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• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 
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• Andere relatie, namelijk …
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Aanleiding
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NIEUWS/BINNENLAND

Bijna dood na bezoek vogelbeurs
09 dec. 2013 in BINNENLAND

Op een vogelbeurs in Zwolle is eerder dit jaar een uitbraak van de 
papegaaienziekte geweest, zo blijkt nu. Drie bezoekers werden daardoor 
ziek. Eén slachtoffer was er zo ernstig aan toe dat hij vijf weken lang in 
kritieke toestand op de intensive care lag.
Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) aan de Stentor. De 
vogelbeurs werd afgelopen april gehouden. Op de beurs waren duizenden 
volgens te zien. Het evenement trok zo'n 300 bezoekers. De VWA denkt dat 
het werkelijke aantal besmette mensen nog veel hoger ligt.
Voor Zwollenaar Jan Gulikers liep de beurs bijna fataal af. 

ARTIKEL UIT DE TELEGRAAF

https://www.telegraaf.nl/nieuws/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/binnenland/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/


Doel en vraagstelling onderzoek
Doel van dit onderzoek:

Doel van dit onderzoek is om de houding en motivatie van de vogelbezitter 
ten opzichte van psittacose te onderzoeken.

De algemene doelstelling:
Voor het project is het vergroten van de bewustwording over risico’s van 
psittacose bij de doelgroep en het aanbieden van  handelingsperspectief, zoals 

alert zijn op klachten en melden bij de huisarts.

De centrale vraagstelling :

Welke factoren spelen een rol als het gaat om de houding en 
handelingsbereidheid van vogelbezitters ten opzichte van psittacose?
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Methode en analyse onderzoek

• Interviews

• Tussentijdse evaluatie en bijstellen topic lijst

• Analyse

• Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

• Saturatie
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Sociale marketing

• Sociale Marketing is een marketing techniek waarmee getracht wordt 

positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen. 

• Het gaat in dit geval om een campagne om een groep over te halen een 

bepaald gedrag of attitude aan te passen, los te laten of te accepteren.



De doelgroep

• Gefocust

• Mannen
• Internationaal



Interviews: huiskamer gesprek
• Huis



Deelnemers onderzoek:

• 16 interviews met: 14 mannen, 1 vrouw en 1 echtpaar
• Meeste deelnemers ouder dan 60 jaar
• Zijn veelal op jonge leeftijd gestart met het houden van vogels

• 13 hobbykwekers, 2 niet-kwekers en 1 beroepskweker (van hobbykweker 
beroepskweker geworden)

• Deelnemers hebben van 4 tot 100 vogels

• Verscheidenheid aan type vogels: papegaaien, kanaries, duiven, tropische 
vogels en Europese zangvogels

• 3 deelnemers hebben psittacose doorgemaakt (ervaringsdeskundigen)

Vogelbezitter: 
“Ik kan er uren naar kijken, het zijn net mensen.”



Wat hebben wij geleerd
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Onderzoeksresultaten

• Het sociaal (vogel)netwerk

• Relatie met vogels

• Alertheid op psittacose

• Informatiekanalen
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Beeld van de vogelliefhebber
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Aanbevelingen
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• Filmpje met vogelspecialist en ervaringsdeskundige

• PowerPointpresentatie voor verenigingsavonden

• Informatiefolder, zoveel mogelijk in beeldvorm



Tot slot
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