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ONDERZOEKS-, BEMONSTERINGS- EN TESTPROCEDURES VOOR IN GEVANGENSCHAP 
LEVENDE VOGELS TEN AANZIEN VAN HOOGPATHOGENE AVIAIRE INFLUENZA EN DE 

ZIEKTE VAN NEWCASTLE 
 
1. Tijdens de quarantaine moeten de verklikkervogels of, indien geen verklikkervogels worden 

gebruikt, de in gevangenschap levende vogels aan de volgende procedures worden onderworpen: 
 
a) indien verklikkervogels worden gebruikt: 

i) van alle verklikkervogels moeten bloedmonsters voor serologisch onderzoek worden genomen 
binnen een periode van niet minder dan 21 dagen na de datum waarop zij in quarantaine zijn 
geplaatst en binnen een periode van ten minste 3 dagen vóór de einddatum van de quarantaine; 
ii) indien de in punt i) bedoelde monsters positieve of onduidelijke serologische resultaten 

opleveren: 
— moeten de ingevoerde vogels virologisch worden onderzocht; 
— moeten cloacaswabs (of feces) en trachea- of orofarynxswabs worden genomen van ten minste 

60 vogels of, indien de zending uit minder dan 60 vogels bestaat, van alle vogels; 
 
b) indien geen verklikkervogels worden gebruikt: 

— de ingevoerde vogels moeten virologisch worden onderzocht bij WBVR  
— tijdens de eerste 7 à 15 dagen van de quarantaine moeten trachea- of orofarynx- of 
cloacaswabs (of feces) worden genomen van ten minste 60 vogels of, indien de zending uit minder 
dan 60 vogels bestaat, van alle vogels. 

 
2. Naast de in punt 1 bedoelde tests moeten de volgende monsters voor virologisch onderzoek 
worden genomen: 

a) cloacaswabs (of feces) en trachea- of orofarynxswabs, indien mogelijk, van klinisch zieke vogels 
of zieke verklikkervogels; 
b) monsters van de darminhoud, de hersenen, de luchtpijp, de longen, de lever, de milt, de nieren 

en andere duidelijk aangetaste organen, zo snel mogelijk na de dood, van: 
i) dode verklikkervogels en alle vogels die bij aankomst in de quarantaine dood zijn of tijdens de 
quarantaine sterven, of 
ii) in het geval van een hoog sterftecijfer voor grote zendingen bestaande uit kleine vogels, ten 

minste 10 % van de dode vogels. 
 
3. Voor virologisch onderzoek mogen verzamelmonsters worden gevormd uit monsters van 

maximaal vijf dieren. 
Feces mogen niet samen met andere orgaan- en weefselmonsters in één verzamelmonster worden 
opgenomen. 


