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Hoe voorkom je besmetting ?
De veroorzaker van Het Geel, de proto-
zoaire parasiet trichomonas gallinae, 
komt in Nederland al langer voor bij 
Houtduiven, roofvogels en Vinken. In 
2017 rapporteerde SOVON al over mo-
gelijke besmettingen bij Groenlingen. 
Zieke vogels zijn duf, kouwelijk en 
zwak. Vliegen, eten en drinken kost ze 
moeite. In de mondholte, krop en slok-
darm zit witgeel, kaasachtig spul. Het 
Dutch Wildlife Health Center (DWHC) 
wil graag dat u een dode Groenling 
meldt, zodat zij die kunnen onderzoe-
ken. Dit kan via www.dwhc.nl/mel-
dingsformulier.

Vogelbescherming beaamt desgevraagd, 
dat Het Geel besmettelijk is via water of 
voer dat uit de bek valt en door een  
andere vogel wordt opgegeten. Goede 
hygiëne van voederplaatsen is daarom 
inderdaad erg belangrijk. De organi-
satie geeft het volgende advies:

•  Maak voedertafels dagelijks schoon 
en ontsmet ze regelmatig. Een  
geschikt ontsmettingsmiddel is  
bijvoorbeeld een verdunde huis-
houd-bleekwater oplossing (5% natri-
um-hypochloride) of een andere 
commercieel desinfectiemiddel.

•  Spoel de voedertafels altijd grondig en 
laat ze drogen alvorens ze opnieuw te 
gebruiken.

•  Verplaats de voedertafels regelmatig 
om te voorkomen dat ziekteverwek-
kers zich onder de voedertafel kun-
nen ophopen.

•  Reinig een vogelbad iedere dag, en 
laat het eerst opdrogen, alvorens weer 
met water te vullen.

•  Bij sterfte van tuinvogels is het raad-
zaam om minder te voeren; nog beter 
is het om het voeren gedurende 2 - 4 
weken te stoppen.

•  Werk met rubberen handschoenen bij 
het schoonmaken en was je handen 
grondig na afloop, vooral voordat je 
gaat eten of drinken. Gebruik weg-
werphandschoenen bij het verwijde-
ren van dode vogels.

Vanaf nu ga ik dus net wat beter poet-
sen voor een echt schone voederplank 
en een schoon geweten.

■ Abé Holshuijsen

Bronnen: Volkskrant 24 januari 2020,  
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Het Geel bij de Groenling
Vuile voederplanken bevorderen de verspreiding van vogelziektes

Het Geel is een ziekte die momenteel steeds vaker Groenlingen en Vinken treft, 

schreef de Volkskrant in januari. Behalve door onderling contact zou de ziekte zich 

verspreiden door besmet drinkwater en voedsel van voederplankjes en voersilo’s, die 

niet goed worden schoongehouden. Ik schrok, want ik voer veel en vaak, maar 

schoonmaken betreft bij mij het oude natte voer even wegvegen. Dat blijkt niet  

voldoende. Maak ik mij door mijn goedbedoelde gedrag nu juist schuldig aan de dood 

van vogels?


