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SAMENVATTING 

Pterotillomania bij psittaciformen wordt gedefinieerd als een stereotypisch dwanggedrag van vogels en 

moet gedifferentieerd worden van verenverlies veroorzaakt door infectieuze agentia. De oorzaken voor 

het plukken van veren zijn vaak van gecombineerde aard en bepalen de therapeutische aanpak door de 

dierenarts. Een grondig onderzoek is van groot belang. Deze literatuurstudie zal een overzicht geven 

van de diagnostische benadering door dierenartsen van vogels, die in de praktijk gepresenteerd worden 

met verenverlies. Dit houd in dat eerst een grondige anamnese moet afgenomen worden om te 

onderscheiden of het dier al dan niet actief zijn veren plukt of dat er verenverlies is door een ziekte. 

Vervolgens moet systematisch getest worden op mogelijk onderliggende oorzaken voor het plukken van 

de veren om de vogels nadien succesvol te kunnen behandelen. Het behandelen van een 

gedragsstoring bij papegaaiachtigen blijft een uitdaging. Op therapeutisch vlak is men tegenwoordig 

zeer beperkt omdat studies omtrent de juiste doseringen van medicaties bij psittaciformen ontbreken. 

Veranderingen in de huisvesting van de vogel zijn daarenboven van groter belang en omvatten onder 

andere kooiverrijkingen, voederwijzigingen en variaties in het dagelijks leven van de vogel. 
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INLEIDING 

Vederplukken is een veelvoorkomende en tegelijk zeer frustrerende aandoening waarmee eigenaren 

van gehuisveste papegaaiachtigen geconfronteerd kunnen worden. Een op de tien papegaaien die in 

gevangenschap worden gehouden, ontwikkelt vederplukkend gedrag (Grindlinger, 1991; Seibert, 2006) 

(Van Zeeland et al., 2009). Vederplukken bij psittaciformen wordt gedefinieerd als een stereotypisch, 

repetitief automutilatiegedrag vergelijkbaar met trichotillomanie bij de mens (Seibert, 2006; van Zeeland 

et al., 2009). Hierbij beschadigt de vogel de veren op zijn romp door er op te kauwen of door ze volledig 

uit te trekken en voorkomt vervolgens het teruggroeien (Seibert, 2006). Verenverlies heeft esthetische 

consequenties en wordt niet graag gezien door de eigenaar van een siervogel. Daarnaast kan het ook 

medische gevolgen hebben voor de vogel (Nett en Tully 2003; van Zeeland et al., 2009). Het 

verendragend integument stelt de vogel immers in staat om te vliegen, vormt een thermale en 

waterdichte isolatielaag en is tegelijk een mechanische barrière tegen fysische en infectieuze agentia. 

Het continu vervangen van verloren veren drijft het metabolisme van de vogel zodanig op dat het dier 

vatbaarder wordt voor ziekten (Nett en Tully 2003; Seibert, 2006). Bovendien raakt de huid ter hoogte 

van de vederloze zones gemakkelijk gewond met secundaire bacteriële infecties als gevolg. Bij 

chronische beschadiging tenslotte is normale verengroei vaak niet meer mogelijk en blijft het dier 

irreversibel onbevederd (Seibert, 2006). Dit resulteert in hypothermie (Nett en Tully 2003; van Zeeland et 

al., 2009). Vele verschillende oorzaken kunnen aanleiding geven tot vederpikken. Verveling, hormonale 

invloeden, ongepaste of ontbrekende sociale interacties, verlatingsangst en abnormale fotoperioden 

worden ervan verdacht stereotypisch gedrag te veroorzaken. Stress door overbezetting, 

omgevingsveranderingen of ongewild contact van de vogel met andere huisdieren en zelfs predatoren 

blijken belangrijke factoren te zijn die leiden tot automutilatie  (Koski, 2002; Seibert, 2006; Rubinstein en 

Lightfoot, 2012; van Zeeland et al., 2009). Er kunnen echter ook een aantal infectieuze ziekten of 

nutritionele storingen aanleiding geven tot het plukken van de veren (Seibert, 2006).  

Om tot een juiste diagnose te komen van een met verenverlies gepresenteerde vogel, moet de 

dierenarts een onderscheid kunnen maken tussen intrinsiek verenverlies en vederdestructief gedrag van 

de vogel. Wanneer gesteld kan worden dat het verenverlies door zelftrauma is ontstaan, wordt 

vervolgens getracht de primaire etiologie te achterhalen. Hierbij sluit de behandelende dierenarts eerst 

de niet psychische, medische oorzaken zoals infectieuze en niet infectieuze aandoeningen uit, vooraleer 

gesteld kan worden dat het plukken van de veren een psychische oorsprong heeft (Seibert, 2006; 

Rubinstein en Lightfoot, 2012). Er moet verder rekening worden gehouden met fysiologische en soms 

seizoensgebonden gedragingen van de vogel zoals het verzorgen van het verenkleed door poetsen of 

het plukken van een naakte broedplek. Deze gedragingen zouden door een onervaren eigenaar ten 

onrechte als vederdestructief gedrag van de vogel geïnterpreteerd kunnen worden. Een uitgebreide 

anamnese is daarom essentieel om tot een juiste diagnose te komen (Koski, 2002; Seibert, 2006; 

Rubinstein en Lightfoot, 2012). In veel gevallen blijft de onderliggende oorzaak niet gedetecteerd, wat de 

kans op een effectieve therapie laat dalen (Nett en Tully, 2003). 

Deze literatuurstudie heeft als doel de bestaande informatie omtrent deze aandoening te verzamelen. 

Het oogmerk is hierbij gericht op de diagnose van het psychisch geïnduceerd vederplukken bij 

papegaaiachtigen door eerst de mogelijke niet-psychische oorzaken uit te sluiten. De verzamelde 

gegevens dienen als leidraad voor de diagnostische benadering van vogels die verenverlies vertonen en 

die aldus dierenartsen kan helpen een therapie op te stellen op basis van de juiste diagnose. 
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1. NIET PSYCHISCHE OORZAKEN 

1.1. VIRAAL 

1.1.1. Psittacine Beak And Feather Disease 

Het psittacine beak and feather disease (PBFD) virus is een circovirus bestaande uit circulair 

enkelstrengig DNA zonder enveloppe. Het is de meest voorkomende virale infectie van zowel vrij-

levende als in gevangenschap gehouden psittaciformen van meer dan 60 species. In het merendeel van 

de gevallen kent deze aandoening na een variabele incubatieduur een chronisch verloop bij de 

aangetaste vogels. Het virus veroorzaakt klassieke symptomen zoals verenverlies, veerdystrofie zoals 

“Stokrui” en verlies van het poederdons met als gevolg een opvallend glanzende snavel bij de vogels. 

Als stokrui omschrijft men het niet uitschachten van de veren doordat de vogel constant blijft ruien. De 

afwijkingen treden initieel op ter hoogte van de contourveren maar worden vervolgens bij alle veren over 

het hele lichaam waargenomen. In een gevorderd stadium kunnen de veerfollikels inactief worden zodat 

de vogel voor een groot gedeelte onbevederd kan blijven (Rubinstein & Lightfoot, 2012). Supplementair 

bij de kaketoe zijn abnormaal lange nagels en een misvormde necrotische bek diagnosticeerbaar. 

Grasparkieten vertonen occasioneel “Franse Rui”. Bij onderzoek vallen bloedingen in de veerfollikels op. 

De dieren lijden aan ernstige anemie en leukopenie. Jonge dieren in het bijzonder kunnen occasioneel 

een acute vorm van deze virale ziekte oplopen zoals bij de grijze roodstaart papegaai werd aangetoond 

(Doneley, 2003). Deze gaat gepaard met groene diarree en depressie. Uiteindelijk resulteert de acute 

vorm van de aandoening in sterfte van de jonge vogel zonder voorafgaande veerafwijkingen. Multiple 

focale necrosehaarden op de milt met lymfoïde depletie en diffuse spongiforme veranderingen in de 

hersenen met neuronale necrose zijn significante bevindingen, gemaakt tijdens de histopathologische 

evaluatie van deze dieren (Doneley, 2003). Het virus infecteert de bursa van Fabricii en zorgt bij de 

aangetaste papegaaien bijgevolg voor ernstige immunosupressie met een verhoogde kans op 

secundaire infecties door ofwel bacteriën (vb. Pseudomonas spp.) ofwel virussen (vb. Adenovirus). 

Schimmelinfecties komen secundair ook geregeld voor. Deze complicaties van de virale infectie vormen 

bij volwassen dieren, onder meer door het ontstaan van septicemie, de voornaamste doodsoorzaak. 

Overdracht van PBFD kan verticaal gebeuren maar het blijkt dat de omgeving van het geïnfecteerde dier 

de belangrijkste infectiebron vormt voor andere dieren (Bert et al., 2005). Het virus kan teruggevonden 

worden ter hoogte van de veerfollikel en in het poederdons en komt op die manier in de omgeving 

terecht. Klinisch gezonde dieren kunnen latente dragers van het virus zijn en zodoende een belangrijke 

infectiebron van voornamelijk jonge dieren vormen (Bert et al., 2005). Feces van geïnfecteerde vogels 

kunnen verder een mogelijke transmissieroute van PBFD zijn (Hess et al., 2004). De uitscheiding 

gebeurt echter intermitterend, waarmee tijdens de diagnose van de ziekte rekening moet worden 

gehouden.  

Gehuisveste dieren die in gevangenschap leven, lopen immers een groter risico geïnfecteerd te raken 

omdat de infectiedruk stijgt naarmate de dieren dichter bij elkaar gehouden worden (Rahaus en Wolff, 

2003). Dit doet het belang van PBFD infecties bij gedomesticeerde dieren in onze streken stijgen. 

De ziekte werd voor het eerst in Australië geconstateerd. Via de handel in geïnfecteerde vogels werd 

PBFD verspreid over de hele wereld en met uitzondering van Antarctica bestaat er geen continent meer 

zonder het gevaar dat dit virus voorkomt (Doneley, 2003). Tot nu toe bestaat er geen behandeling van 
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dit virus en preventieve voorzorgmaatregelen zijn dan ook van belang (Koski, 2002). Met het oog hierop 

zou elke nieuw aangekochte vogel een ingangscontrole en quarantaineperiode moeten ondergaan 

(Rubinstein en Lightfoot, 2012). 

 

Fig 1 : Agapornis van zes maanden oud met PBFD. De vogel vertoont een diffuus patroon van verenverlies (uit 
Rubinstein en Lightfoot, 2012) 

1.1.2. Avian Polyomavirus (APV) 

Dit DNA virus behoort tot de familie van de papovavirussen en komt verspreid over de hele wereld voor. 

Net zoals het PBFD virus veroorzaakt dit virus veerdystrofie en verenverlies. Zowel adulte vogels alsook 

nestjongen zijn gevoelig voor deze ziekte. Het virus zorgt voor hoge mortaliteit bij nestjongen (Bernier et 

al., 1984). In tegenstelling tot nestjongen zullen adulte dieren seroconverteren en genezen zonder 

noemenswaardige klinische symptomen te vertonen. Overlevende nestjongen daarentegen volgen een 

vrij voorspelbaar ziektepatroon. Dieren jonger dan twee weken vertonen verminderd poederdons ter 

hoogte van hun kop. Vogels van minder dan een maand oud hebben een onvolledige ontwikkeling van 

de contourveren en degene die ouder dan 25 dagen zijn, hebben ofwel onvolledig ontwikkelde 

slagpennen, of helemaal geen. De aangetaste dieren zijn niet in staat te vliegen en worden “kruipers” 

genoemd. Bovendien vertonen vogels die op en leeftijd van meer dan vier weken geïnfecteerd zijn 

neurologische symptomen zoals ataxie (Bernier et al., 1984). Gepredisponeerde species zijn Aratinga en 

Pyrurrha spp., Eclectus roratus, Agapornis spp., Psittacula spp., Pionites spp. en grasparkieten. 

Veerafwijkingen zijn meestal alleen maar klinisch diagnosticeerbaar bij grasparkieten. Deze vertonen 

“Franse Rui” waarbij de vleugel, - en staartpennen bilateraal symmetrisch onvoldoende zijn aangelegd. 

Een circovirus-infectie kan vergelijkbare symptomen veroorzaken en moet hiervan gedifferentieerd 

worden. De overdracht van het virus gebeurt waarschijnlijk via inhalatie (Orosz, 2006; Rubinstein en 

Lightfoot, 2012). 

 

Fig 2 : 30 dagen oude grasparkiet met APV vertoont symmetrische afwezigheid van de laatste primaire en 
secundaire slagpennen (pijlen) (uit Bernier et al., 1984) 
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1.1.3. Avian Bornavirus (ABV) 

ABV is een enkelstrengig RNA virus. Het veroorzaakt een sterk uitgezette kliermaag en wordt daarom 

ook ‘proventricular dilatation disease’ (PDD) genoemd. Histologisch wordt vaak een non-purulente 

ganglionitis vastgesteld. Het verlies van ganglion cellen in de plexus van de kliermaag, spiermaag en het 

ascenderende gedeelte van de duodenum heeft een verminderde motiliteit van deze gastro-intestinale 

delen tot gevolg waardoor deze uitzetten. Aangetaste vogels gaan plots regurgiteren en in korte tijd sterk 

vermageren. De ziekte is dodelijk. Recent werd een link gelegd tussen deze ziekte en automutilatie door 

verenpikken bij geïnfecteerde vogels. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de perifere neuritis die gepaard 

gaat met perifere pijn. Deze these is nog niet bevestigd en blijft op het moment dus speculatief. Dat 

ABV-infecties frequent worden aangetroffen bij vederplukkers is daarentegen een feit (Rubinstein en 

Lightfoot, 2012). 

1.2. BACTERIEEL 

1.2.1. Bacteriële dermatitis 

Primaire bacteriële infecties bij vogels zijn tamelijk zeldzaam. De meeste infecties zijn dan ook afkomstig 

van de endogene flora veroorzaakt door voorafgegaan huidletsels en een verzwakt immuunsysteem. 

Gram positieven zoals Staphylococcus aureus worden aanzien als de meest voorkomende bacteriën op 

de intacte huid van vogels en maken dus het grootste deel uit van de normale huidflora. Hun populatie 

wordt in bedwang gehouden door andere commensalen en kan pas vermeerderen wanneer dit 

evenwicht verstoord wordt door bijvoorbeeld de verminderde afweer van de vogel als gevolg van een 

systemische ziekte. Bacteriën compliceren dus een ziektebeeld en veroorzaken ofwel een folliculitis, 

ofwel een gegeneraliseerde dermatitis, gepaard gaande met lokale inflammatie, pruritus en veer- 

afwijkingen. De letsels zijn rood, exsudatief en korstvormend. Subcutane abcessen komen voor ter 

hoogte van intredepoorten zoals verwondingen van de huid. Deze met etter gevulde abcessen 

veroorzaken druk en jeuk waardoor vogels een dergelijk plek kaal plukken (Levine, 1987). 

Primaire bacteriële dermatitis wordt toegeschreven aan Mycobacterium en Pseudomonas spp. 

Manifestaties van mycobacterien veroorzaken granulomateuze gezwellen tot ulceraties aan toe. Omwille 

van het zoönotisch gevaar wordt aangeraden de dieren te euthanaseren (Koski, 2002). Infecties van 

verwonde huid met Aeromonas hydrophila en Clostridium spp. hebben een gangreneuze dermatitis tot 

gevolg. Deze infecties worden gekenmerkt door donkere verkleuringen van de huid met acuut plaatselijk 

verenverlies als gevolg van de necrose. Eventueel treedt bijkomend subcutaan oedeem op (Koski, 2002; 

Rubinstein en Lightfoot, 2012). Ter behandeling van gram positieven kan gebruikt gemaakt worden van 

amoxycillin-clavulaanzuur per oraal, combinaties van trimethoprim met sulfonamiden, eerste generatie 

cephalosporines en penicilline. Gram negatieve kiemen kunnen behandelt worden met aminoglycosiden, 

quinolones, derde generatie cephalosporinen en gepotentialiseerde penicilline. Het is aan te raden de 

keuze van het antibioticum op basis van de resultaten van een antibiogram te maken (Koski, 2002) 
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Fig 3 : Bacteriële dermatitis t.h.v. de axillae van een Agapornis. De vogel vertoont lokaal verenverlies en diffuus 
erythema met korstvorming (uit Rubinstein & Lightfoot, 2012). 

1.2.2. Dermatitis veroorzaakt door Schimmels en Gisten 

Net zoals bacteriële dermatitis komen infecties veroorzaakt door schimmels en gisten ook eerder zelden 

voor bij psittaciforme vogels. De voorkomende infecties zijn vooral chronisch en beperkt tot de 

dunwandige gebieden van de huid zoals de kop en de nek. Ze worden veroorzaakt door Aspergillus 

spp., Malassezia spp. en Candida albicans en induceren jeuk met als gevolg zelftraumatiserend gedrag 

bij de aangetaste vogels. Candida spp. kunnen soms veerfollikels van de kop, de rug en het ventrum 

van de vogel aantasten. Een witte accumulatie van crusteus materiaal ter hoogte van de laesies gaat 

hiermee gepaard (Perry, 1991). Daarnaast veroorzaakt candidiasis verenverlies rond de ogen, ter 

hoogte van de nek en op de thorax bij Agapronis spp. Afzonderlijk kunnen ook Trichophyton spp. en 

Microsporum spp. crusteuze letsels in het gezicht tot en met de thorax van de vogel veroorzaken. Deze 

letsels verschijnen samen met lokaal vederverlies op dergelijke plaatsen (Koski, 2002; Rubinstein en 

Lightfoot, 2012). 

De behandeling van Mallassezia spp. gebeurt door orale ketoconazole of miconazole spoelingen. 

Candidiase kan per oraal met fluconazole, ketoconazole of flucytosine twee keer per dag behandeld 

worden. Itraconazole of fluconazole zijn effectieve antimycotica tegen Aspergillus spp. (Koski, 2002). 

 

Fig 4 : Malassezia dermatitis bij een Psitacula papegaai (uit Rubinstein en Lightfoot, 2012) 
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1.3. PARASITAIR 

1.3.1. Ectoparasieten 

Hevige infestaties van Cnemidocoptes-mijten veroorzaken schurft en kunnen verantwoordelijk zijn voor 

vederverlies door aantasting van de veerfollikels. Kenmerkend voor de letsels zijn verheven, gele, 

honingachtige korstvormingen. Er is geen jeuk. Vedermijten, zoals Protolichus lunula en Dubininia 

melopsittaci, zijn onder meer aanwezig bij gastheergeadapteerde species en veroorzaken dan geen 

klinische symptomen. Er bestaan verder ook niet-pathogene mijten zoals Syringophilus en 

Dermoglyphus die pas bij immunodeficiëntie van de aangetaste vogel voor afbreken van de schachten 

zorgen met uiteindelijk vederverlies tot gevolg (Rubinstein en Lightfoot, 2012). De overdracht gebeurt 

rechtstreeks door contact tussen de dieren. 

Neopsittaconirmus, Psittacornimus, Eomenopon en Pacifimenopon zijn bijtluizen die bij de aangetaste 

vogels milde tot matige pruritus en hyperkeratosis opwekken. Deze bevorderen op hun beurt 

vederpikkend gedrag bij de vogel. De luizen kunnen niet lang zonder hun gastheer in de omgeving 

overleven dus gebeurt ook hier de overdracht voornamelijk door rechtstreeks contact tussen de dieren 

(Koski, 2002; Orosz, 2006). De meeste mijten kunnen succesvol met ivermectine behandeld worden. 

Pyrethrinesprays en -poeders zijn effectief tegen luizeninfestaties en blijken het minst toxisch voor de 

vogel te zijn (Koski, 2002). De therapie moet na twee weken herhaald worden en een 

omgevingsbehandeling van de vogel is niet nodig (Koski, 2002). 

1.3.2. Endoparasieten 

Giardia psittaci is de voornaamste endoparasiet die bij psittaciformen vederpikken veroorzaakt. Het is 

een bewegelijke flagellaat die een breed spectrum van vogelspecies kan aantasten. Enteritis met 

vermageren tot in zeldzame gevallen zelfs sterfte aan toe is het gevolg. Het meest komt de infectie in 

valkparkieten voor. Hier veroorzaakt het protozoa naast de klassieke symptomen erge pruritus en is dus 

predisponerend voor automutilerend gedrag bij de aangetaste dieren. Giardia is een darmparasiet en 

wordt bijgevolg met de feces uitgescheden. De fecale excretie gebeurt intermitterend waarmee tijdens 

de diagnose rekening moet worden gehouden. Trofozoïeten die in de feces teruggevonden kunnen 

worden, overleven niet lang in de omgeving, zodat verse meststalen van verschillende dagen genomen 

moeten worden (Koski, 2002; Rubinstein en Lightfoot, 2012). 

Het meest gebruikte preparaat ter behandeling van giardiasis is metronidazole. Dit imidazole is weinig 

wateroplosbaar en wordt dus intramusculair geïnjecteerd. Er treedt vaak resistentie en herinfectie op en 

een behandeling is dan ook pas effectief wanneer ook hygiënemaatregelen worden genomen (Koski, 

2002). 

1.4. NIET INFECTIEUZE OORZAKEN 

1.4.1. Congenitale afwijkingen 

De aanwezigheid van vederpikkend gedrag bij niet gedomesticeerde vogel-species doet vermoeden dat 

dit gedrag een genetische etiologie zou kunnen hebben. Dit wordt onderbouwd door het feit dat 
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specifieke genetische loci werden gevonden, die gecorreleerd zijn met dit gedrag (Buitenhuis et al., 

2003). Bovendien is het gelukt te selecteren op toenemend en afnemend verenpikkend gedrag (Garner 

et al., 2005; Van Zeeland et al., 2009). 

1.4.2. Nutritionele deficienties 

De voedingsstatus van de vogel levert een grote bijdrage tot zijn veergezondheid. Tijdens de rui worden 

30% van de lichaamsmassa van een vogel vervangen, waarvan 90% eiwitten zijn. Het basaal 

metabolisme wordt zodanig opgedreven, dat het gedurende dit proces zelfs kan verdubbelen. Het is 

duidelijk dat de rui veel energie kost. Dit verlies van energie moet de vogel via zijn voeding kunnen 

compenseren. Bijgevolg zijn stikstof, zwavelhoudende aminozuren en cysteine belangrijke nutriënten die 

tijdens de rui ter beschikking moeten staan (Rubinstein en Lightfoot, 2012; Wolf et al., 2003). Een tekort 

aan zwavel- houdende aminozuren kan resulteren in abnormaliteiten van de rachis. Lysine is van belang 

voor de veerstevigheid en een tekort aan methionine geeft ‘stress bars’ (Rubinstein en Lightfoot, 2012). 

Dit zijn transluscente, lineaire breuken van de normale structuur en kleur van de veer als gevolg van een 

verstoorde ontwikkeling van de barbae en barbulae (Koski, 2002). Chronische malnutritie resulteert in 

een dof en ruig verenkleed in combinatie met verdikking van de huid ter hoogte van het aangezicht en 

de voeten. 

Obesitas wordt verondersteld de meest voorkomende oorzaak voor voedingsgerelateerde afwijkingen 

van het verenkleed bij gevangen gehouden psittaciformen te zijn. Overmatige opname van oliehoudende 

zonnebloempitten en koolzaad in combinatie met te weinig beweging lijdt tot obese vogels. Verder zijn 

koper, zink en vitamine A,B en E belangrijke nutriënten voor normale verengroei (Koski, 2002).  

  

Fig 5: Staartveder van een zwarte kraai met een gebroken veer (pijl) en ‘stress bars’ (uit Møller, 2009) 

1.4.3. Intoxicaties 

Zink is een zwaar metaal en toxisch voor psittaciformen wanneer het in hoge doses wordt opgenomen. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld door het gebruik van verzinkte kooien ter huisvesting van de vogels en door het 

gebruik van zinkhoudend speelgoed. Zink is echter noodzakelijk voor veel fysiologische processen. 

Ingebouwd in metalloenzymes, regelt het mede de botontwikkeling, keratogenese, reproductie, 

wondheling, hersenenontwikkeling en nog veel meer. Evenewel, bij een overdosis, heeft zink 

pathologische invloeden op de pancreas als doelorgaan en additioneel ook op de nieren, de lever en het 

gastro-intestinale stelsel. Klinische symptomen van een overconcentratie zijn depressie, lethargie, 

anorexia, vermagering van de betrokken vogel en vederplukken. Bijkomend kan een zinkintoxicatie ook 
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regurgitatie, kropstase, donkere feces, polyurie en polydypsie, ataxie, parese en anemie induceren. 

Fysiologische zink concentraties van psittaciformen liggen gemiddeld bij 2.0 ppm in het serum en 

variëren van 30 tot 70 ppm in de lever. In tegenstelling tot andere genera, blijken kaketoes een hogere 

basale zink concentratie te hebben (Puschner, St. Judy, en Galey, 1999).  

Naast zink kan ook lood een vergiftiging van papegaai-achtigen opwekken. Klinische symptomen lijken 

gedeeltelijk op de vorige. Additioneel tonen de vogels hematurie, hematochezie, blindheid en 

krampaanvallen. De algemeen verzwakte toestand van de vogel lijdt tot verwaarlozing van het 

verenkleed. Bij kaketoes lijdt een chronische lood intoxicatie tot een grijsverkleuring van de veren. 

(Koski, 2002). Bronnen voor de overmatige opname van lood zijn loodbevattende kooien, loodverf, 

wijnfles-folies, batterijen en dergelijke (Denver, Tell, Galey, Trupkiewicz, & Kass, 2000). 

Een studie met valkparkieten heeft aangetoond dat chelatoren zoals DMSA (‘dimercaptosuccinic acid’) 

relatief veilige producten zijn om acute loodintoxicatie te behandelen wanneer er een maximale dosis 

van 40 mg/kg wordt aangehouden. Sommige vogels regurgiteerden na toediening van DMSA. Wanneer 

hierdoor de absorptie van de chelator in het gedrang komt, kan alternatief gebruik gemaakt worden van 

parenteraal toedienbaar calcium EDTA (‘ethylenediaminetetraacetic acid’) om loodintoxicatie te 

behandelen (Denver et al., 2000). 

1.4.4. Hormoon imbalans 

Hypothyroïdie werd in één enkel geval gedocumenteerd als oorzaak van dermatologische afwijkingen in 

een geelvleugelara (Ara macao). Deze vogel vertoonde hyperkeratosis en verdikkingen van het 

subcutane weefsel door vetopstapelingen. Additioneel was diffuus verenverlies van de contourveren op 

te merken. De rui was uitgesteld bij deze vogel en hierdoor vertoonden de nog resterende veren een 

abnormaal beeld (Koski, 2002). Deze bevindingen konden echter niet bevestigd worden met behulp van 

een studie op kaketoes waarbij door radiothyroïdectomie een acute hypothyroïdie werd uitgelokt (Koski, 

2002). Thyroxine blijkt evenwel een positief effect te hebben op het ruiproces bij sommige vogels. De 

vermelde geelvleugelara werd succesvol behandelt met L-thyroxine. 

Hepatische ziekten en nierfalen kunnen ook aanleiding geven tot verlies van veren (Koski, 2002). Deze 

aandoeningen geven immers aanleiding tot gelokaliseerde pruritus met een reactief vederplukken van 

de vogel als gevolg (Orosz, 2006). 

1.4.5. Overgevoeligheidsreacties 

Voorafgaande studies toonden een significant verschil van gezonde psittaciformen in vergelijking met 

vederplukkende dieren wat betreft hun reactie op intradermaal toegediende omgevings- en voeder 

allergenen. De verkregen resultaten zijn echter onbetrouwbaar en verder onderzoek is dus noodzakelijk 

(Koski, 2002). 

1.4.6. Neoplasiën 

Squameus cell carcinoma’s (SCCs) zijn frequent voorkomende maligne tumoren bij psittaciformen. Ze 

manifesteren zich ter hoogte van de vleugels, de bek en ter hoogte van de stuitklier. Chronisch 
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geïrriteerde plaatsen door bijvoorbeeld vederplukken bevorderen de vorming van deze neoplasiën. Het 

zijn onregelmatig uitziende, verheven en soms ulcererende massa’s die zelden metastaseren. 

Andere waarneembare massa’s van de huid die voor kale plekken in het verenkleed kunnen zorgen, zijn 

xanthoma’s. Dit zijn ophopingen van met cholesterol beladen macrofagen. De huid ter hoogte van de 

kale plekken is verdikt en geeloranje van kleur. De aandoening kent zowel een lokaal alsook een diffuus 

patroon maar kan voornamelijk ter hoogte van de vleugels en ventraal of dorsaal op het abdomen 

gezien worden (Koski, 2002). Oudere dieren vertonen vaak een droge tot schilferige huid met een 

diffuus slechte verenkwaliteit. Deze cutane massa’s kunnen het best chirurgisch verwijderd worden om 

bloedingen ter gevolg van pikken op deze plaatsen te voorkomen (Koski, 2002). 

1.4.7. Omgevingsgebonden oorzaken 

Beschadigde of abnormaal uitziende primaire slagpennen kunnen wijzen op een te kleine kooi. De 

betrokken veren geven aanleiding tot verenpikken omdat de vogel immers zal proberen beschadigde 

veren te verwijderen. Dit gedrag is echter onderdeel van het normale onderhoud van het verenkleed en 

secundaire slagpennen of dekveren worden hierbij niet aangetast. 

Daarnaast kunnen bij gehuisveste vogels een lage luchtvochtigheid en abnormale daglichtlengten een 

slechte verenkwaliteit bevorderen. Bij nestjongen bijvoorbeeld heeft een te lage vochtigheid retentie van 

de vederschacht tot gevolg, wat tot een typisch klinisch beeld van veel niet-uitgeschachte veren in het 

vederkleed van de vogel leidt.  

De rui bij papegaai-achtigen is een permanent gebeuren en wordt gestuurd door het ultraviolet (UV) 

licht. Seizoensgebonden variaties in aangeboden daglichtlengten zijn dan ook van essentieel belang om 

uitgestelde ruien met retentie van de veren te voorkomen. Eigenaars van vogels met een slecht 

onderhouden verenkleed zouden omwille van deze redenen hun papegaai ten onrechte als vederplukker 

kunnen bestempelen (Koski, 2002; Rubinstein en Lightfoot, 2012; van Zeeland et al., 2009). 

2. PSYCHISCHE OORZAKEN 

De tot nu toe opgesomde infectieuze en niet-infectieuze factoren kunnen allemaal aanleiding geven tot 

ofwel verenpikkend gedrag, ofwel afwijkingen van het verenkleed. Wanneer de vermelde oorzaken 

echter kunnen worden uitgesloten, zouden psychische factoren in aanmerking moeten komen. Het 

gevangen houden van individuele papegaaien is immers een onnatuurlijke situatie voor deze dieren. 

Vederpikken als gedragsstoring is vaak een weerspiegeling van opgetreden problemen tijdens de 

huisvesting van de vogel. Het wordt als een stereotypische gedragsafwijking gezien, die vergelijkbaar is 

met trichotillomanie bij de mens en vederpikken bij leghennen (Rubinstein en Lightfoot, 2012; van 

Zeeland et al., 2009). Deze repetitieve gedragingen dienen de vogel als expressie van zijn verveling en 

worden voornamelijk gezien in conflictsituaties of tijdens frustratie (Meehan et al., 2004). Psychisch 

geïnduceerd verenpikken bij psittaciformen wordt tot nu toe uitsluitend vastgesteld bij in gevangenschap 

levende dieren. Het is dus aan te nemen dat de gelimiteerde omgeving van de dieren aan de basis ligt 

van dit probleem. Nochtans omvat dit probleem echter meer dan enkel de beperkte kooigrootte en het 

daglichtritme. Vergelijkt men derhalve de dagelijkse activiteiten van een in gevangenschap gehouden 

vogel met een vrijlevende papegaai, dan wordt duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Een wilde 
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amazonepapegaai spendeert vier tot zes uur per dag zoekend naar voedsel, terwijl een in 

gevangenschap levend, met pellets gevoederd dier maar 30 tot 72 minuten per dag bezig is met zijn 

voederopname (Orosz, 2006; Lumeij en Hommers, 2008; van Zeeland et al., 2009; Rubinstein en 

Lightfoot, 2012). Het zoeken naar voedsel vereist een mentale subtiliteit en is een uitdaging voor het dier 

om zijn observerend vermogen en reactieve handigheid te toetsen. Gehuisveste vogels zouden dit niet 

ondervinden (Rubinstein en Lightfoot, 2012).  

Individueel gehouden papegaai-achtigen kunnen daarenboven een seksueel gerelateerde vorm van 

vederpikken vertonen (Koski, 2002). Het verzorgen van het vederkleed van een partner is bij 

psittaciformen een belangrijke sociale activiteit die individueel gehouden dieren missen. Seksueel 

vederpikken is dan ook te beschouwen als een pathologische compensatieactiviteit van individueel 

levende dieren (Koski, 2002; van Zeeland et al., 2009). Papegaaien behoren tot een species die sterke 

sociale banden maakt. In natuurlijke omstandigheden paren ze met dezelfde partner gedurende hun 

hele leven. Verlies van een partner, hetzij een andere papegaai, hetzij de eigenaar, kan stress induceren 

met vederplukken als gevolg (Van Zeeland et al., 2009).  

 

Fig 6 : Typisch gepresenteerd beeld van een vederplukkende papegaai: de kopvederen zijn intact, terwijl de rest 
van het lichaam niet bevederd is (uit Rubinstein en Lightfoot, 2012) 

3. DIAGNOSE 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat vederverlies een multifactoriële aandoening is. Om tot een 

juiste diagnose te komen is het belangrijk te differentiëren of het verenverlies bij de aangeboden vogel al 

dan niet door zelftrauma is ontstaan. De kopbevedering bij dieren met automutilatie is normaal omdat de 

vogel er niet met zijn snavel bij kan (Koski, 2002; Seibert, 2006; van Zeeland et al., 2009). Wanneer 

gesteld kan worden dat het om een vederpikkende vogel gaat, is de volgende stap de primaire oorzaak 

van dit gedrag te vinden. Zoals eerder vermeld, zijn er een reeks infectieuze, niet-infectieuze en 

psychische oorzaken die aan de basis ervan zouden kunnen liggen. Het is noodzakelijk alle infectieuze 

factoren uit te sluiten vooraleer te stellen dat het om een psychisch geïnduceerde gedragsafwijking gaat. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van een diagnostische benadering. 

3.1. SIGNALEMENT 

Ofschoon vederplukken bij alle psittaciformen kan optreden, wordt het tamelijk frequent waargenomen 

bij de grijze roodstaartpapegaai (Seibert, 2006; Rubinstein en Lightfoot, 2012), kaketoes en bij 

edelpapegaaien. Het lijkt minder frequent voor te komen bij amazonepapegaaien en parkieten. Dit zou 
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deels verklaard kunnen worden door het feit dat de grijze roodstaart papegaai een van de populairste 

huisdierspecies is (van Zeeland, 2009) en de aandoening dan ook vaker gezien wordt. Vederplukken of 

verenverlies moet worden onderscheiden van genetische afwijkingen die typisch bij bepaalde species 

aanwezig zijn zoals de occasioneel voorkomende ‘bald spot’ bij valkparkieten (Rubinstein en Lightfoot, 

2012). 

3.2. ANAMNESE 

Een grondige anamnese omvat informatie van de eigenaar omtrent de voeding van de aangeboden 

vogel, de huisvesting en een gedetailleerde beschrijving van het gedrag van de vogel. Daarbij is het 

belangrijk om te weten hoe lang de vogel het gedrag al vertoont, hoe het zich uit, wanneer het gedrag 

het meest optreedt op een dag, of het verbroken kan worden en of het progressief verandert. De 

dierenarts moet nagaan hoe groot en van welke soort materiaal de kooi is, of deze binnen of buiten 

geplaatst is en of de vogel individueel gehuisvest is. Verder is van belang te achterhalen wat in detail als 

voeding aangeboden wordt en wat de vogel effectief opneemt (Seibert, 2006; Rubinstein en Lightfoot, 

2012).  

3.3. ALGEMEEN ONDERZOEK 

Het onderzoek van patiënten die gedragsafwijking vertonen, wordt het best in twee stappen gedaan. In 

een eerste fase wordt de vogel van afstand geobserveerd. Er moet rekening mee gehouden worden dat 

vogels de ongewenste gedragingen in een vreemde omgeving niet zullen tonen. Daarom kunnen video’s 

die op voorhand gemaakt werden door de eigenaar helpen bij de evaluatie (Orosz, 2006). Naast de 

algemene toestand van de vogel wordt ook de huid, de verenqualiteit en eventueel voorkomende 

veerschachten onderzocht. Dit gebeurt zowel macroscopisch als microscopisch. De onderstaande 

opsomming volgens Koski (2002) kan helpen op basis van het macroscopisch onderzoek van het 

verenkleed een voorlopige inschatting van mogelijke oorzaken voor de veerafwijkingen te maken. 

− stress bars: ziekte, stress, malnutritie 

− gebroken of beschadigde veren: trauma, mineraal deficiëntie 

− slechte verenkwaliteit: ectoparasieten, endoparasieten, ongepaste daglichtlengte, aerosolen, 

sigaretten, mycotoxines, systemische ziekten, malnutritie 

− verendystrofie: PBFD, APV, polyfolliculitis 

− kleurveranderingen: malnutritie, leveraandoeningen (geel verkleuren van de veren bij 

kaketoes), hypothyroïdie, thyroxine behandeling, acuut PBFD, genetische mutatie, 

inflammatie van de verenfollikels (kleurveranderingen van individuele veren)  

In het verleden werd een veren-scoringsysteem voor de romp, de vleugels en de staartvederen 

ontwikkeld, toepasbaar in de kliniek (Orosz, 2006). Bovendien moet aandacht besteedt worden aan de 

uiterlijke verschijning van de bek, de neusgaten en de ogen. Een verhoogde uraatfractie in de feces kan 

wijzen op nierfalen en dus moet de hoeveelheid en consistentie van de mest onderzocht worden. In de 

tweede fase van het onderzoek mag overgegaan worden tot palpatie en manipulatie van de vogel. Het is 

noodzakelijk dit zo stressvrij mogelijk te maken voor de vogel en nadien de respiratoire recuperatie van 

het dier nauwkeurig te volgen (Orosz, 2006).  
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 3.4. SPECIFIEK ONDERZOEK  

Het wordt aangeraden een kompleet bloedbeeld (CBC) op te stellen, eventueel in combinatie met een 

biochemisch onderzoek, van het serum om ziekten van de lever of de nieren uit te sluiten (Koski, 2002; 

Rubinstein en Lightfoot, 2012). De staalname gebeurt het best voordat de vogel gemanipuleerd wordt 

door de dierenarts om een vervalsing van de uitslag ten gevolge van stress te voorkomen (Orosz, 2006). 

De hematocriet van een gezonde volwassen papegaai ligt tussen 36% en 55%. Wanneer het aantal 

witte bloedcellen boven 15.000/µl stijgt, spreekt men van leukocytosis, lager dan 5.000/µl duidt op 

leukopenie. Het normale aantal lymfocyten is lager dan 45.000/µl en een normaal aantal monocyten is 

lager dan 5%. Er mogen 20.000 tot 30.000 thrombocyten per µl bloed aanwezig zijn (Olson en Orosz 

2000). Stress laat het aantal lymfocyten dalen, de witte bloedcellenconcentratie stijgen en geeft een 

vervalst beeld van de leverenzymen, wat de evaluatie van de algemene gezondheid van de vogel 

moeilijk maakt (Orosz, 2006). Door beschadiging van de huid bij vederplukkende dieren kan het aantal 

witte bloedcellen verhoogd zijn en in het geval van veel bloedverlies kan ook een anemie 

gediagnosticeerd worden. Bij chronisch zieke vogels zal een verhoogd aantal monocyten aanwezig zijn. 

In tegenstelling tot het CBC geeft een biochemische analyse van het serum een weerspiegeling van de 

orgaanfunctionaliteit. Een verhoging van het enzym aspartaat aminotransferase (AST) kan wijzen op 

leverbeschadiging of schade van de spiercellen. Wanneer bijkomend een verhoogde waarde van 

creatinekinase (CK) gemeten wordt, is dit indicatief voor vederplukken. CK komt immers enkel vrij bij 

beschadiging van de spiercellen en bij een vederplukkende vogel zullen in de meeste gevallen zowel 

AST alsook CK verhoogd zijn. Urinezuurspiegels kunnen bepaald worden om de nierfunctionaliteit te 

evalueren en het gelokaliseerd pikken over het synsacrum bij sommige vogels te verklaren. Een 

verlaging van het plasmaproteïnegehalte kan ofwel op een verstoorde productie en dus op een 

leverziekte wijzen, ofwel op filtratieproblemen ter hoogte van de nieren met verlies van plasmaproteïnen 

of op verminderde aanvoer uit het gastro-intestinale stelsel door een verminderde absorptie (Orosz, 

2006). 

Een huidafkrabsel wordt genomen om eventueel aanwezige ectoparasieten op te sporen (Koski, 2002; 

Rubinstein en Lightfoot, 2012). Het afkrabben moet voorzichtig gebeuren vermits de huid bij vogels 

dunner is dan bij zoogdieren (Orosz, 2006). 

De diagnose van een bacteriële dermatitis kan gesteld worden door middel van bacteriologische 

culturen van het huidletsel. Echter komt men slechts door middel van een biopsie met een histologisch 

onderzoek tot een betrouwbare diagnose van bacteriële dermatitis. Het aantonen van bijvoorbeeld 

Staphylococcen spp. op een cultuur duidt niet noodzakelijk op een causaal verband tussen de 

aanwezigheid van de bacterie en de ziekte. Deze grampositieven maken immers deel uit van de 

normale huidflora en zijn dus ook op gezonde huiddelen terug te vinden zonder pathologische gevolgen. 

Het is dus van belang om tijdens histologisch onderzoek van een biopt naast de bacterie ook 

inflammatoire cellen te zien om een causaal verband te kunnen leggen tussen de bacterie en een 

pathologische weefselreactie met afwijkingen van het verenkleed als gevolg (Rubinstein en Lightfoot, 

2012). Mycobacteriën zijn zuurvaste bacteriën en worden met een Ziehl-Neelson kleuring zichtbaar 

(Orosz, 2006). 

Een “vederpulp preparaat” laat een cytologisch onderzoek toe. Hiervoor worden veren van het betrokken 

gebied geplukt, de schacht longitudinaal ingesneden en vervolgens wordt de inhoud uitgesmeerd op een 
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draagglas voor microscopisch onderzoek. Het onderzoek op bacteriën en schimmels middels cultuur van 

de vederpulpa blijkt volgens sommige auteurs een betrouwbaardere methode te zijn dan het puur 

cytologisch onderzoek. Tijdens cytologie worden normale pigment granulen vaak zelfs door geoefende 

dierenartsen valselijk als bacterie of schimmelsporen geïdentificeerd (Koski, 2002). Verder kan ook de 

vrijgekomen nucleus van geruptuureerde bloedcellen lijken op gistachtige organismen (Orosz, 2006). 

Een combinatie van een cultuur met cytologisch onderzoek van de vederpulpa is daarom raadzaam 

(Koski, 2002). 

Bijkomend wordt een cloacale swab genomen voor gram kleuringen, cytologie en bacteriële culturen.  

Fecesonderzoek laat, wanneer verse stalen werden genomen, een onderzoek op Giardia spp. toe. 

Trofozoïeten kunnen met behulp van een microscoop aangetoond worden in een verse, nog vochtige 

fecesstaal. Deze zou bij voorkeur niet ouder dan 10 minuten moeten zijn. Rekening houdend met de 

intermitterende uitscheiding worden het best stalen van drie opeenvolgende dagen, telkens van de 

eerste uitwerpselen in de ochtend, onderzocht. Jodide kleuringen van de uitsmeer kunnen interpretaties 

van de stalen vereenvoudigen en maken cysten zichtbaar (Koski, 2002; Orosz, 2006).  

Wanneer het fecesonderzoek een negatief resultaat oplevert, kunnen gedroogde, met alcohol of formol 

gefixeerde uitsmeren opgestuurd worden ter evaluatie door een laboratorium. Aldaar wordt gebruik 

gemaakt van een fecaal enzyme-linked imunosorbent assay (ELISA), ontwikkeld voor humaan gebruik. 

Het is een kwantitatieve test die de hoeveelheid van aanwezige antilichamen in het serum laat 

inschatten (Phalen, 2001). Helaas is de specificiteit van deze test laag en is het enkel verantwoord de 

test in combinatie met een grondig fecesonderzoek te laten uitvoeren om tot een besluit te kunnen 

komen (Koski, 2002; Orosz, 2006). 

Wormeieren worden door middel van flotatie’s met een verzadigde zinksulfaatoplossing gedetecteerd 

(Koski, 2002). 

PCR (‘polymerase chain reaction’) dient onafhankelijk van de initiële testen altijd uitgevoerd te worden 

en zal opheldering geven omtrent PBFD-virusinfecties en polyomavirusinfecties van een vogel. Een 

PCR op veerfollikels en poederdons heeft de hoogste sensitiviteit van de bestaande testen ter opsporing 

van circovirus DNA (Bert et al., 2005; Hess et al., 2004). Het wordt echter aangeraden deze test in 

combinatie met een histologisch onderzoek van een aantal veerfollikels uit te voeren. De aanwezigheid 

van cytoplasmatische en intranucleaire virusinclusies tijdens lichtmicroscopisch of 

elektronenmicroscopisch onderzoek bevestigen een klinische infectie (Koski, 2002; Rubinstein en 

Lightfoot, 2012; Trinkaus et al., 1998). Zogenaamde “inclusie lichamen” zijn onder de lichtmicroscoop 

zichtbaar als basofiele granulen in het cytoplasma van macrofagen, epitheliale cellen en keratinocyten in 

verschillende epitheel lagen van de zich ontwikkelende veder en in de veder pulpa (Trinkaus et al., 

1998; Woods et al., 1994). Deze techniek is evenwel niet behulpzaam voor het diagnosticeren van 

subklinische, latente infecties (Koski, 2002). Met behulp van PCR echter kunnen wel latente 

dragerdieren opgespoord worden. Een positief PCR resultaat betekent dat de vogel geïnfecteerd is met 

het getest virus. De test dient vervolgens na 90 dagen quarantaine herhaald te worden om te kunnen 

evalueren of het dier chronisch geïnfecteerd blijft (Khalesi et al., 2005; Rubinstein en Lightfoot, 2012). 

Deze tijdspanne heeft het immuunsysteem van het dier nodig om een niet-replicerend virus DNA uit het 

bloed te kunnen verwijderen. Wanneer de vogel na drie maanden wederom positief test voor het virus 

maar geen klinische symptomen toont, mag gesteld worden dat het dier latent besmet blijft en een 
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belangrijke infectiebron voor andere dieren vormt (Khalesi et al., 2005). Hemagglutinatie tests (HA) op 

veerfollikels en hemagglutinatie inhibitie tests (HI) op serum zijn bijkomende tests om middels detectie 

van antilichamen tegen het circovirus in de vogel een klinische infectie te diagnosticeren (Koski, 2002; 

Khalesi et al., 2005). Positieve HA tests zijn volgens Khalesi et al. (2005) gecorreleerd aan een 

chronische infectie met PBFD en kunnen als bijkomende tests gebruikt worden om chronische 

uitscheiders te identificeren. Voor sommige onderzoekers is het testen op het voorkomen van antigenen 

van groter klinisch belang dan enkel het aantonen van virus DNA door PCR. De gouden standaard 

hierbij blijft de HI test. Een hoog antilichaamtiter is negatief gecorreleerd aan het voorkomen van PBFD 

(Khalesi et al., 2005; Shearer, Sharp, Bonne, Clark, en Raidal, 2009). Er moet rekening mee worden 

gehouden dat PBFD een virus is dat de bursa van Fabricii aantast. De immuunrespons van de vogel zou 

dus belemmerd kunnen zijn, waardoor ondanks infectie een lage antistoftiter meetbaar is via HI tests. Dit 

is ondermeer een reden waarom antilichaamtests enkel aanvullend bij virus DNA tests worden 

uitgevoerd. Voor  de diagnose van polyomavirus bestaat een PCR-techniek voor het opsporen van 

antigenen in bloedstalen en op cloacale swabs (Koski, 2002). Serologische tests zijn minder bruikbaar 

om uitscheiders van polyoma-geïnfecteerde dieren te identificeren, omdat deze al virus uitscheiden nog 

voordat de vogels seroconverteren. Daarenboven blijven antilichaamconcentraties in het serum hoog 

hoewel de virusuitscheiding al jaren geleden gestopt is (Phalen, 2001). 

 

Fig 7 : (a) L/g/U microscopische overzicht van de pulpa (p), het pulpaepitheel (pe) en de rami van een 
ontwikkelende veder (r). PBFD inclusielichamen zijn zichtbaar als donkere gegranuleerd partikels in de 
cellaag van het pulpaepitheel. Sommige aangetaste cellen worden omgeven door een opklaring (pijl). 
Haematoxyline-eosine kleuring. Bar = 100 \un. (b) Lichtmicroscopisch beeld met apoptotic bodies (ab) en 
PBFD inclusie lichamen (ib) in cellen van de pulpa. Rami van de ontwikkelende veder (r). Methyleenblauw 
kleuring. Bar= 100 p.mn (uit Trinkaus et al., 1998) 

Indien de oorzaak voor verenverlies nog niet is ontdekt, is het raadzaam op zware metalen te 

controleren. Hiervoor kunnen serumconcentraties van zink bepaald worden. Fysiologische concentraties 

in psittaciformen, met uitzondering van kaketoes, zijn lager dan 2.0 ppm. Serumconcentraties van zink 

bij kaketoes mogen oplopen tot 3.0 ppm (Puschner et al., 1999). Een huid-biopsie met 

histopathologische evaluatie kan nuttig zijn (Koski, 2002). Een radiografische opname kan helpen een 

gedilateerde proventriculus in beeld te brengen om een ABV-infectie al of niet uit te sluiten. Een 

gedilateerde kliermaag zal zich op een ventrolaterale opname als een orgaanschaduw presenteren die 
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zich van rostraal naar caudaal uitstrekt tot voorbij de levercomissuur. Barium kan als hulpmiddel gebruikt 

worden om de aflijning te verduidelijken (Orosz, 2006). 

(a) (b)  

Fig 8 : Laterale (a) en ventrodorsale (b) radiografische opname van een papegaai met een uitgezette proventriculus. 
Deze bevindingen zijn indicatief voor een ABV infectie (Vakgroep Medische Beeldvorming van de 
Huisdieren en Orthopedie van de kleine Huisdieren, Universiteit Gent) 

 

Fig 9 : Laterale radiografische opname van een 5 jaar oude blauwgele ara (Ara ararauna) 60 minuten nadat barium 
werd toegediend. De pijlen duiden op de uitgezette proventriculus (Reprinted with permission from 
Lightfoot, T.L., 2012). 

Tenslotte kan overgegaan worden tot thyroïdstimulatie tests. Hiervoor wordt eerst de basistiter van 

thyroxine in het bloed bepaald. Nadien worden ¼ tot 1 internationale eenheden 

thyroïdstimulatiehormoon (TSH) intramusculair geïnjecteerd en zes uur later wordt  het thyroxinegehalte 

in een tweede bloedstaal gemeten. Wanneer het thyroxinegehalte niet is gestegen blijkt het dier 

thyroxinedeficiënt te zijn (Axelson, 1997). In het geval dat het dier ook hiervoor negatief test, is de kans 

groot dat de aangeboden vogel een psychisch-pathologische gedragsafwijking vertoont (Koski, 2002). 
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Fig 10 : Flowchart over de diagnostische benadering van een vogel met verenverlies  

Vederplukken?

Neen
Verenverlies over het 

hele lichaam

Ja
Kopbevedering

is intact

Infectieuze oorzaken

- polyoma-V (PCR, serologie)

- PBFD (PCR, ELISA, serologie)

- ABV (radiografie, laparascopie)

- candidiasis (gram kleuringen van 

  huid- of veerfollikelbiopt)

- schimmelinfectie (cultuur)

- bacteriële dermatitis (cultuur + histologie 

  van huidletsel of cloacale swab)

- ectoparasieten (huidafkrabsel)

- systemische infectie (CBC) 

- lever- en nieraandoeningen die pijn 

  veroorzaken (serum biochemie, laparascopie)

Niet – infectieuze
oorzaken

- normale rui (onervaren eigenaar)

- excessieve rui (abnormale daglichtlengte, 

  malnutritie, idiopatisch)

- trauma veerfollikel (kooigrootte evalueren)

- obesitas (grasparkiet: kale borst)

- erfelijk (valkparkiet)

- neoplasie, xanthomas

- hypothyroidie (T4 stimulatie test)

- zwaar metaal intoxicatie 

  (lood en zink concentraties in 

   het serum bepalen) 

1. Anamnese:

 dieët, huisvesting, leefomstandigheden,
duur van de klacht , initële uitzicht, 

pruritus? zelftrauma?

2. Algemeen onderzoek

macroscopische beoordeling van de 
bevedering

3. Specifiek onderzoek

Geen diagnose? Er mag van een psychisch geïnduceerde gedragsafwijking uitgegaan worden

(verveling, frustratie, stress, angst, isolatie, overbezetting)
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4. BEHANDELING 

Wanneer een onderliggende medische oorzaak als verklaring voor het vederplukken uitgesloten kan 

worden en een psychische gedragsstoring van de vogel het meest waarschijnlijk lijkt, wordt het een 

uitdaging de vogel te behandelen. Stereotypisch gedrag wordt gedefinieerd als repetitief, onveranderlijk 

en zonder enig doel of betekenis. Het wordt aangezien als een reactie van de vogel op een ongepaste 

omgeving (Meehan et al., 2004). Veranderen van locatie van de kooi en zijn interieur kunnen een eerste 

aanpak zijn, om verveling van de vogel tegen te gaan. De vogel moet zodoende aan een nieuwe 

omgeving wennen en ondervindt nieuwe stimuli die zijn verveling tegen kunnen gaan. Voldoende 

daglicht, zicht op de buitenwereld, aanwezigheid van omgevingsgeluiden en de aandacht van de 

eigenaar zijn vereisten waaraan een nieuwe locatie moet voldoen (Rubinstein en Lightfoot, 2012). De 

kooi moet voldoende groot zijn en de vogels zouden zich optioneel ook buiten de kooi moeten kunnen 

bewegen (Seibert, 2006). Het is raadzaam situaties te creëren waarin de vogel keuzes kan maken 

(Rubinstein en Lightfoot, 2012). In het verleden werd aangetoond dat kooiverrijkingen die de 

voedseltocht en fysische activiteit van de papegaai stimuleren, kunnen helpen om stereotypisch gedrag 

significant te laten verminderen (Meehan et al., 2004) en te voorkomen (Seibert, 2006). In de studie 

werden verrijkingen uitgekozen die vereisten dat de papegaai mentaal en fysisch te werk moest gaan 

om bij zijn voedsel te komen. Fruitkooien en snoepmandjes werden opgehangen die eerst geopend 

moesten worden vooraleer de vogel aan zijn voedsel geraakte (Meehan et al., 2004; Rubinstein en 

Lightfoot, 2012). De fysische activiteit van de papegaai kan gestimuleerd worden door schommels en 

bewegende objecten op te hangen die met behulp van de bek al of niet in combinatie met de voeten 

bewerkt kunnen worden (Meehan et al., 2004). Met betrekking tot het destructief gedrag van vogels kan 

men additioneel in de kooi zachte kwasten en papierboeken ophangen die door de vogel uit elkaar 

gehaald kunnen worden. Andere verrijkingen zoals zogenoemde ‘puzzle toys’ (Van Zeeland et al., 2009) 

zijn zeker geschikt voor de kaketoe. Het speelgoed mag niet ruimtebeperkend zijn en dient continu 

gevarieerd te worden, zodat de vogel zijn interesse aan de verrijkingen niet verliest (Seibert, 2006).  

Een regelmatige rustperiode van 9 tot 12 uur in een donkere ruimte dient gerespecteerd te worden door 

de eigenaar (Axelson, 1997). Commandotrainings, waarbij de vogel zijn gehoorzaamheid oefent, bieden 

mentale stimulatie, bevorderen de interactie tussen de vogel en zijn eigenaar en laten de eigenaar 

ongewenste gedragingen van zijn papegaai gemakkelijker bijsturen. In enkele gevallen werd ook 

accupunctuur aangehaald als therapie (Seibert 2006; Rubinstein en Lightfoot, 2012). 

In gevallen van hevige automutilatie kan een kraag rond de hals van de vogel worden aangebracht. Men 

moet zich ervan bewust zijn dat deze manier van behandeling niet de onderliggende oorzaak aanpakt en 

gevaren met zich meebrengt, omdat kragen vaak niet door de papagaai aanvaard worden (Koski, 2002; 

Rubinstein en Lightfoot, 2012). Dit uit zich er in dat de vogel voortdurend gaat liggen en dus dood speelt. 

Ook kunnen anorexie en angsttoestanden optreden als gevolg van het gebruik van een kraag. 

Alternatief kan een mazenjasje gemaakt worden uit een ‘stretch-mesh’ verband door er uitsparingen in 

te snijden voor de vleugels en dit over het lichaam van de vogel te trekken (Rubinstein en Lightfoot, 

2012). Het aanbrengen van slechtsmakende substanties op de veren is een andere manier om 

zelfdestructie te voorkomen (Van Zeeland et al., 2009). 

Als een laatste redmiddel kan gebruik gemaakt worden van enkele farmaca om een vederplukkende 

papegaai te behandelen. Dit moet omzichtig gebeuren (Seibert, 2006). Blokkade van opioïdereceptoren 
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met behulp van opioïdereceptorantagonisten zoals naltrexone heeft een therapeutisch effect op het 

automutilerend gedrag van mensen aangetoond en wordt verondersteld ook bij vogels toepasbaar te 

zijn. Meer onderzoek omtrent de werkzaamheid bij vogels is nochtans nodig (Martin, 2006; Seibert, 

2006; Rubinstein en Lightfoot, 2012). Antipsychotische geneesmiddelen zoals haloperidol worden het 

meest gebruikt en blijken traumatiserend gedrag van automutilerende kaketoes te verminderen. Dit 

neurolepticum heeft een antagonistische werking op de dopamine receptor D2 met als gevolg 

onverschilligheid van de patiënt ten opzichte van zijn omgeving. Bijkomend heeft dit farmacon echter 

een sedatieve werking met onder meer depressie, anorexie en disoriëntatie tot gevolg en mag niet 

lichtzinnig verstrekt worden aan de vogel (Rubinstein en Lightfoot, 2012). Het is aanbevolen bij kaketoes 

en bij grijze roodstaartpapegaaien met een geringe dosis te beginnen (Seibert, 2006). In enkele gevallen 

werden ook serotonine re-uptake inhibitoren (SRI) zoals paroxetine en fluoxetine als werkzaam tegen 

veerdestructief gedrag bij vogels gerapporteerd (Koski, 2002; Seibert, 2006; van Zeeland et al., 2009). 

Paroxetine wordt door sommige dierenartsen zelfs als voorkeurmedicatie ter behandeling van 

vederplukken bij papegaaien verstrekt, maar een studie met grijze roodstaart papegaaien toont aan dat 

de aangeraden dosis van 2 mg/kg per oraal, toegediend om de 12 uur suboptimaal blijkt te zijn 

(Rubinstein en Lightfoot, 2012). Clomipramine is een minder selectieve re-uptakeinhibitor van zowel 

serotonine alsook norepinephrine, acetylcholine en histamine en wordt in de diergeneeskunde reeds 

gebruikt ter behandeling van verlatingsangst, urine markering en destructief gedrag bij 

gezelschapsdieren. Zijn toepassing bij psittaciformen is omstreden, aangezien het maar in een enkele 

studie op kaketoes een significante verbetering van het gedrag heeft bevorderd (Ramsay, 1994; 

Rubinstein en Lightfoot, 2012). In het algemeen kan gesteld worden dat met betrekking tot de 

opgesomde gedragsveranderende geneesmiddelen nog veel onderzoek moet gebeuren wat betreft de 

juiste doses, de farmacokinetiek, toxiciteit en effectiviteit van de individuele producten (Seibert, 2006; 

Van Zeeland et al., 2009). 

Topische middelen zoals zilversulfadiazine met een kiemdodende werking, kunnen gebruikt worden om 

infecties van huidwonden die door pikken zijn ontstaan te voorkomen. Om pruritus en ermee gepaard 

gaande zelfdestructie tegen te gaan, kunnen aloëveraproducten en een ammonium oplossing op de huid 

van de vogel worden aangebracht (Koski, 2002). 
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BESPREKING 

Papegaaiachtigen zijn populaire huisdieren vanwege hun kleurrijk verenkleed en hun intelligentie. Het 

aantal in gevangenschap levende dieren neemt voortdurend toe en dierenartsen in België worden vaker 

geconfronteerd met klachten bij deze siervogels. Afwijkingen van het integument en meer bepaald van 

de veren zijn het meest voorkomend.  

De recherche toont aan dat verenverlies een aandoening is met vele mogelijke oorzaken en door een 

combinatie van verschillende en zeer diverse factoren moeilijk te genezen valt. Naast een aantal 

infectieuze, metabole en omgevingsgebonden oorzaken zijn de dieren ook vaatbaar voor psychische 

storingen. Vederplukken komt dan ook geregeld voor en moet behandeld worden om de vogel voor 

hypothermie en andere complicaties te beschermen. Dit lijkt soms hopeloos en het gevaar bestaat, dat 

dierenartsen te vlug naar antipsychotische geneesmiddelen grijpen ter behandeling van deze vogels, 

zonder de onderliggende oorzaken aan te pakken. Echter, het gebruik van deze geneesmiddelen bij 

psittaciformen is nog onvoldoende onderzocht en dus niet altijd verantwoord. Gevaarlijke bijwerkingen 

en doses van de respectievelijke geneesmiddelen zijn niet voldoende bekend en dierenartsen steunen 

hiervoor op empirische berichten of projecteren de resultaten van studies gemaakt bij zoogdieren op het 

gebruik bij psittaciformen. Dit bergt veel risico’s en moet dus als laatste redmiddel worden aanzien 

zolang er geen verdere studies omtrent dit onderwerp worden gedaan. De therapie moet veel meer 

gericht zijn op de onderliggende oorzaken en factoren die verantwoordelijk kunnen zijn. Het heeft weinig 

zin een PBFD-infectie met haloperidol te behandelen. 

Een gedegen diagnose is dan ook van essentieel belang, wil men een dergelijk problematiek op een 

juiste manier aanpakken. Deze omvat een uitgebreid anamnese, een grondig onderzoek van de 

algemene toestand van de vogel en een meer toegespitst onderzoek dat mogelijke aandoeningen en 

specifieke oorzaken kan uitsluiten. Dit gebeurt bij voorkeur gestandaardiseerd voor elke vogel met 

dergelijke klachten. Pas wanneer op alle mogelijke infectieuze en niet-infectieuze oorzaken 

gecontroleerd werd, mag men van een psychische gedragsafwijking uitgaan.  

Het behandelen van een psychisch geïnduceerd gedragsafwijking is complex en omvat verbeteringen 

van de leefomstandigheden van de vogel op sociaal, fysisch en psychisch niveau. Kooiverrijkingen 

worden in enkele studies aangehaald als oorzaak van een significante verbetering van vederplukken 

hoewel deze meestal maar op een enkele species van een bepaalde leeftijd uitgevoerd werden. 

Papegaaien die succesvol behandeld werden vóór de seksuele maturatie ontwikkelden na hun seksuele 

rijping nochtans vederplukkend gedrag. Er zouden dus nog verdere studies moeten worden gedaan bij 

verschillende papegaaienspecies van verschillende leeftijden. 

Veel oorzaken die tot afwijkingen van het verenkleed kunnen leiden zijn nog omstreden. De rol van  

bijvoorbeeld gisten, overgevoeligheidsreacties, hypothyroïdie en intoxicaties met lood of zink is nog niet 

in detail bekend en er zijn nog maar weinig studies omtrent het effect hiervan op het verenkleed 

uitgevoerd. 

Het feit dat vederplukken als automutilerend gedrag voornamelijk bij in gevangenschap gehouden 

vogels voorkomt, laat een sterk causaal verband vermoeden tussen het huisvesten van de dieren in 

kooien met beperkte bewegingsvrijheid en de verveling of psychische stoornis bij de vogels. Het 

vederdragend integument, de unieke anatomie zowel als de fysiologie van de klasse der vogels is er op 

gericht om te vliegen. Een evolutionair feit dat door eigenaren vaak wordt vergeten. 
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