
21.  Inenten 
 
Pluimvee dat ingezonden wordt naar 
kleindierententoonstellingen moet verplicht elk jaar ingeënt 
worden tegen New Castle Disease, afgekort NCD. 
De gangbare Nederlandse naam voor deze ziekte is pseudo-
vogelpest.  
De naam New Castle Disease is aan deze ziekte gegeven, 
omdat in de Engelse plaats New Castle-on-Tyne de ziekte 
voor het eerst in Europa werd ontdekt.  
 
NCD wordt gerangschikt onder de ziekten van de 
ademhalingsorganen. NCD is een virusziekte, waartegen geen 
specifieke medicijnen bekend zijn. Er zijn wel medicijnen die 
de algehele conditie van het dier verhogen en infecties 
bestrijden.  
De belangrijkste ziekteverschijnselen zijn:  

• ademhalingsstoornissen (benauwdheid)  

• storingen in bewegingen door zenuwafwijkingen  

• slechte eileg  

• veel diarree  

• weinig eetlust. 
 
Soms sterven in snel tempo vele dieren. Bij een milde uitbraak kunnen de meeste dieren de ziekte wel 
overleven, maar hebben lang nodig om weer de oude te worden.  
 
Deze gevaarlijke pluimveeziekte wordt voorkomen door elk jaar alle dieren verplicht in te enten. 
Deze inenting wordt verzorgd door uw kleindiervereniging. Zij regelt een afspraak met de dierenarts. 
Door collectieve deelname blijven de kosten binnen de perken. 
U ontvangt via de secretaris van uw kleindiervereniging een entformulier, waarop u de dieren en de 
ringnummers noteert. Daarom is het verstandig het ringenbriefje dat u ontvangt bij de levering van de 
ringen te bewaren. 
Het entformulier wordt door u en door de dierenarts ondertekend.  
 
Brengt u dieren naar een kleindierententoonstelling, dan moet u het entformulier of een kopie daarvan 
inleveren bij het tentoonstellingssecretariaat. 
Geeft u het origineel af, dan moet u dit formulier terug vragen na afloop van de tentoonstelling.  
U kunt het nog weer nodig hebben.  
Het is beter om een paar kopieën te maken en een kopie in te leveren. Deze kopie hoeft u niet terug 
te vragen en dit scheelt het tentoonstellingssecretariaat extra werk en u hebt zelf altijd een exemplaar. 
 


