
Om welke koi- & karperziekten gaat het?

Diagnostiek 

van 

koi- & 
karperziekten

• Virusziekten:

• Koi Herpes Virus (KHV) ziekte

• Koi Sleepy Disease (door het pokkenvirus Carp Edema Virus)

• Spring Viremia of Carp (door SVCV)

• Bacteriële infecties:

• Gatenziekte door o.a. Aeromonas salmonicida atypisch

• Columnaris ziekte, etc.

• Parasitaire ziekten:

• eencellige en meercellige uitwendige en inwendige parasieten, en schimmels

Wageningen  
Bioveterinary 
Research



Visdiagnostiek bij WBVR

• Sectie incl. parasitologie

• Bacterie isolatie en -identificatie

• Antibioticum gevoeligheid bepaling

• TBC testen (Mycobacterium spp.)

• Histopathologie (microscopie)

• PCR technieken voor o.a. de visvirussen

• Bij een groot aantal technieken wordt

gebruik gemaakt van moderne

geautomatiseerde apparatuur

• Uitslag met advisering.

Koi of karper brengen voor onderzoek?

U kunt op afspraak (via mail of telefonisch)

levende, zieke koi of karper met ingevuld 

inzendformulier brengen naar WBVR in 

Lelystad. Wij hebben diverse sneltesten, met 

name voor virussen en bacteriën. Meestal 

weet u binnen maximaal een week wat de 

oorzaak van de visziekte was.

De verwerking van vis wordt uitgevoerd door 

goed opgeleide onderzoekers en analisten.  

Kwaliteit 

Veel van de gebruikte technieken voert WBVR

uit onder ISO 17025. Alle testen worden 

minimaal uitgevoerd onder ISO 9001. 

Hierdoor is de kwaliteit gegarandeerd.  

Faciliteiten 

WBVR beschikt over een eigen sectiezaal 

en specifieke laboratoria. Wij zijn bereikbaar 

op werkdagen. Zie voor nadere informatie, 

tarieven, inzendformulieren en publicaties onze 

vispagina op de website: www.wur.nl/

visenschelpdierziekten

Wageningen Bioveterinary Research (voormalig CVI) in Lelystad, onderdeel van Wageningen University 

& Research, is nationaal referentielaboratorium voor meldingsplichtige dierziekten (landbouwhuisdieren,

vis-, schaal- en schelpdieren en wilde fauna).  

Het Vis-, schaal- en schelpdierziektelaboratorium heeft meer dan 25 jaar ervaring met 

diagnostiek van visziekten van o.a. koi en karpers.

Contact
Wageningen Bioveterinary Research

BoPO x 65 
8200 AB Lelysta d
The Netherlands

Visziektelaboratorium
T +31 (0320-2) 38373
E visdiagnostiek.bvr@wur.nl 
www.wur.nl/bvr

Dr.ir. Olga Haenen, hoofd lab
T +31 (0320-2) 38352
E olga.haenen@wur.nl 
www.wur.nl/bvr




