Papegaaienziekte
Vastgesteld LOVI: februari 2014.
Zie ook voor meer informatie:
Meer vragen en antwoorden over papegaaienziekte op RIVM.nl.

Wat is papegaaienziekte?
Papegaaienziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. Deze
bacterie kan voor een ontsteking in de longen zorgen.
Papegaaienziekte wordt ook wel psittacose genoemd.

Wat zijn de klachten bij papegaaienziekte?
Niet iedereen die besmet raakt, wordt ziek.
De klachten kunnen zijn:
hoge koorts met koude rillingen,
erge hoofdpijn en spierpijn (in de nek en rug),
benauwd,
hoesten.
De tijd tussen het besmet raken en ziek worden is ongeveer 1 tot 4 weken.

Hoe kunt u papegaaienziekte krijgen?
De bacterie zit in poep van vogels, vogelsnot en oogvocht van vogels. Als dit opdroogt, kan het
in stof terecht komen. Iemand kan besmet raken door het inademen van besmet stof.
Bijvoorbeeld door het schoonmaken van vogelkooien. Poep van vogels kan wel 8 maanden lang
besmettelijk blijven.

Wie kan papegaaienziekte krijgen?
Iedereen kan besmet raken met de bacterie en papegaaienziekte krijgen.
Sommige mensen hebben meer kans om besmet te raken:
mensen die veel met vogels werken,
mensen die vogels als huisdier hebben,
mensen die een plek bezoeken waar veel vogels zijn, bijvoorbeeld een
vogeltentoonstelling.
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Oudere mensen kunnen erger ziek worden.
Iemand die papegaaienziekte heeft gehad, kan de ziekte opnieuw krijgen.

Wat kunt u doen om papegaaienziekte te voorkomen?
Maakt u hokken en kooien van besmette vogels schoon? Ventileer dan goed door ramen
en deuren open te zetten.
Maak voor het schoonmaken alles op de bodem van de kooi eerst vochtig. Dat kan
bijvoorbeeld met een plantenspuit. Een mondkapje kan er voor zorgen dat u geen stof
inademt.
Zet besmette vogels apart. De dierenarts moet de vogels behandelen met medicijnen.

Is papegaaienziekte te behandelen?
Ja. Mensen die ziek zijn, krijgen medicijnen van de arts. Ouderen kunnen heel erg ziek worden
van papegaaienziekte. Soms is opname in een ziekenhuis nodig.

Kan iemand met papegaaienziekte naar een kindercentrum,
school of werk?
Voelt iemand met deze ziekte zich goed? Dan kan hij gewoon naar kindercentrum, school of
werk.

Heeft u nog vragen?
Vraag het de GGD-afdeling Infectieziekten of de huisarts.
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