
 
 

 

  

Word vrijwilliger in een 

onderzoek naar ziekten bij 

kippen die kunnen 

overgedragen worden naar 

mensen 

 

 

 



 

Help onderzoek vooruit en word 

vrijwilliger! 

De universiteit van Gent voert dit jaar een onderzoek uit bij kippenhouders 

en hun kippen. In dit onderzoek willen we kijken hoe vaak Chlamydia 

voorkomt bij kippen die thuis worden gehouden en of Chlamydia ook wordt 

overgedragen van de kippen naar de mensen. Chlamydia is een bacterie die 

voorkomt in zowel dieren als mensen. De gekendste Chlamydia soort is 

Chlamydia trachomatis, een seksueel overdraagbare bacterie die enkel bij 

de mens voorkomt en kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Er zijn 

ook verschillende soorten die voorkomen bij vogels en kunnen 

overgedragen worden naar de mens. Deze soorten kunnen zowel bij de 

vogels als bij de mens voor ademhalingsproblemen en griepsymptomen 

zorgen. 

Om een beter beeld te krijgen over hoe vaak welke soort aanwezig is en of 

dit gevolgen heeft voor de gezondheid van de kippen en de kippenhouders, 

willen we zoveel mogelijk kippen en mensen testen. Hiervoor zoeken we 

vrijwilligers die kippen thuis hebben en die bereid zijn om een vragenlijst 

in te vullen, keelstaaltjes en een urinestaal van zichzelf af te nemen alsook 

enkele keelstaaltjes van kippen. Voor dit laatste moeten de kippen dus even 

vastgehouden worden. 

Vrijwilligers kunnen volledig gratis aan dit onderzoek deelnemen en 

worden na het onderzoek op de hoogte gebracht van de testresultaten.  

Voorwaarden om deel te nemen aan het onderzoek: 

- U bent tussen de 18 en 85 jaar. 

- U hebt minimaal 2 kippen thuis. 



 

Indien u wenst deel te nemen aan dit onderzoek, gelieve dan contact op te 

nemen via mail met een antwoord op volgende vragen: 

 

- Wat is uw adres? 

- Hoeveel kippen heeft u thuis? 

- Wat is uw leeftijd? 

- Wenst u met 1 of 2 personen deel te nemen aan dit onderzoek? 

Per huishouden mogen max. 2 vrijwilligers deelnemen. Beide 

personen moeten wel in contact komen met de kippen (door bv. 

de kippen eten te brengen).  

Eens u zich als vrijwilliger heeft aangeboden, zal er een postpakket naar 

uw thuisadres worden opgestuurd met al het nodige materiaal om deel te 

nemen aan de studie. 

Alvast bedankt! 

 

CONTACT 

Email: anne.demeyst@ugent.be 

 

Universiteit Gent – www.ugent.be  

Faculteit bio-ingenieurswetenschappen 

Vakgroep aquatische ecologie en dierwetenschappen 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder het toeziend oog van 

professor Daisy Vanrompay en professor Lutgart Braeckman. 


