
Psittacose of papegaaienziekte is een zoö-
nose veroorzaakt door de bacterie Chlamydia 
psittaci. Diverse vogelsoorten kunnen de 
bacterie bij zich dragen en zo een bron voor 
ziekte bij mensen vormen. De werkelijke 
omvang van de problematiek bij dieren en 
mensen is nog onduidelijk. 

Zoonöse
De veroorzaker van psittacose, de intracellulaire bacterie 
Chlamydia psittaci, komt wijd verbreid voor en is in vele 
landen aangifteplichtig bij zowel dieren als mensen. Vele 
vogelsoorten kunnen besmet worden met C. psittaci en 
kunnen dan de bacterie uitscheiden via de ontlasting. De 
bacterie kan in de sporenvorm (elementairlichaampjes) 
goed in de omgeving overleven. Door inhalatie van 
besmette stofdeeltjes worden mensen geïnfecteerd. 
Besmette vogels vormen zo de bron van psittacose bij 
mensen.

C. psittaci infectie bij dieren
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden komt de 
bacterie niet alleen voor bij papegaaien maar ook bij 
andere vogelsoorten. Bij duiven wordt de ziekte ornithose 
genoemd. Bij vogels varieert het ziektebeeld van een 
ernstige longontsteking, oogontsteking tot ontstekingen 
van de luchtzakken. De vogels zijn dan ernstig ziek. Veel 
vaker echter zijn vogels wel besmet maar vertonen ze 
geen symptomen. Deze symptoomloze dragers kunnen de  
bacterie uitscheiden via de ontlasting maar dat hoeft niet. 
Ze zijn dan niet op te sporen. De infectie kan echter 
gereactiveerd worden door bijvoorbeeld stress. De vogels 
gaan dan opnieuw de bacterie uitscheiden en kunnen zo 
opnieuw een bron van besmetting voor mensen vormen. 

Psittacose bij mensen
Bij mensen varieert het ziektebeeld van aspecifieke 
griepachtige verschijnselen tot ernstige longontsteking en 
endocarditis. Soms is zelfs ziekenhuisopname nodig. 
Hoewel het aantal geregistreerde gevallen in Nederland 
gering is, lijkt er sprake te zijn van onderrapportage. 
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat bij ongeveer 5% 
van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen 
met longontsteking Chlamydia de oorzaak is van deze 
longontsteking.

Psittacose bij het CVI
In opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA) voert het CVI de diagnostiek uit van 
C. psittaci. Monstermateriaal van verdachte vogels en 
mogelijke bronnen van psittacose bij mensen worden 
onderzocht met behulp van moleculaire detectie technie-
ken (real time PCR). Op deze manier kunnen snel be-
trouwbare resultaten worden verkregen. Ongeveer 3,6% 
van de monsters die onderzocht zijn tussen 2003 en 2011 
blijken positief voor C. psittaci. De bacterie is ook aange-
toond bij wilde fauna van zwanen tot aan roofvogels. Uit 
monsters ontvangen van het Dutch Wildlife Health Centre 
van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht heeft het CVI 
onlangs C. psittaci geïsoleerd. Dit geeft mogelijkheden tot 
het nader vaststellen van het genotype van de bacterie.
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Noodzaak van onderzoek
Zoals aangegeven is er bij mensen zeer waarschijnlijk 
sprake van een onderrapportage van het aantal humane 
psittacose-gevallen. Ook bij vogels is echter de omvang 
van het probleem niet duidelijk. De vraag is met name in 
welke mate commercieel gehouden pluimvee besmet is 
met C. psittaci. Momenteel zijn daar geen gegevens over 
bekend. Het is belangrijk te weten welke groepen vogels 

een bijdrage leveren aan humane besmettingen. Naast de 
prevalentie binnen verschillende groepen vogels speelt 
mogelijk ook het genotype van de bacterie een rol. Om 
goed inzicht te krijgen in de problematiek van psittacose 
in Nederland is samenwerking tussen het humane en 
veterinaire werkveld noodzakelijk. Alleen dan wordt de 
omvang duidelijk en kunnen er effectieve controle maatre-
gelen worden geїmplementeerd. 


