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lnleiding

Aan de basis van het verschijnsel visziekten liggen tal van factoren die al naargelang de
situatie een min of meer belangrijke rol spelen. Daarbij zijn onder andere een aantal
omgevingsfactoren, het afweermechanisme van de vis en de aard van de ziekteverurrekker
(chemisch, fysisch of organismen zoals virussen, bacteriën, schimmels of dierlijke
parasieten) van belang. Resulterend uit deze wisselwerking kan een ziekteverschijnsel
optreden dat afhankelijk van de ernst van de situatie eventueel kan leiden tot vissterfte, al
dan niet op grote schaal.

Wanneér wij het over ziekten van vissen hebben is het belangrijk even stil te staan bij het feit
dat wij omtrent dit ondenr'rerp geen veterinaire traditie kennen. Dit heeft als gevolg dat wij op
dit gebied veel minder ver staan, dan bij een aantal andere grote groepen uit het dierenrijk of
dan bij de mens.

Aan de basis hiervan liggen twee belangrijke gegevens:

- er is een onderscheid tussen het aquatisch milieu en de lucht.
- er is een groot verschil op het gebied van anatomie en fysiologie tussen vissen en

vertebraten die op het land leven

Laatstgenoemden zijn trouwens ook veel grondiger bestudeerd.

Wanneer wij ziektesymptomen bij vissen vaststellen, zijn wij meestal wel in staat een
correcte diagnose te stellen en in een aantal gevallen zelfs een geneeskundig
(therapeutisch) middel toe te dienen. Moeilijker wordt het wanneer wij de oorzaken van de
ziekte willen bepalen (determineren). Het is immers vaak onmogelijk de voorgeschiedenis
van een bestaande toestand na te gaan. Vaak kennen wij slechts de effecten of gevolgen
van een ziekte.
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1. Hoe ontstaan visziekten?

1.1 Factoren die visziekten veroorzaken

Er bestaan verschillende categorieën van factoren die visziekten kunnen veroorzaken
Zo zijn er de factoren van:

fysische aard: waterkwaliteit (vb. temperatuur, turbiditeit (troebelheid)), straling,
manipulaties door de mens, enzovoort.
chemische aard: waterkwaliteit (pesticiden, pH, zuurstofgehalte, enzovoort.
biologische aard bestaande uit ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën en parasieten
en anderzijds de predatoren.

Daarbuiten kan de voeding eveneens aan de basis van visziekten liggen, in al zijn
kwalitatieve en kwantitatieve aspecten.
Uiteindelijk bestaan er nog een aantal ziekten die niet kunnen verklaard worden (totnogtoe
ongekende factoren)

Een ziektetoestand is met andere woorden vaak het resultaat van een interactie tussen een
aantal factoren, hetgeen de bepaling of determinatie van de oorza(a)k(en) bemoeilijkt.

Besmetting met een ziekteverwekker kan rechtstreeks of onrechtstreeks plaatsvinden. [/let
rechtstreeks bedoelen we dat de ziektevenvekker van een besmette vis door fysisch contact
overgedragen wordt naar een voordien nog niet besmet individu (vb. bacteriële infectie in

intensieve visteelt). Onrechtstreekse besmetting vereist een drager. Dit kan een levend
organisme zijn (vb. een tussengastheer) of dode materie (vb. water).

Ziekteverwekkers kunnen op verschillende manieren in een vis binnendringen: via het
spijsverteringskanaal, via de huid en via het ademhalingsstelsel.

1.2 Factoren die de ontvankelijkheid van vissen voor een
ziekte bepalen

1.2.1Factoren eigen aan de vis:

De soort is een belangrijke factor, die in vele gevallen uitmaakt of een vis al dan niet
resistent is tegen een bepaalde infectie.
De genetische stam waartoe de vis behoort kan in dezelfde zin een rol spelen.
De ouderdom van het individu speelt vaak een rol. Algemeen kan men stellen dat onder
gunstige omstandigheden de jongere stadia gevoeliger zijn.
De conditie van de vis is eveneens belangrijk.

Vooral twee fysiologische toestanden maken dat vissen gevoeliger worden voor ziekten
- wanneer zij onder stress verkeren
- tijdens de periode waarin zii paaiiip worden.
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1.2.2 Factoren eigen aan de ziekteverwekker en aan de omgeving:

De kwaadaardigheid of virulentie van de ziekteverwekker is een factor die het al dan niet
slagen van een besmetting in belangrijke mate beïnvloedt.

Een aantal eigenschappen van het omgevende milieu spelen eveneens een niet te
verwaarlozen rol in de ontvankelijkheid van vissen voor ziekten. De temperatuur is daar één
van. Zij beïnvloedt zowel de vis als een aantal ziektevenvekkers en een
temperatuursverandering kan al naargelang het geval een positief of negatief effect hebben
voor de vis. Te hoge of te lage zuurstofconcentraties kunnen in de gevoeligheid van vissen
voor bepaalde ziekteverwekkers eveneens een rol spelen. Koper blijkt in een aantal gevallen
de ontvankelijkheid van vissen voor een aantal infecties te verhogen. Het voedingsregime
waaraan vissen zijn onderworpen beïnvloedt vaak de gevoeligheid voor een aantal ziekten.
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2. Ziekten verooÍizaakt door
omgevingsfaktoren

Omgevingsfactoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheidstoestand
van vissen kunnen op twee verschillende manieren deze invloed uitoefenen:

rechtstreeks, doordat de verandering van een bepaalde eigenschap op zich, schadelijk is
voor vissen (vb. een drastische daling van het zuurstofgehalte die resulteert in verstikking)

onrechtstreeks, doordat de verandering in het milieu hetzij andere omgevingsfactoren
beïnvloedt (bv. een lage pH verhoogt de toxiciteit van een aantal metalen) hetzij het effect
van andere ziektevenvekkers versterkt of versnelt (vb. temperatuur en witte stip).

Belangrijk is vaak ook de duur, de intensiteit en de ruimtelijke verspreiding van de verstoring
van de optimale toestand die al naargelang de eigenschappen van het aquatisch biotoop en
het daarmee gepaard gaande zelfreinigend vermogen, sterk kunnen verschillen. Stilstaande
en stromende wateren hebben in dit opzicht verschillende eigenschappen.

ln België zijn de kwaliteitsnormen voor viswater vastgelegd in het K.B. van 17 februari 1984.
Jt/en maakt er onderscheidt tussen water voor karperachtigen en water voor zalmachtigen.
De grenzen waarbinnen een aantal belangrijke omgevingsparameters mogen fluctueren
worden hierdoor vastgelegd. Deze lijst wordt weergegeven in bijlage.
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2.1 Ziekten te wijten aan omgevingsfaktoren van fyrsische
aard

2.1.1De temperatuur

De impact van de temperatuur op de conditie van vissen is zo'n factor die een rechtstreekse
en onrechtstreekse invloed heeft, telkens de temperatuur te sterk afwijkt van de optimale
temperatuur:
- het rechtstreeks dodelijk (letaal) effect leidt tot coma, voorafgegaan door een bruuske

overgang naar een volledig verlies van eetlust (anorexia), een fase waarbij de vis zeer
geëxciteerd rondzwemt, een versnelde ademhaling heeft en een fase waarbij veelvuldige
ontlasting (defecatie) optreedt en met uiteindelijk de dood tot gevolg. De tijd die deze
verschillende stadia in beslag nemen is afhankelijk van de waarde van de temperatuur.

- in de praktijk veroorzaakt de temperatuur echter vaker problemen door haar indirect
effect.
Zij heeft namelijk een invloed op een aantal parameters waaraan vissen zeer gevoelig zijn
(oplosbaarheid van zuurstof, concentratie aan ammoniak,...) en op de groei van een

aantal toxische algen (Prymnesium parvum) en parasieten (Lernaea, lchthyophthirius).
Belangrijk is eveneens dat zij de werking van waterzuiverende bacteriën die zuurstof
verbruiken bepaalt of conditioneert.

2.1.2 De turbiditeit

De hoeveelheid vaste deeltjes in suspensie (van minerale of organische oorsprong),
troebelheid of ook turbiditeit genoemd, heeft eveneens een rechtstreeks en onrechtstreeks
effect.
- rechtstreeks veroorzaken dergelijke partikels irritatie van de kieuwen, met
ademhalingsstoornissen als gevolg. Zij kunnen eveneens dienst doen als substraat voor
besmettelijke bacteriën die op deze wijze gezonde individuen kunnen bereiken. Een derde
directe invloed oefenen zij uit op het kuit van vissen, dat na bezinking wel eens onder deze
deeltjes wordt bedolven, wat zuurstofgebrek veroorzaakt, waardoor het kuit niet meer
uitkomt.

- de onrechtstreekse invloed is tweeledig: door een verminderde lichtinval, te wijten aan de
troebelheid van het water, daalt de fotosynthese activiteit waardoor zuurstofproducerende
planten minder zuurstof zullen produceren. Anderzijds zal de warmte-absorptie in het water
groter zijn, met een temperatuursstijging als gevolg, waardoor de oplosbaarheid van zuurstof
in het water dan weer verlaagd.

2.1.3 Licht

Vooraljonge zalmachtigen in kweekomstandigheden kunnen wel eens last ondervinden van
'zonnebrand'. Ultraviolette straling is voor deze vissen schadelijk en in

kweekomstandigheden ontbreken vaak de nodige schaduwplekjes die onder natuurlijke
omstandigheden kunnen worden opgezocht.
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2.1.4 Predatie en manipulatie

Predatie (aanval door roofuissen) en manipulatie kunnen beschadigingen aan de slijmhuid of
zelfs ernstigere wonden veroorzaken, die het binnendringen (penetratie) van
ziekteverurrekkende bacteriën vergemakkelijken. Daarbij komt nog dat beide voornoemde
factoren stresserend zijn voor de vissen waardoor zij ook reeds gevoeliger worden voor
ziekten.

2.1.5 Stress

Een suboptimale leefomgeving, verkeerde manipulaties (vb. slechte netten), transport,
enzovoort kunnen vissen stresseren. Als gevolg hiervan daalt hun weerstandsvermogen
(immuniteit) waardoor ze veel gevoeliger worden voor ziekteverurekkers (pathogenen).

2.2 Ziekten te wiiten
chemische aard

aan omgevingsfaktoren van

2.2.1 Zure of basische eigenschappen van het water (pH)

De optimale pH waarden situeren zich voor het merendeel van de vissoorten tussen 7 en
8.5.
- wordt de pH te hoog of te laag dan uit dit zich rechtstreeks in huidirritaties, met name het
overvloedig afscheiden van slijm (mucus) of bloedingen in de huid. Naarmate de ernst van
het geval kan dit tot de dood van de vissen leiden.
- de indirecte invloeden hebben vooral te maken met vergiftigingsverschijnselen
(toxiciteitsfenomenen) bij waarden tussen 6 en 7 en tussen 8.5 en 9. Lage pH waarden
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verhogen de giftigheid (toxiciteit) van metalen, een basisch milieu daarentegen verhoogt de
toxiciteit van de stikstofverbindingen (ammonia).

2.2.2 De hardheid

De totale hardheid van een water wordt bepaald door de hoeveelheid zouten van calcium,
magnesium, barium en strontium erin aanwezig. De carbonaat- en bicarbonaat-zouten
daarvan bepalen de carbonaathardheid.
Carbonaat- en bicarbonaationen kunnen zuren binden en kunnen op die manier verhogingen
en verlagingen van de zuurtegraad neutraliseren. Dus hoe hoger de carbonaathardheid van
een water is, hoe beter het gebufferd is tegen schommelingen van de zuurtegraad. Dit wordt
het zuurbindingsvermogen genoemd. De carbonaathardheid is gelijk aan het
zuurbindingsvermogen x 2,8.

De hardheid van een water heeft een directe invloed op de gezondheid en prestaties van
zoetwatervissen. Via de urine verliest de vis veel ionen die via de kieuwen terug uit het water
opgenomen moeten worden. ln harder water gaat dat iets gemakkelijker. Elke vissoort heeft
zijn eigen optimale hardheid. Het is bekend dat water met een te lage hardheid voor
mortaliteit zorgt bij gevoelige vissen zoals zalmachtigen.

2.2.3 Het zoutgehalte

De euryhaliene vissoorten (vb zeebaars, paling,...) niet te na gesproken, stellen de meeste
vissen vrij strikte eisen aan hun omgeving wat het zoutgehalte betreft. Dit heeft uiteraard
belangrijke gevolgen voor de visteelt van verschillende soorten, die hier uiteraard niet aan
ontsnapt.

2.2.4 Opgeloste gassen

Aan de basis van ziekteverschijnselen te wijten aan de opgeloste gassen kunnen drie
verschillende oorzaken liggen.
- vooreerst kan er een oververzadiging van het water met gassen afkomstig uit de lucht
optreden (vooral stikstof). Dit heeft de bekende gasbellenziekte (gas bubble disease) voor
gevolg, wat in feite niet meer is dan een gasembolie, die de dood tot gevolg kan hebben.

- te lage zuurstofconcentraties zorgen voor verminderde prestaties en hebben stress tot
gevolg. ln extreme gevallen kunnen zij tot verstikking leiden (zomersterfte, najaarsomkering,
wintersterfte).

11
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- koolstofdioxide (koolzuurgas) in oplossing heeft de eigenschap voor een verzuring van het
water verantwoordelijk te zijn. Bij zalmachtigen kan dit tot nephrocalcinose leiden.

2.2.5 Stikstofverbind ingen

Ammonia en de nitrieten zijn de stikstofuerbindingen die schadelijk kunnen zijn voor vissen.
Beide vormen tussenproducten in de afbraakprocessen van organisch materiaal door
bacteriën. Anderzijds is ammonia ook een uitscheidingsproduct (excretie) afkomstig van het
metabolisme (stofiruisseling) van vissen zelf.

Bij ernstige vergiftigingen (intoxicaties) hebben beide stoffen de dood tot gevolg.
De voornaamste factoren die problemen veroorzaken worden dan ook gevormd door zware
belasting van het water met organisch afval en door de uitscheidingsproducten van de vissen
zelf. ln het laatste geval zijn de densiteit (dichtheid) (visbiomassa/m3) en het voederrantsoen
invloedrijke parameters.
Vergiftiging door stikstofverbindingen is sterk pH afhankelijk. Ook de temperatuur, de
saliniteit (zoutgehalte) en het zuurstofgehalte zijn belangrijk.

2.2.6 Andere oorzaken van chemische aard

Gifstoffen (toxines) die gevaarlijk zijn voor vissen en van plantaardige oorsprong zijn, in

industrieel afvalwater aanwezig ziln of in meststoffen voorkomen, kunnen eveneens schade
aan de visstand berokkenen.

Eveneens is het verkeerd doseren van geneesmiddelen (therapeutica) (in intensieve visteelt
of tuinvijvertjes) regelmatig oorzaak van vissterfte. Formol, Neguvon, kaliumpermanganaat of
kopersulfaat zijn bijvoorbeeld producten die bij een te hoge concentratie voor problemen
kunnen zorgen.
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3. Ziekten te wijten aan de
voeding

Problemen resulterend uit de voeding doen zich vooral voor onder teeltomstandigheden,
waarbij door de hoge densiteiten waarin de vissen worden opgekweekt, extra voeder moet
worden toegediend.

Problemen van kwantitatieve aard kunnen optreden wanneer te weinig wordt gevoederd. Het
tegengestelde is echter vaker het geval. Problemen van zuurstofgebrek kort na voederen of
van verhoogde uitscheiding van ammonia, zijn in rechtstreekse relatie met hoge
voederniveau's en treden geregeld op onder intensieve teeltomstandigheden.

Problemen van kwalitatieve aard zijn vooral te wijten aan twee hoofdoorzaken:

- het stockeren van voeder onder slechte omstandigheden (te vochtig, te warm,...)
- een onevenwichtige samenstelling (vitaminen-, mineralen-, proteïnen- en vetbehoefte)

13



4. Ziekten te wijten aan levende
organismen

4.1 Yirusziekten
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De studie van de virale infecties bij vissen bevindt zich tot op heden nog in het beginstadium.
Algemeen mag men stellen dat virussen zeer kleine intracellulaire parasitaire organismen
zijn (tussen 20 en 300 nm). Zij bestaan uit eiwitten en nucleïnezuren die zij niet zelf door
middel van een eigen energiestofwisseling aanmaken, maar die zij door de gastheercel laten
produceren ten koste van de beschikbare celsubstanties (bvb. ribosomen). Hun genetisch
materiaal, viraal genoom geheten, ligt hiervan aan de basis.
Er bestaan meer dan 20.000 soorten beenvissen maar tot nog toe werden maar enkele
tientallen virussen geïsoleerd. Aangezien over de virale infecties zeer weinig geweten is en
onderzoek in dit veld gespecialiseerde apparatuur en een degelijke ervaring terzake vereist,
wordt hieraan meestal betrekkelijk weinig aandacht besteed.
Nochtans veroorzaken virusziekten waarschijnlijk heel wat sterfte onder de jongere stadia.
Het belang ervan is dientengevolge dan ook zeer moeilijk in te schatten.
ln onderstaande tabel worden de belangrijkste virusziekten bij enkele zoetwatervissoorten
weergegeven.
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Virus Kroes-
karper

Karper Snoek Baars Blankvoorn Snoekbaars Paling Zeell

Papilloma virus
knobbeltjesziekte

+ + +

lvmphocvstis + +

lnfectious Pancreatic
Necrosis (lPN)

0 0 0 0 0 0 U 0l+

Voorjaarsziekte (SVC) + + +

Snoek rhabdovirus + 0
Forellenziekte
(VHS virus)

+

Baars rhabdovirus +

kieuwnecrose virus +

lymphosarcoom virus +

+: aanwezigheid aangetoond met ziekteverschijnselen
0: aanwezigheid aangetoond zonder ziekteverschijnselen (drager)
-: ongevoeligheid aangetoond

4.2 Ziekten van bacteriële oorsprong

Bacteriën zijn belangrijke ziekteverwekkers bij vissen en aangenomen wordt datzij geregeld
sterfte veroorzaken. Het precieze aandeel van bacteriële infecties bij vissterfte is vaak
moeilijk te achterhalen aangezien zij vaak secundair uitbreken na het oplopen van
verwondingen. Dit is bijvoorbeeld dikwijls het geval na het oplopen van beschadigingen aan
de huid of wanneer vissen geruime tijd gestresseerd worden.

De bacteriële flora is sterk afhankelijk van de fysico-chemische toestand van het waterig
milieu: temperatuur, pH, saliniteit en de graad van eutrofiëring. Hoge aantallen worden
aangetroffen tijdens de zomermaanden en bij een sterke vergroting van de voedselrijkdom
(eutrofiëring) in tegenstelling tot lage aantallen tijdens de wintermaanden en nutriënt-arm
water.

De vissen zijn dus continu in contact met een bacteriële suspensie. Alhoewel de slijmlaag op
de huid van de vis een natuurlijke bescherming biedt tegen bacteriën, is er een residente
flora aanwezig op de huid en kieuwen. Algemeen kan gesteld worden dat het aantal aërobe
(in aanwezigheid van zuurstof), heterotrofe (nood aan organische stof) bacteriën uitwendig
aanwezig op de vis overeenkomt met de grootte van de populatie in het omringende water.

T
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Daarnaast worden er voortdurend bacteriën opgenomen via het voedsel. Deze kunnen
afgebroken worden door de verteringsenzymen, ofwel deel uitmaken van de residente
darmflora.
Het voorkomen van ziekte wordt toegeschreven aan complexe interacties tussen gastheer
en ziekteverurekker. Daarenboven is het noodzakelijk dat er virulente bacteriën aanwezig zijn
en dat de gastheer vatbaar is, bijvoorbeeld door verzwakking van het afirueermechanisme ten
gevolge van fysische, chemische en biologische oorzaken die al dan niet samen optreden
(stijgende watertemperatuur, verhoogd nitrietgehalte, ...).

De bacterie wordt als pathogeen beschouwd als ze voldoet aan de postulaten van Koch:

(1) de pathogeen moet aanwezig zijn in alle gevallen
(2) de pathogeen wordt als een zuivere cultuur geïsoleerd
(3) het is mogelijk om proefdieren te infecteren met de pathogeen
(4) de pathogeen die terug geïsoleerd wordt heeft dezelfde kenmerken als de oorspronkelijke
stam.

De ziekte kan ook het resultaatzijn van de interactie tussen twee of meerdere bacteriën. ln
sommige gevallen is het moeilijk om te besluiten of de geïsoleerde bacterie uit de "zieke" vis
een primaire of secundaire indringer is, deel uitmaakt van de normale flora of een
contaminant (besmetter) is.

Daarenboven kan er een onderscheid gemaakt worden tussen acute (plotse) en chronische
(langdurige) ziektebeelden. Bij de acute vorm treedt de ziekte plots op, al dan niet met
symptomen, en heeft een grote vissterfte tot gevolg, en verdwijnt met dezelfde snelheid. Bij
de chronische vorm is er geen snelle ontwikkeling maar af en toe sterft een aantal vissen.

Enkele van de belangrijkste bacteriën die visziekten veroorzaken worden in onderstaande
tabel weergegeven.

IPN (Eng): lnfectious pancreatic necrosis, in Frans is het. NPl, virus de la nécrose
pancréatique infectieuse
SVC (Eng): spring viraemia of carp, in het Frans is het: VPC, virus de la virémie printanière
de la carpe
VHS: viral hemorrhagic septicemia

Bakterie Kroes-
karper

Karper Snoek Baars Blank-
voorn

Snoek-
baars

Paling Zeell

Bekschimmel
(Flavobacterium
columnare

+ + + + + + +

Vlekkenziekte
(Pseudomonas
fluorescens)

+ + + + + + + +

Flavobacterium
branchiophila

+

Epitheliocystis + +

Vinrot
(Aeromonas hydrophila)

+ + + + + + + +

Furunculose
(Aeromonas salmonicida)

+ + + + + +

Vibrio anquillarum +
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4.3 Ziekten te wijten aan schimmels

Een hele reeks zwammen of fungi werden tot op heden beschreven bij vissen. De
schadelijkste onder hen behoorden vaak, hoewel niet allemaal, tot de orde van de
Saprolegniales. De ziekteverschijnselen te wijten aan een schimmel op huid en kieuwen van
vissen, worden onder de noemer saprolegnose of dermatomycose samengebracht.
Nochtans gaat het hier niet om één enkele soort, maar om verschillende soorten.
De meest voorkomende soorten behoren tot de geslachten Saprolegnia en Achlya, die beide
deel uitmaken van de familie van de Saprolegniaceae. Kieuwnecrose (kieuwrot) wordt
veroorzaakt door Branchiomyces.

De draadachtige, vaak vertakte, structuren die op de huid van de vissen zichtbaar zijn noemt
men de hyphen. Onderaan de schimmel bevindt zich het mycelium, dat zoals wortels diep in
de huid van de vissen kan doorgroeien. De hyphen zijn vrij kwetsbaar en kunnen daarom
gemakkelijk afgedood worden. Het mycelium wordt echter beschermd door de huid van de
vis en is bijgevolg veel minder gevoelig voor geneeskundige (curatief) behandelingen van de
vis.
[Meestal treft men deze schimmelinfecties aan op gekwetste vissen, of op individuen wiens
immunologische afweermechanismen reeds werden afgezwakt door andere parasieten of
ongunstige milieuomstandigheden.

Door vispathologen werd traditioneel nooit veel aandacht besteed aan schimmelziekten bij
vissen. Nochtans komt dit vrij frequent voor.
Door de recente ontwikkelingen in intensieve visteelt eist dit gebrek aan opgebouwde kennis
nu een zware tol.

4.4 Parasieten en parasitosen

Parasitisme (leven ten koste van) komt frequent, zoniet constant voor bij vissen. Parasitaire
ziekten komen echter vaak niet tot uiting in natuurlijke (evenwichtige) omstandigheden.
lndien die omstandigheden echter veranderen in het voordeel van de parasiet, kunnen
bepaalde soorten massaal uitbreken en schade toebrengen aan de gastheer. Dit is
bijvoorbeeld vaak het geval onder (intensieve) kweekomstandigheden (hoge visdensiteiten,
ongunstig milieu,...) waar men ofiruel preventief moet behandelen tegen parasitosen ofwel te
kampen krijgt met rendementsverlies.

4.4.1 De ééncell igen (Protozoa)

De groep van de Protozoa bevat alle ééncelligen en verurante organismen, gekenmerkt door
een veelkernig vegetatief stadium en multicellulaire sporen.
Het stam (phylum) van de Protozoa bevat 6 klassen waarvan een aantal soorten parasiteren
op vissen: de Flagellata, de Sporozoa, de Cnidosporidia, de [Vicrosporidia, de Ciliata en de
Peritricha.

Eén voorbeeld zal ter illustratie besproken worden: lchthyophthirius multifiliis, de witte stip,
een ciliaat of een trilhaar- of wimperdiertje.

Voor de voortbeweging dragen de Ciliata verschillende beweeglijke cilia (trilhaartjes), die
over het gehele lichaam voorkomen. Voedsel kan worden opgenomen via de mond
(cytostoom geheten), die voorzien is van cilia of derivaten ervan die helpen bij het opnemen
van voedsel.
Vermenigvuldiging gebeurt door conjugatie (sexuele vermenigvuldiging) alternerend met
tweevoudige of meervoudige deling (asexuele vermenigvuldiging).
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lchthyophthirius multifiliis (witte stip) is een parasiet die voorkomt in een zeer groot aantal
zoetwatervissen van alle leeftijdsklassen. Hij komt voor in de huid (onder het epitheel) en in
het bindweefsel van kieuwen en vinnen. De ziekte veroorzaakt door lchthyophthirius wordt
lchthyophthiriasis of witte stip ziekte (white spot disease) genoemd. Ze wordt gekenmerkt
door een klein of groot aantal stippen met witte of grijze kleur. Ze hebben een diameter van
0.5-1.0 mm. Elke stip is een blaasje waarin 1 of meerdere parasieten voorkomen.
ln veel gevallen veroorzaakt lchthyophthiriasis massale sterfte van de vissen in
viskwekerijen. Sterfte komt meestal voor gedurende de groeiperiode van de vis, waarbij de
parasiet heel wat epitheelcellen en bloedcellen vernietigt; hij voedt zich met rode
bloedlichaampjes die hij uit de haarvaatjes trekt (extractie).
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Het lichaam van lchthyophthirius multifiliis is rond of ovaal en draagt over het gehele
lichaamsoppervlak een groot aantal trilhaartjes (cilia). Ít/et behulp van deze cilia kan de
parasiet vrij zwemmen in het water (via roterende bewegingen) en in de vis binnendringen.
De parasiet dringt (penetratie) in de slijm(mucus)laag en in de bovenste laag van de
opperhuid (epidermis) met behulp van een enzyme (hyaluronidase). De bewegingen van de
parasiet irriteren de epidermis waardoor de epitheelcellen in de nabijheid van de parasiet in
aantal toenemen. De parasiet wordt op deze manier bedekt door een huidlaag van de vis.
Het blaasje waarin de parasiet zich bevindt, wordt dus door de gastheer zelf geproduceerd
als reactie op de activiteit van de parasiet en is geen product van de parasiet zelf.
ln veel gevallen deelt de parasiet zich kort nadat hij de huid van de gastheer is

binnengedrongen. Dat is de reden waarom dikwijls 2 parasieten worden aangetroffen in 1

blaasje. Enkele dagen na het binnendringen, is de parasiet volgroeid en boort zich door de
opperhuid (epidermis). De parasieten hebben dan een diameter van 0.2 tot 0.5 mm. ln
sommige gevallen werden parasieten gevonden van 1 mm. De parasiet zinkt naar de bodem
en hecht zich vast aan voorwerpen in het water, zoals planten, stenen o'f zand. Onmiddellijk
na het vasthechten produceert hij een gelei-achtige afscheiding (secreet) en vormt op deze
manier een blaas (cyste) rond zichzelf. ln deze cyste ondergaat l. multifiliis een aantal
delingen. Het aantal delingen is afhankelijk van de grootte van de oorspronkelijke (initiële)
cel. Er zijn tot 11 delingen mogelijk waardoor 2000 cilio- of zwermsporen ontstaan met een
diameter van 20 pm. De ciliosporen lossen de cyste waarin ze zijn opgesloten op met behulp
van het enzyme hyaluronidase en komen in het water terecht. De jonge parasiet kan maar
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enkele dagen vrijlevend in het water in leven blijven. lndien binnen deze tijd geen geschikte
gastheer wordt gevonden, sterft de parasiet af.
Nadat de parasiet in de gastheer is binnengedrongen, ondergaat hij verschillende
veranderingen. Hij wordt ronder en het voorste uiteinde wordt stomper. De parasiet begint
voedselpartikels op te nemen, wat aanleiding geeft tot een snelle groei. De kern
(macronucleus)verliest zijn ronde vorm en neemt de karakteristieke hoefijzervorm aan.
De duur van de levenscyclus en de groei van de parasiet zijn temperatuursafhankelijk. De
optimale temperatuur voor de parasiet ligt tussen 25 "C en 26 'C.
De besmetting (infectie)wordt gekenmerkt door een toename in het midden van de zomer en
een afname naar het eind van de zomet toe. Gedurende de winter kan eveneens een
opeenhoping (accumulatie) van parasieten worden waargenomen op plaatsen waar de
watertemperatuur hoog is of waar een groot aantal overu,rinterende vissen voorkomen.
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De gevolgen voor de gastheer en het optreden van sterftes zijn afhankelijk van het aantal
parasieten dat voorkomt op de huid en van de grootte van de vis. Vijftig individuen op de
huid van een karper van 1 kg hebben weinig effect, terwijl dit aantal voldoende is om een
visje van 4 cm te doden.
Bij beginnende infectie gedragen de vissen zich normaal. Bij een toenemend aantal
parasieten vertoont de vis tekenen van rusteloosheid; hij zwemt snel van de bovenste naar
de onderste lagen van het water en schuurt zich tegen allerlei objecten. ln het laatste
stadium van de ziekte wordt de vis inactief en reageert bijna niet meer op uitwendige
prikkels.
De parasiet die zich onder de slijmhuid van de zieke vis bevindt,vercotzaakt er schade aan
de huid. Op deze beschadigde plaatsen is de geïnfecteerde vis zeer vatbaar voor secundaire
infectie met bacteriën en schimmels.
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4.4.2.1 De platwormen (Platyhelminthes)

De stam (phylum) van de platwormen (Plathyhelminthes) wordt onderverdeeld in 7 klassen,
waarvan een aantal soorten parasitair zijn. Parasieten van zoetwatervissen behoren tot 3

klassen: Trematoda digenea, Trematoda monogenea en Cestoidea.

4.4.2.1.1 De huid- en kieuwwormen (Monogenea)

De huid- en kieuwwormen (monogenea) zijn ectoparasieten die worden aangetroffen in de
kieuwholte, mondholte, lichaamsholte of op het lichaamsoppervlak van de gastheer. De
meeste soorten zijn gastheerspecifiek, alhoewel een aantal soorten kan worden
teruggevonden op verschillende gastheersoorten. Veel voorkomende geslachten zijn
Dactylogyrus en Gyrodactylus.

4.4.2.1.2 De zuigwormen (Digenea)

Trematoda digenea komen voor in zoet en brak water. De ontwikkeling verloopt meestal via
verschillende tussengastheren. Afhankelijk van de parasietsoort treden vissen op als
tussengastheer of als eindgastheer. Volwassen (adulte) trematoden kunnen aangetroffen
worden in de darm, de galblaas en de urineblaas. Ze kunnen voorkomen in andere organen,
maar dit komt minder vaak voor.

4.4.2.1.3 De lintwormen (Cestoidea)

De ontwikkeling van de lintwormen (Cestoda) is zeer gevarieerd. Afhankelijk van de soort
kan de ontwikkeling verlopen via 1 of 2 tussengastheren. De vis kan optreden als
tussengastheer, eindgastheer of als stapelgastheer. De eerste tussengastheren van
lintwormen parasiterend op vissen, zijn meestal kreeftachtigen (crustaceën) zoals
copepoden (roeipootkreeftjes) en amphipoden, maar ook oligochaeten en andere
ongewervelden (invertebraten) kunnen optreden als eerste tussengastheer. Bij een vis die
als eindgastheer optreedt, leeft de parasiet in het spijsverteringsstelsel van de vis. Bij een vis
die optreedt als tweede tussengastheer komt de parasiet voor buiten het
spijsverteringsstelsel. Hij kan in dit geval zelfs voorkomen in alle organen van zijn gastheer.

I

Als type voorbeeld bespreken we de levenscyclus van Ligula intestinalis wat grondiger. De
eitjes worden naar buiten gebracht met de uitwerpselen van de gastheer.
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De eitjes hechten zich na het vrijkomen uit de gastheer aan elkaar vast om een oncosfeer te
vormen, die wordt omgeven door een gecilieerd epitheel. De oncosfeer, coracidium
genoemd, blijft gedurende een bepaalde tijd vrijlevend in het water.
De coracidia dringen binnen in de eerste tussengastheer, in dit geval een copepode van het
geslacht Cyclops, ontdoen zich van de cuticula (buitenste beschermlaagje op de huid) en
dringen in de lichaamsholte van de gastheer binnen. Hier ontwikkelen ze in een 1O{al dagen
tot procercoiden. De procercoiden zijn voorzien van een uitsteeksel dat de embryonale
haken draagt. Deze procercoide verblijft gedurende 3 tot 5 dagen in de lichaamsholte van de
cyclops. lndien de cyclops binnen deze periode niet wordt opgenomen door de tweede
tussengastheer (een karperachtige) sterft de procercoide larve.
De tussengastheer moet dus gedurende die vrij korte periode opgenomen worden door een
tweede tussengastheer, de vis. De procercoide dringt doorheen de darmwand van de vis
naar de lichaamsholte en verandert (transformatie) in een plerocercoide. Hij kan tot 2 jaar en
zelfs langer in de gastheer verblijven. De voortplantingsorganen van de plerocercoid
ontwikkelen tot een stadium waarin de sexuele ontwikkeling bijna volledig is. De grootte van
de plerocercoid wordt beperkt door de grootte van de gastheer. De parasiet vult de
lichaamsholte van de gastheer ongeacht de grootte van de gastheer.
Na de opname van een besmette vis door een visetende vogel die optreedt als eindgastheer,
ontwikkelt zich een volwassen (mature) parasiet in de darm van deze gastheer. De
vervollediging van de sexuele ontwikkeling duurt slechts 35 tot 40 minuten. Gedurende 2 tot
4 dagen worden eieren geproduceerd. Hierna sterft de parasiet. Na 5 tot 8 dagen komen de
coracidia uit de eitjes. ln onderstaande figuur wordt de levenscyclus van Ligula intestinalis
weergegeven.

(
í^. /

leou lri

;.r\r

TIND6ASTH€ER

?" |USSENI'ASTII{ËR
{PLËROITNABT LARVT )

-r- te russEN6AsrflËtR
lPPOtfRt0tat LARvt)

CARNIOAH LÀRVE

Figuur: Levenscyclus van Ligula intestinalis
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[Meestal komen in grotere besmette blankvoorns 1 of 2 grote plerocercoiden voor en een
groot aantal kleinere. De specificiteit van Ligula is verschillend voor de verschillende stadia:
de plerocercoide is zeer gastheerspecifiek, alhoewel de plerocercoide toch wordt
aangetroffen in meerdere vissoorten. De specificiteit voor de eindgastheer is daarentegen
veel lager.

De aanwezigheid van Ligula intestinalis in de lichaamsholte van de gastheer heeft een aantal
veranderingen in de stofwisseling (metabolisme) en lichaamssamenstelling van de gastheer
voor gevolg:

door de afname in grootte van de lever, als gevolg van de aanwezigheid van de parasiet,
wordt het vet- en proteïnemetabolisme gereduceerd (Sweeting, 1977).
de vetreserve daalt (Harris en Wheeler,1974).
er treedt een verkleining (reductie) van de geslachtsklieren (gonaden) (Arme et al., 1982)
en onvruchtbaarheid (steriliteit) op. Ook wordt remming (inhibitie) van de
geslachtsklierontwikkeling waargenomen (Szalai et al., 1 973).
de buik zwelt op. Hierdoor verliest de vis zijn gestroomlijnde bouw en is hij minder
gecamoufleerd of minder onopvallend doordat de buikzijde (ventraal) nu aan de rugkant
(dorsaal) zichtbaar wordt. De schubben komen meer open te staan, waardoor de
vatbaarheid voor bacteriële infecties groter wordt. Dit alles leidt ertoe dat de vissen een
gemakkelijke prooi worden voor roofdieren (predatoren) (Sweeting, 1977 ).
volgens Bauer (1959) treedt vertraagde groei op. Toch bestaat er onenigheid omtrent het
effect van Ligula op de groei van de geïnfecteerde vissen. Voor bepaalde soorten werd
groeivertraging vastgesteld, voor andere soorten werd de groei niet geremd (Szalai et
a|.1989).
de productie van het gonadotroop hormoon wordt gereduceerd (Bauer, 1959).
er treden veranderingen in het bloedspectrum en in het gehalte aan serumproteïnen op
(Sweeting, 1977).
het gedrag van de vissen wordt beïnvloed. Zo zwemmen sterk geïnfecteerde vissen meer
aan het oppervlak van het water, ze bewegen traag en zwemmen onstabiel. Ze vormen
op deze manier een gemakkelijke prooi voor predatoren (Kennedy en Burrough, 198't).
de spieren van de lichaamswand en waarschijnlijk zelfs alle lichaamsspieren wegkwijnen
(atrofiëren) (Sweeting, 1977).
het bindweefsel in de lichaamsholte gaat sterk toenemen of woekeren (prolifereren)
(Sweeting, 1977).

Bij kleinere vissen is de graad van infectie hoger dan bij grotere vissen. Hiervoor kunnen 3
redenen gegeven worden (Bean en Winfield, 1989):

1. De veranderingen in de voeding: jonge vissen voeden zich meer met plankton en
copepoden dan oudere vissen. Ze zijn kleiner en zijn dus.meer aangewezen op kleiner
voedsel. Oudere vissen nemen grotere organismefi op, zoals insecten, en zijn dus in
mindere mate blootgesteld aan de infectie met Ligula .

2. De leeftijdsgebonden veranderingen in de samenstelling van de darm hebben nadelige
effecten op de mogelijkheid van infectie door de parasiet.

3. De uitgesproken reductie van de groei

De mortaliteit ligt vooral hoog in de koudste maanden. De mortaliteit zou te wijten zijn aan de
nadelige effecten van de parasiet, waardoor de gastheer gevoeliger wordt voor de
ongunstige klimatologische omstandigheden tijdens de winter. Ook daalt tijdens de
wintermaanden het voedselaanbod. Door de achteruitgang van de conditie van de besmette
vissen (door de te lage vetreserve) zal deze daling leiden tot een verhoogde mortaliteit.
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4.4.2.2 De ronde wormen (Nemathelminthes)

De stam (phylum) van de ronde wormen (Nemathelminthes) wordt onderverdeeld in 6
klassen. Tot 4 van deze klassen behoren parasieten. Parasieten van de zoetwatervissen
behoren tot 2 klassen: de Nematoda en de Acanthocephala. Bij de blankvoorn worden
parasieten aangetroffen behorende tot beide klassen.

4.4.2.2.1 De rondwormen (Nematoda)

Ér zijn ongeveer 10.000 nematode-soorten. Een gedeelte hiervan is parasitair, een gedeelte
is vrijlevend.
Rondwormen parasiteren op vertebraten, invertebraten en op planten. Ze komen voor op
vissen van zowel zoet water als zeewater. Elke nematodensoort heeft een welbepaalde
geografische verspreiding. De parasiet kan voorkomen op verschillende plaatsen in het
lichaam, zowel vrij als ingekapseld. Ze kunnen er soms voorkomen in zeer grote aantallen.
De nematoden ziln enigszins gastheerspecifiek: sommige nematodensoorten worden
aangetroffen in slechts 1 gastheersoort, in alle vissen van eenzelfde genus of in een groot
aantal verschillende vissoorten die voorkomen in een beperkt geografisch gebied.

Vissen geïnfecteerd met schadelijke rondwormen (nematoden) zijn gemakkelijker vatbaar
voor secundaire infecties met schimmels of bacteriën. Hierdoor kan de levendigheid
(vitaliteit) nog afnemen.

4.4.2.2.2 De haakwormen (Acanthocephala)

Alle haakwormen (Acanthocephala) zijn endoparasieten in het darmkanaal van vertebraten;
de larvale stadia worden aangetroffen in ongewervelden (invertebraten) die optreden als
tussengastheer. De haakwormen (Acanthocephala) zijn min of meer gastheerspecifiek wat
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betreft de tussengastheer, veel minder wat betreft de eindgastheer. Soorten behorende tot 2
subklassen parasiteren op vissen.

Het lichaam van de haakwormen (Acanthocephala) is min of meer cilindervormig en is niet
gesegmenteerd. Er komt noch een mond, noch een spijsverteringskanaal voor. Voeding
gebeurt door diffusie (voedingstoffen dringen door de wand als gevolg van een verschil in
concentratie tussen beide kanten).
De Acanthocephala worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een uitstulpbare slurf
(proboscis)die bedekt is met haakjes.
Besmette vissen leiden aan bloedarmoede en zijn verzwakt. De darm kan verstopt geraken
en de darmmucus kan, als gevolg van de aanwezigheid van de Acanthocephala, de
voedingsstoffen niet meer absorberen.
Het voorkomen van grote aantallen Acanthocephala kan leiden tot sterfte van de gastheer.

4.4.2.2.3 De ringwormen (Annelida)

Het lichaam van de ringwormen is langgerekt en onderverdeeld in ringvormige segmenten.
Enkel individuen behorende tot de bloedzuigers (Hirudinea) parasiteren op vissen.

Het lichaam van de bloedzuigers draagt geen borstelharen (setae) en kan verschillende
vormen aannemen: kort en plat, lang en plat of cilindervormig.
Het vooruiteinde eindigt in een kleine smalle zuignap die min of meer te onderscheiden is
van de rest van het lichaam. Aan het achterste lichaamsuiteinde komt een goed ontwikkelde,
platte zuignap voor. Bloedzuigers zijn tweeslachtig en nlet gastheerspecifiek. Elke vis die in
de omgeving van de bloedzuiger komt kan dienst doen als gastheer.

De aanwezigheid van een groot aantal bloedzuigers op de huid veroorzaakt prikkelingen
(irritatie) en ongemak bij de vis. Hij zal trachten de parasiet van zijn lichaam te verwijderen
door het maken van overdreven bewegingen en door zich te schuren tegen allerlei
voorwerpen in het water. Door zijn rusteloos gedrag, zal de vis vermageren.
De bloedzuigers kunnen ook gevonden worden in de mond en op de kieuwen van de
gastheer, waar ze meer schade berokkenen dan op de huid.
Op de plaats waar de parasiet zich heeft vastgehecht, is de bedekkende en beschermende
laag (integument) beschadigd. Hierdoor ontstaan kleine wonden die regelmatig bloeden. Dit
zijn ideale plaatsen voor de ontwikkeling van schimmels en bacteriën.
Bij het veranderen van gastheer wordt bloed overgedragen van de ene gastheer naar de
andere. Op deze manier kunnen eencellige bloedparasieten (zoals Trypanosoma's en
Trypanoplasma's) overgedragen worden van vis op vis.

4.4.2.3 De weekdieren ([Vlollusca)

Het stam (phylum) van de weekdieren (Mollusca) wordt ingedeeld in 6 klassen, waarvan 2

klassen (Bivalven en Gastropoden) in zoet water voorkomen.
De larven van sommige Bivalvia parasiteren op vissen. De Mollusca, die parasiteren op
blankvoorn, zijn glochidia (larven)van de zwanemossel en van de parelmossel

De glochidiumlarve hecht zich vast op de kieuwen, de vinnen of de huid van zijn gastheer
met behulp van een filament (byssus-filament). Na vasthechting sluit hij zijn schelpen. Het
celweefsel (epitheel) wordt geïrriteerd en begint te woekeren (prolifereren). Op deze manier
wordt de parasiet-larve geleidelijk bedekt met weefsel van de gastheer. Het proces van
bedekken van de parasiet duurt maar 2 tot 4 uur. De tumor is waar te nemen als een wit of
grijsachtig blaasje op de huid, de vinnen of de kieuwen van de vis. ln de tumor voedt de
parasiet zich via osmose ten koste van de gastheer, groeit hij en ontwikkelt zich tot een
jonge mollusc. Deze ontwikkeling duurt enkele weken. Daarna boort de jonge mossel zich
doorheen de opperhuid (epidermis) en komt vrij in het water. Dit gebeurt in de periode van
mei tot augustus. De glochidia parasiteren gedurende ongeveer een maand op een vis.
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Ze kunnen zich massaal verspreiden in verschillende seizoenen: voor de zwanemossel in
mei en in juni, voor de parelmossel van midden mei tot begin augustus.
Sterftes kunnen optreden indien vissen besmet zijn met een groot aantal glochidia op de
kieuwen. Hun weerstand (resistentie) voor andere infecties, zoals bacteriële infecties of
resistentie tegen parasieten die slijmproductie veroorzaken (zoals Trichodina), verlaagt en de
ademhaling wordt bemoeilijkt.
ln sommige gevallen kan de vis de hevige infectie overleven door immunologische reacties;
de parasiet wordt in dat geval gedood en opslorpen (resorberen).

4.4.2.4 De geleedpotigen (Arthropoda)

De stam (phylum) van de geleedpotigen (Arthropoda) bestaat uit meer dan 10 klassen.
Binnen 5 klassen komen parasieten voor; binnen de Crustacea (kreeftachtigen) en de
Arachnoidea (spinachtigen) komen parasitaire soorten bij zoetwatervissen voor.

4.4.2.4.1 De kreeftachtigen (Crustacea): vb. Argulus foliaceus, de karperluis

Argulus is een ectoparasiet die voorkomt op de huid van de gastheer. Soms wordt hij
aangetroffen op de kieuwen. Hij geeft de voorkeur aan stilstaande of traagstromende en
opgewarmde wateren. Enkel in deze condities komt Argulus overvloedig voor. De optimale
temperatuur voor Argulus bedraagt 25 tot 28 "C.
Argulus foliaceus heeft een lengte van 6 tot 7 mm. Het lichaam is breed en afgeplat. De kleur
varieert van licht groen tot groen-geel en bruin. Op het lichaam komen 2 grote zuignappen
voor die helpen bij de vasthechting op de gastheer. Boven de zuignappen komen 3
naupliusogen (enkelvoudig oog) voor. Tussen de 3 ogen is de slurf (proboscis) gesitueerd.
De mond is op een klein rostrum achter de slurf (proboscis) gelegen. Argulus draagt 4 paar
zwempoten.

Figuur: Argulus japonicus (A) en A. foliaceus (B)

De volwassen parasiet kan 11 dagen in het water leven zonder gastheer bij
zomertemperatuur; bij een temperatuur van 14'C gedurende een week en bij 3 'C slechts 2
dagen.
Argulus zet zich vast op de gastheer en brengt zijn slurf (proboscis) in de huid. De wonden
die op deze manier gemaakt worden, zijn ideale plaatsen voor infectie met bacteriën en
schimmels. De parasiet voedt zich enkel met het bloedplasma, daar de slurf (proboscis) niet
breed genoeg is voor de doorgang van de bloedcellen. Via de proboscis wordt een giftig
secreet in het bloed van de gastheer geïnjecteerd. Dit gif (toxine) verhindert bloedstolling en
heeft een sterk verlammende werking. Voor kleine vissen kan dit toxine dodelijk zijn.
Vissen geïnfecteerd met Argulus zijn nerveuzer en schuren met hun lichaam tegen de rand
van de vijver, alsof ze de parasiet proberen te venruijderen.
Sterfte treedt op indien broed van 1 tot 2 gram geïnfecteerd is met 1 of 2 Arguliden. Vissen
jonger dan I jaar sterven bij een infectie van 20 of meer Arguliden, tweejarige vissen bij een
infectie van 100 tot 120 parasieten.
Jonge vissen zijn gevoeliger voor argulosis dan oudere. Dit kan verklaard worden doordat bij
adulte vissen de parasiet alleen de epidermis beschadigt, terwijl bij jonge vissen ook het
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dermis en het onderliggende spierweefsel worden beschadigd, of kan te wijten zijn aan de
werking van het gif (toxine)

4.4.2.4.2 De spinachtigen (Arachnoidea)

Acarina, de mijten en de teken treft men ook aan op zoetwatervissen. Ze komen voor op de
huid en de kieuwen van vissen in het larvaal of juveniel stadium.
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5. Ziekten te wijten aan andere of
ongekende faktoren

Buiten de reeds opgenoemde factoren die aan de basis liggen van visziekten, zijn er nog een
aantal problemen waarmee men te maken kan krijgen en die niet onder de vorige indelingen
thuishoren.

zo zi)n er de tumoren van ongekende oorsprong (niet-viraal en niet omwille van toxines).
erfelijke aandoeningen die misvormingen van de beenderen teweegbrengen of
embryonale sterftes veroorzaken.
sterftegevallen (mortaliteiten) in de larvale stadia waarvan men de oorzaak vaak niet kent.
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6. De diagnostiek

Enkele principes en algemeenheden betreffende de diagnostiek van visziekten zullen hier

besproken worden. Op twee verschillende niveau's kan men een diagnose stellen: op het

terrein en in het laboratorium. Vaak zijn de analysetechnieken die op elk van deze niveau's
worden toegepast dezelfde, maar vaak bevestigd de tweede diagnose de eerste.

6.í Op het terrein

Een snelle diagnose op het terrein is, wanneer het visziekten of vissterfte betreft, vaak zeer

belangrijk. Deze diagnose is meestal niet erg specifiek, maar laat wel toe op kortere termijn
maatregelen te treffen die een verslechtering van een bestaande toestand kunnen vermijden
(vb. zuurstoftekort).
Een tweede voordeel van de diagnose op terrein is het gel1ktijdig (simultaan)vaststellen van

de achteruitgang in de gezondheidstoestand van een vispopulatie (bijvoorbeeld een

bacteriële uitbraak) en bijvoorbeeld een verandering in de levensomstandigheden van de

vissen (bijvoorbeeld opwarming van het milieu). Dit ligt veel minder voor de hand onder

laboratoriumomstand igheden.

6.1.1 Klinische diagnose op de vissen

Eerst en vooral moet er een klinisch onderzoek uitgevoerd worden aan de hand van een

aantal zichtbaar zieke of pas afgestorven vissen. Hiervoor is het nodige materiaal
(verdovingsmiddel, dissectieset, microscoop...) vereist. lndien na dit preliminair onderzoek de
oorzaak van het probleem reeds kan aangetoond worden, is het vaak van groot belang
onmiddellijk maatregelen te treffen om verdere uitbreiding van de ziekte of sterfte tegen te

gaan.
Belangrijk is eveneens een aantal stalen (levend, ingevroren, gefixeerd,

naar het laboratorium om de eerste diagnose na te gaan.
) mee te nemen

6.1.2 Onderzoek van de waterkwaliteit

Dikwijls liggen omgevingsfactoren aan de basis van ziekten of sterfte. Het is daarom

aangewezen om naargelang het probleem dat zich stelt, een aantal fysische en chemische
parameters van het water te controleren zoals het debiet (m3/s), de temperatuur ("C), de

troebelheid (mg/l), de conductiviteit (geleidbaarheid)(pS/cm), de saliniteit (zoutgehalte) (%

NaCl), de pH, de hardheid (mg/l Ca), de chloriden, de sulfaten (mg/l SO42-), de fosfaten
(mg/l PO42-), het zuurstofgehalte (mg/l), de stikstofuerbindingen (nitraten, nitrieten,

ammonia), biologische zuurstofuraag, de biotische index, de algen, toxines.
Het is duidelijk dat voor elk van deze parameters een optimale waarde (of range) bestaat,
waarbij de víssen al naargelang de soort, het best gedijen. ln het Koninklijk Besluit tot
vaststelling van de algemene immissienormen voor de kwaliteit van zoet water dat

bescherming of verbetering behoeft teneinde geschikt te zijn voor het leven van vissen van

17 februari 1984, worden de waarden voor een aantal parameters opgegeven (zie bijlage).
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6.2 Diagnose onder laboratorium-omstandigheden

Virusziekten
Virussen vereisen heel wat ervaring en specifieke technieken om hun aanwezigheid aan te
tonen en ze af te zonderen (isolatie) en te bepalen (determineren).

Bacteriële infecties
Vaak kan men afgaande op uiterlijke symptomen, vermoeden dat bacteriën aan de basis van
een ziekte of sterfte liggen. Uitsluitsel kan enkel worden gegeven na isolatie van de
pathogenen en kweek van de ziektekiemen, waarna determinatie kan plaatsvinden. Dit kan
enkel in gespecialiseerde laboratoria.

Schimmelziekten
De aanwezigheid van schimmels op de huid kan in ernstige gevallen visueel worden
vastgesteld. De precieze soortdeterminatie is echter niet zo eenvoudig, gezien de schimmels
moeten worden gekweekt omdat zij enkel in bepaalde stadia de typische soortkenmerken
vertonen.

Parasitaire besmettingen
Besmetting met een parasiet wordt rechtstreeks vastgesteld wanneer een bepaalde parasiet
wordt aangetroffen. Het thuisbrengen van een parasiet tot een bepaalde klasse, orde of zelfs
familie is vaak vrij eenvoudig. Het tot op de soort determineren is echter echt
specialistenwerk.
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Bijlage í (vervolg) - Milieunormen voor oppervlaktewater
Vlarem ll - toelichting bij normentabel

tMilieukwaliteitsnormen kunnen worden vastgelegd in de vorm van grenswaarden,
richtwaarden en streef,ruaarden:
. grenswaarden mogen, behoudens in geval van overmacht, niet worden overschreden;. richtwaarden bepalen het milieukwaliteitsniveau dat zoveel mogelijk moet worden

bereikt of gehandhaafd ;. streefwaarden geven het milieukwaliteitsniveau aan waarbij geen nadelige effecten te
venvachten zijn.

ln de wettelijke milieunormen werden geen streefwaarden opgenomen

Basismil ieukwal iteitsnormen

Met uitzondering van de parameters:
. temperatuur
. pH (zuurtegraad)
. opgeloste zuurstof
. biotische index
waarvoor de grenswaarden absoluut zijn, wordt een oppervlaktewater geacht te voldoen aan
deAgrenswaarde indien 90 % van de metingen binnen één kalenderjaar voldoen aan deze
grenswaarde.
Van de 10 % monsters die niet conform zijn mag het water met niet meer dan 50% afwijken
van de grenswaarde.

De grenswaarden voor de basismilieukwaliteitsnormen
parameters' betreffen het rekenkundig gemiddelde van
meetresultaten.

vermeld onder 'bijkomende
de in een jaar verkregen

Voor sommige organische microverontreinigingen is de toetswaarde de mediaan (50-
percentiel).

De normen voor chloride, sulfaat en geleidbaarheid gelden niet voor oppervlaktewater dat
van nature beïnvloedt wordt door zeewater.

M i I ieu kwal iteitsnormen
drinkwaterproductie

voor oppervlaktewater bestemd voor

Water dat bestemd is voor de productie van drinkwater wordt verondersteld in
overeenstemming te zijn met de gestelde milieukwaliteitsnormen indien bij regelmatige
bemonstering:
. 95o/o van de monsters voldoet indien de norm een imperatieve norm is;. 9Oo/o van de monsters voldoet indien de vastgestelde waarde een richtwaarde is,. voor de 5 of 1Oo/o vàtl de monsters die niet conform zijn:

a. het water niet meer dan 50% afwijkt van de waarde van de desbetreffende
parameters, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor temperatuur, pH, de
opgeloste zuu rstof en m icrobiolog ische parameters,

b. hieruit voor de volksgezondheid geen enkel gevaar kan voortvloeien;
c. opeenvolgende watermonsters die zijn opgenomen met een statistisch juiste

frequentie niet afwijken van de waarden van de parameters die hierop betrekking
hebben.
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Voor de parameters gemerkt met een (0) mag worden afgeweken in geval van uitzonderlijke
geografische of weersomstandig heden.

ln Vlaanderen is enkel oppervlaktewater voor de productie van drinkwater aangeduid
behorende tot de groep 43.

Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater met de bestemming
viswater (karperachtigen)

De aangewezen wateren worden geacht in overeenstemming te zijn, indien monsters die in
deze wateren voor een periode van twaalf maanden op eenzelfde bemonsteringspunt zijn
genomen met de minimale frequentie van 1 maal per maand, uitwijzen datzii voldoen aan de
vastgestelde waarden voor .

1 . 95% van de monsters voor de parameters

pH
biochemisch zuurstotuerbruik (BZV - BOD)
niet geïoniseerde ammoniak
totaal ammonium
nitrieten
totaal residueel chloor
totaal zink
opgelost koper

wanneer de gekozen frequentie lager is dan één monster per maand, moet voor alle
monsters aan de vermelde waarden voldaan zijn.

2 De temperatuur die stroomafwaarts van een punt van een thermische lozing is
gemeten, mag de natuurlijke temperatuur met niet meer dan 3"C overschrijden.
De thermische lozing mag niet tot gevolg hebben dat de temperatuur
stroomafwaarts van het punt van een thermische lozing de volgende waarden
overschrijdt.
28"C (0) of 10'C (0). De temperatuurgrens van 10"C heeft alleen betrekking op
de voortplantingsperioden van soorten die koud water nodig hebben voor hun
voortplanting en geldt daarenboven enkel voor die wateren waarin deze soorten
voorkomen.
De temperatuurgrenzen mogen in 2o/o van de tijd worden overschreden.

Opgeloste zuurstof: 50%>7 mgll

3. gehalte aan zwevende stoffen < 25 mg/l is.

Voor de parameters gemerkt met een (0) mag worden afgeweken in geval van uitzonderlijke
geografische of weersomstandigheden.

ln het Vlaamse Gewest worden geen oppervlaktewateren aangeduid als bestemd voor
zalmachtigen.
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Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater met de bestemming
zwemwater

Het zwemwater wordt geacht in overeenstemming te ziln met de vermelde
milieukwaliteitsnormen indien:
1. uit de monsters van dit water (genomen volgens de gepaste frequentie) op een zelfde

plaats blijkt dat 95% van de monsters voldoet
2. voor de 50À van de monsters die niet conform zijn

a. het water niet meer dan 50% afrruijkt van de waarde van de betrokken
parameters, waarbíj een uitzondering wordt gemaakt microbiologische
parameters, pH en de opgeloste zuurstof;

b. opeenvolgende watermonsters die zijn genomen met een statistisch juiste
frequentie niet aÍrruijken van de grenswaarden van de parameters die hierop
betrekking hebben

Voor de parameters gemerkt met een (0) mag worden afgeweken in geval van uitzonderlijke
geografische of weersomstandigheden.
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