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Ziekte van Cushing 
Door Ellen Uittenbogaard ellen.parrots@gmail.com 
 
Hallo allemaal, 
Zoals sommigen van jullie weten tobt mijn Senegal 
papegaai Mickey al bijna 1,5 jaar met haar 
gezondheid. Het begon met problemen t.a.v. haar 
stuitklier. Gelijktijdig kon ik ook veranderingen 
waarnemen aan haar eetlust en wateropname: ze 
had continu honger, terwijl ik haar normaal voerde, 
en dronk extreme hoeveelheden water. Ook haar 
ontlasting werd dunner. Sinds die periode is Mickey 
ook flink in gewicht toegenomen (haar gemiddelde 
gewicht hing zo rond de 124 gram nu is ze rond de 
174 gram), zonder dat ik haar geen extra voer gaf.  
 
 

Met deze klachten ben ik naar mijn 
vogelarts, drs. Peter Bastiaansen (De 
Baronie, Prinsenbeek) gegaan. Daar werd 
o.a. een röntgenfoto en bloedonderzoek 
gedaan en bleek dat ze een sterk vergrote 
lever had. 
Via drs. Peter Bastiaansen ben ik 
vervolgens doorverwezen naar 
vogelspecialist in opleiding, drs. Yvonne 
van Zeeland, werkzaam bij de Universiteit 

Utrecht. Zij hebben o.a. een CT-scan en aanvullende bloedonderzoeken 
gedaan. Daaruit kwam naar voren dat de leververgroting het gevolg was van 
vervetting, en dat op diverse plaatsen in haar lijfje veel vet was opgehoopt. 
Zelfs in haar bloedserum zaten veel lipiden (vetstof).  
Yvonne, die Mickey eigenlijk al vrij snel verdacht van de ziekte van Cushing, 
heeft inmiddels diverse onderzoeken verricht om te bezien of Mickey 
inderdaad ziekte van Cushing heeft (ook wel het syndroom van Cushing of 
hyperadrenocorticisme genoemd; deze ziekte wordt veroorzaakt doordat 
teveel aan cortisol of - in geval van vogels - corticosteron [stress-hormoon] in 
het lichaam aanwezig is; zie o.a. 
http://www.dierenartsabc.nl/overzicht_cushing.php 
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De laatste test, een zgn. dexamethason suppressietest, is én bij Mickey 
uitgevoerd én bij een tweede bonte boertje (om vergelijkingsmateriaal te 
hebben). De resultaten van deze test en verschillen in reactie tussen Mickey en 
het andere bonte boertje geven voldoende aanwijzingen dat Mickey de ziekte 
van Cushing heeft. 

Mickey is daarmee de eerste levende 
papegaai waarbij deze ziekte is 
vastgesteld (de ziekte is tot nu toe slechts 
bij enkele papegaaien beschreven, maar 
dit waren allemaal vogels waarbij de 
ziekte pas na het overlijden is 
vastgesteld). De dexamethason 
suppressietest zoals Yvonne die heeft 
uitgevoerd bij Mickey lijkt een goede test 

om deze ziekte bij papegaaien te kunnen vaststellen. Om meer 
wetenschappelijk bewijs hiervoor te hebben is het echter nodig om dezelfde 
test bij een aantal andere bonte boertjes uit te voeren, en te zien of zij 
inderdaad hetzelfde reageren als het bonte boertje dat als gezonde controle 
diende (en dus anders dan Mickey). Het uitvoeren van deze testen bij andere 
vogels levert daarnaast ook sterker aanvullend bewijs dat Mickey inderdaad de 
ziekte van Cushing heeft. 
 
Namens Yvonne doe ik daarom graag 
een oproep aan iedereen met een 
Senegal papegaai om zijn/haar papegaai 
voor dit onderzoek beschikbaar wilt 
stellen. Omdat papegaaien van een 
andere soort anders kunnen reageren 
tijdens de test is het essentieel dat de 
controletesten bij Senegal papegaaien 
worden uitgevoerd (als het nut van de 
test bewezen is kan in een later stadium de test eventueel bij andere 
papegaaisoorten worden uitgevoerd).  
 
In het kort houdt het uitvoeren van de testen in dat je minimaal één keer (maar 
liefst twee keer: een keer voor de dexamethason suppressietest en een keer 
voor het uitvoeren van de test met een placebo [fysiologisch zout] om te zien 
hoe de vogel normaal gesproken reageert op bloedafname) met je vogel naar 
de Universiteitskliniek in Utrecht dient te gaan. Daar zal Yvonne allereerst 
(gratis) je vogeltje lichamelijk onderzoeken om vast te stellen of deze klinisch 
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gezond is. Daarna zal zij twee keer een kleine hoeveelheid bloed afnemen. Na 
de eerste bloedafname wordt een stofje (dexamethason) in een zeer lage 
dosering in de bloedbaan ingespoten. Na anderhalf uur wordt vervolgens 
opnieuw bloed afgenomen en gecontroleerd of er wel of geen reactie op dit 
stofje is opgetreden (en dit geeft op zijn beurt weer aanwijzingen voor het al 
dan niet aanwezig zijn van de ziekte Cushing). Het onderzoek heeft in principe 
geen nadelige gevolgen voor je vogel. Een potentieel risico dat aan het 
toedienen van de stof dexamethason (een stof uit dezelfde klasse als de 
stresshormonen cortisol en corticosteron) kan in hoge doseringen potentieel 
risico opleveren door onderdrukking van de weerstand van de vogel. Bij deze 
test is de hoeveelheid dexamethason die wordt toegediend echter zo gering 
dat niet verwacht wordt dat dit problemen oplevert. Om echter alle risico’s te 
vermijden zorgt Yvonne ervoor dat je voor je papegaai voor de zekerheid voor 
1 week lang medicijnen (antibiotica en antischimmelmiddelen) meekrijgt 
(waarvoor je overigens niet hoeft te betalen). Yvonne is daarnaast bereid om 
een geslachtsbepaling op hun kosten uit te voeren van je vogeltje, zodat je 
weet wat het geslacht is (als dat nog niet bekend is).  
 

Ik hoop van harte dat er mensen zich hiervoor willen 
aanmelden, want dit is zo van belang voor onze 
kromsnavelvriendjes in de toekomst: het snel en 
betrouwbaar kunnen diagnosticeren van deze ziekte, 
zodat er aansluitend een behandeling ingesteld kan 
worden. 

 
Wil je meedoen? Stuur dan een email aan ellen.parrots@gmail.com. Ik geef 
daarna Yvonne de contactgegevens door waarna zij contact zal opnemen voor 
het maken van een afspraak en/of evt. verdere uitleg over de testen (mochten 
er vragen zijn). 
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Foto’s:      Bonte boer Mickey van Ellen Uittenbogaard 
 
© PSN 2011 


