecum en de lever sterk suggestief (Schricke, 1991). De 

macroscopisch duidelijke laesies  in de lever bij kalkoenen zijn pathognomonisch (Levine, 1985). 

Microscopisch kunnen er afkrabsels bekeken worden van de caecum- en leverlaesies. Dit lukt het best 

onder de faze-contrastmicroscoop met verse stalen wanneer de vogels pas gedood zijn (Schricke, 

1991; McDougald et al., 2008). Wanneer het draagglaasje verwarmd wordt, blijft de parasiet actief en 

dit vereenvoudigt de diagnose. De histomonaden bewegen, maar echter niet in een vaste richting 

(Kösters, 1983). De weefselvorm van H. meleagridis is moeilijk te differentiëren van macrofagen en 

schimmels. De flagellaire lumenvorm daarentegen, is gemakkelijk te identificeren (McDougald, 2008). 

Histomoniasis kan al vermoed worden wanneer men Heterakis- eitjes aantreft in de feces (Burr, 1987).  

Histopathologisch onderzoek kan zekerheid brengen in verband met de diagnose (Burr, 1987; Hendrix 

en Robinson, 2006). Het zijn vooral weefselcoupes van lever en caecum die men bekijkt (Hendrix en 

Robinson, 2006). Gebruikelijke kleuringen zijn Hematoxyline- eosine kleuring en Pas-kleuring (Boch 

en Supperer, 1983; McDougald et al., 2008). 

Singh en medewerkers (2008) beschrijven een immunohistochemische techniek waarmee met grote 

specificiteit en sensitiviteit de parasiet kan aangetoond worden in de organen van experimenteel 

geïnfecteerde kalkoenen. Ook met een in-situ hybridisatie techniek kan met hoge specificiteit 

gebaseerd op nucleïnezuur detectie H. meleagridis in de weefsels zelf aangetoond worden (Liebhart 

et al., 2006).  

De parasiet kan in cultuur gebracht worden uitgaande van vers materiaal. Een gemodificeerde vorm 

van het klassieke Dwyer medium is hiervoor geschikt (van der Heijden, 2007). 

Een snelle en gevoelige diagnose wordt verkregen met PCR (polymerase chain reaction) (Bleyen et 

al., 2007). Met behulp van PCR kan men het DNA van de parasiet aantonen in feces of intestinaal 

materiaal. Voor routine screening of epidemiologisch onderzoek kan dit snel onderzoek van 

meststalen een nuttig alternatief zijn voor de klassieke directe identificatie of kweek van H. 

meleagridis.  PCR maakt het ook mogelijk om het DNA van de parasiet aan te tonen in organen waar 

men met de conventionele diagnostische methoden de parasiet niet kan aantonen, zoals bijvoorbeeld 

in de hersenen of thymus (Hafez et al., 2005; Huber et al., 2005; Grabensteiner et al., 2006). Bleyen 

en medewerkers (2007) beschrijven een PCR test waarin een interne controle op amplificatie is 

toegevoegd zodat meststalen ook kunnen aangeduid worden als mogelijk vals negatief tengevolge 

van PCR inhibitie componenten in mest. 

Een indirecte sandwich ELISA, recent beschreven door Windisch en Hess (2009), detecteert IgG 

antistoffen na infectie van kippen en kalkoenen. Ook deze techniek zou behulpzaam kunnen zijn in 

screeningsonderzoek en epidemiologisch onderzoek, in het bijzonder bij kippen waar de klinische 

verschijnselen achterwege kunnen blijven. 

3.7. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

De granulomateuze letsels in de lever zijn pathognomonisch voor Blackhead bij de kalkoen (Levine, 

1985). Dit is echter niet zo bij de kip. Over het algemeen zijn de leverlaesies minder uitgesproken 

(Esquenet et al., 2003). Er moet dan ook een onderscheid gemaakt worden met leverlaesies die 

worden veroorzaakt door Trichomonas. Men kijkt hiervoor voornamelijk naar het al dan niet inzinken 

van de laesies in het leveroppervlak. De laesies bij Histomoniase zijn goed afgelijnd, gevlekt en de 

ingezonken centra worden door opstaande randen omgeven . Bij Trichomonas bevinden de laesies 

zich op hetzelfde niveau van of boven het leveroppervlak en zijn ze minder scherp afgelijnd (Barger en 

Card, 1949; Bruner en Gillespie, 1973). Ze hebben een diameter van twee centimeter en hebben een 

gele kleur. Trichomonas kan echter ook samen met Histomonas in leverlaesies voorkomen. 
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Microscopisch kan men deze organismen ook gemakkelijk van elkaar onderscheiden (Bruner en 

Gillespie, 1973). Verder is er ook verwarring mogelijk met sommige schimmels. Een onderscheid kan 

men maken door het kleuren van een preparaatje van het aangetaste weefsel met een speciale 

kleuring (Grocott-kleuring) (McDougald, 2005).  

Met histologisch onderzoek kan er ook een onderscheid gemaakt worden met leverletsels veroorzaakt 

door tumorale ziekten, voornamelijk lymfoproliferatieve ziekten, leucose en ziekte van Marek 

(Elmubarak et al., 1981; Coles, 1997). Haarden in de lever ten gevolge van bacteriële ziekten, 

waaronder Pasteurellose, Salmonellose, vlekziekte, Colibacillose, zullen voornamelijk met 

bacteriologisch onderzoek gedifferentieerd worden.   

De letsels in het caecum kunnen verward worden met Coccidiose. Dit is vooral het geval bij de kip 

door Eimeria tenella (McDougald, 2005). Men kan het onderscheid maken door middel van 

microscopisch onderzoek van de cecaele mucosa (Soulsby, 1982). De aanwezigheid van bacteriën 

kunnen ook pseudomembranen doen ontstaan. Dit is vooral zo bij Salmonella en E. coli (McDougald, 

2003).  

Symptomatische diarree kan eveneens voorkomen bij Hexamitiasis waar men de karakteristieke 

leverletsels echter niet aantreft. Blastocystis kan men vaak aantreffen bij dieren besmet met H. 

meleagridis, maar de klinische relevantie ervan is nog controversieel (Grabensteiner et al., 2008). 

Differentiatie tussen H.meleagridis en aanwezigheid van andere protozoa zoals Tetratrichomonas 

gallinarum en Blastocystis spp. kan gemaakt worden met microscopisch onderzoek (fase-contrast) 

van verse caecale mest maar ook met PCR testen (Grabensteiner en Hess, 2006) en microscopisch 

met immunohistochemische techniek (Singh et al., 2008) of met in-situ hybridisatie techniek (Liebhart 

et al., 2006). 

Tenslotte kan men onder de fase- contrastmicroscoop de apathogene Histomonas wenrichi 

onderscheiden van Histomonas meleagridis door de aanwezigheid van vier flagellen in de 

eerstgenoemde en twee in de laatstgenoemde (Schricke, 1991).    

 
3.8. PREVENTIE EN CONTROLE 

3.8.1. Preventie 

Men moet ten allen tijde het contact tussen kippen en kalkoenen vermijden. Zelfs het houden van 

deze dieren op hetzelfde bedrijf, maar gescheiden van elkaar is geen goed idee (Oostindjer et al., 

1987). Men doet er goed aan de leeftijdscategorieën niet te mengen en jong en oud dus gescheiden 

te houden (Burr, 1987). Ook vermijdt men liever dat jonge dieren verblijven op grond dat voordien door 

volwassen dieren is gebruikt (Devos, 1973). Verder moet men overbevolking tegengaan en wordt best 

het strooisel regelmatig ververst (Oostindjer et al., 1987). Het toepassen van een rotatiesysteem stelt 

de veehouder in staat om de leegstaande behuizingen te reinigen en te desinfecteren, met positieve 

gevolgen (Burr, 1987). De voedsel en watervoorzieningen moeten regelmatig gereinigd en 

gedesinfecteerd worden en moeten zich bevinden op een plaats waar een zo min mogelijke 

contaminatie met uitwerpselen mogelijk is (Barger en Card, 1949). Met een betonnen vloer kan de 

overdracht van H. meleagridis deels worden verhinderd (Pattison, 1993). Heterakis bestrijding is 

echter moeilijk vooral wanneer de dieren buiten gehouden worden. Wanneer men de dieren 

regelmatig ontwormd, kan de infectiedruk verminderd worden. De Heterakis- eieren kunnen echter 

zeer lang overleven in de bodem of in de transportgastheer (Long, 1982). Ook is het interessant om 

Coccidiose- besmetting tegen te gaan omdat uit experimenten blijkt dat de leverlaesies bij simultane 

besmetting zowel ernstiger zijn als groter in aantal (McDougald et al., 2008). Blackhead kan 

voorkomen worden door chirurgische wegname van de caeca. Deze methode is echter niet praktisch 

toepasbaar en houdt ook enig risico in voor de vogel in kwestie (Bruner en Gillespie, 1973). Wat 
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vaccinatie betreft is er voorlopig nog geen commercieel vaccin beschikbaar, alhoewel twee of meer 

inoculaties met antigen bestaande uit gevriesdroogde H. meleagridis toch wel enige effect hebben 

(McDougald et al., 2005; 2008; McDougald, 2005). Ook het veelvuldig klonen van H. meleagridis in 

vitro en vervolgens toedienen aan een gevoelige gastheer kan deze gastheer beschermen tegen 

besmetting met een meer virulente parasiet (Hess et al., 2008). 

3.8.2. Controle 

Histomoniasis kan behandeld worden met producten uit de volgende klassen: phenyl arseenzuur, 

thiazolverbindingen en imidazolen (Devos, 1973). nitroimidazoles nl. dimetridazole of ronidazole 

kunnen ook profylactisch worden toegediend in het voeder of in het drinkwater (Schricke, 1991). Het 

blijven toedienen van dimetridazole bij struisvogels is niet aan te raden aangezien dit een negatief 

effect kan hebben op de darmflora (Huchzermeyer, 1998).  Het is mogelijks ook toxisch voor vinken en 

voor alle vogels wanneer de aanbevolen dosis wordt overschreden en het wordt best niet gedurende 

het kweekseizoen gebruikt (Coles, 1985). H. meleagridis ontwikkelt geen resistentie tegen de 

toegediende medicijnen (Long, 1982). Zoals hoger beschreven echter, is het toedienen van 

chemotherapeutica zoals nitroimidazoles en nifursol verboden in zowel Europa en de Verenigde 

Staten. In Europa zijn de arseenderivaten daarenboven ook verboden (van der Heijden en Landman, 

2008). Daarom is men dringend op zoek naar vervangmiddelen voor deze verboden producten. Men 

zoekt deze vooral bij de plantenextracten. Ethanol extracten van thijm, palmitine-olie, druivenzaden en 

pompoen zijn daar voorbeelden van , zij zorgen echter enkel voor het uitstellen van sterfte 

(Grabensteiner et al. 2008). Natustat® (bestaande uit een gist-afgeleid mannanoligosaccharide en 

organisch materiaal als voeding) en Protophyt® ( essentiële oliën afkomstig van Cinnamomum 

aromaticum, Citrus limon, Allium sativum en rozemarijn) zouden volgens sommigen de mortaliteit 

doen dalen. De eindconclusie is echter dat ook deze producten niet effectief zijn als bescherming 

tegen H. meleagridis (Grabensteiner et al., 2008). Afgeleiden van benzimidazoles, nl. albendazole en 

fenbendazole zouden effectief zijn voor de preventie en behandeling van Histomoniasis. De dieren 

vertonen in een proefopzet minder leverlaesies en een groter lichaamsgewicht dan de dieren van de 

controlegroep. Waarschijnlijk werken deze producten op de transportgastheer of op de flagellaire vorm 

van H. meleagridis die veel gevoeliger is aan chemotherapeutica dan de amoeboïde vorm (Hegngi et 

al., 1999). Callait en medewerkers (2002) echter melden dat deze producten niet voldoende 

werkzaam zijn tegenover H. meleagridis. In experimenten werd wel de effectiviteit van het antibioticum 

paromomycine aangetoond als preventief middel tegen Histomoniasis (Van der Heijden, 2009). 

4. CONCLUSIE 

Het beeld in de casus komt overeen met hetgeen men aantreft in de literatuur over de 

symptomatologie en gevoeligheid bij Histomoniasis: sufheid, slechte algemene toestand, jongere 

dieren meer gevoelig en sterfte bij kippen ook meer gespreid over een langere periode. Wat de 

bevindingen op de lijkschouwing betreft zijn er een aantal kenmerkende zaken terug te vinden. Dit zijn 

de pseudomembranen in het caecum en de verblekingshaardjes op de lever (Soulsby, 1982; Pattison, 

1993). Het aantreffen van histomonaden in combinatie met een kenmerkend histopathologisch 

ontstekingsbeeld in de lever en het caecum stelt ons in staat de diagnose te stellen: Histomoniasis 

(Randall en Reece 1996; Riddel 1996). Diagnostische tests zoals PCR en ELISA raken zeker ook in 

de nabije toekomst meer ter beschikking voor het uitvoeren van epidemiologisch onderzoek. 

Wat de behandeling betreft heeft men slecht een beperkt aantal mogelijkheden. De ban van de 

nitroimidazoles bij de voedselproducerende dieren heeft ertoe geleid dat er geen goede 

behandelingsmethodes meer bestaan en dat een eens uitgeroeide ziekte weer bezig is aan een 
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opmars (Callait-Cardinal et al., 2007). In de hobby –sector kan men deze producten eventueel nog 

aanwenden (off label use) als men zeker is dat de eieren of het kippenvlees niet voor consumptie 

bestemd zijn. De pluimveewereld heeft inderdaad nood aan alternatieven voor de verboden producten 

voor preventie en behandeling. Onderzoek hiernaar is zeer zeker nuttig. 

De kweker kan wel een aantal maatregelen treffen om Histomonas –insleep of verdere verspreiding in 

de toom tegen te gaan. Het bestrijden van Heterakis, de belangerijkste tussengastheer, zal zeker 

resultaten met zich meebrengen, alhoewel dit moeilijk haalbaar is wanneer de dieren buiten leven 

(Long, 1982; McDougald, 2005). Dit bleek ook zo te zijn in de beschreven casus, waar er ondanks 

meerdere ontwormingen slechts terug goede kweekresultaten bekomen werden op een volledig ander 

terrein. De verschillende leeftijdscategorieën houdt men best gescheiden (Burr, 1987). Wanneer men 

schikt over te schakelen naar kalkoenen, gebruikt men best de grond die eerder door kippen bevolkt 

was niet omdat kippen ideale reservoirs zijn voor de ziekte (Barger en Card, 1949). De mogelijke rol 

van eenden als reservoir voor gevoelige vogels dient nog nader onderzocht te worden (Callait –

Cardinal et al., 2006). Ook het treffen van algemene hygiënische maatregelen wat de drink -en 

voederbakjes betreft alsook de behuizing ed. hebben zeer zeker hun nut (Young en Craig, 2001). Er is 

evenwel discussie over het feit of de grootte van de toom al dan niet oorzaak heeft in het meer 

voorkomen van de infectie (Young en Craig, 2001; Callait -Cardinal, 2007). Men moet zich ook de 

vraag stellen of het streven naar een meer diervriendelijke behuizing (het verbieden van kooien) wel 

opweegt tegen het risico die men dan loopt wat betreft het voorkomen van Histomonas –besmettingen 

(Esquenet et al., 2003).  
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