
Koi Herpes Virus, moeilijke keuzes 
Het is winter, dus rustig in de Koi wereld. In dit artikel wil ik graag eens stil staan bij het Koi Herpes 
Virus. Dit artikel gaat niet zozeer over het virus zelf maar de menselijke kant ervan. 

 
In de koiwereld zijn een aantal vrijwilligers 
die veel van de hobby afweten en het leuk 
vinden andere mensen te helpen bij hun 
vijver(problemen). Zo ook de leden van de 
Adviesgroep Koi en vijver. Dit jaar hebben 
wij als Adviesgroep enkele malen een KHV 
uitbraak in een vijver mee gemaakt.  In dit 
artikel vertellen de vijver eigenaar, een van 
onze adviseurs hun ervaring. Tot slot geven 
2 mensen die beroepsmatig regelmatig met 
het virus in aanraking komen een korte 
reactie op hun ervaring  met KHV in 2017.  
 
Als eerste het verhaal van Marco en Kim. Zij 

zijn verleden jaar gestart met een koivijver en hebben deze zomer helaas KHV geconstateerd in de 
vijver: 
Mijn broer stopte met zijn vijver, vanwege een verhuizing. In  januari 2017 kwamen 14 koi en 2 
steuren bij ons in een nieuwe vijver. De eerste weken waren ze ondanks de kou erg actief. Helaas 
gingen het daarna niet zo lekker. Wij hebben onder andere moeten behandelen tegen Trichodina, 
ervaren wat de gevolgen zijn van een amoniakpiek en dat Koi kunnen schuren en flitsen. 
Inmiddels zag ik door de bomen het bos niet meer. Alle adviezen, zoveel info op internet. Daarom 
had ik de Adviesgroep Koi en vijver ingeschakeld en kreeg direct goede hulp. Op zaterdagochtend is 
een adviseur langsgekomen en deze heeft ons van veel advies voorzien. De koi die ziek was bleek 
een gezwel te hebben en een paar koi hadden kieuwwormen. De waterwaarden waren gelukkig 
onder controle en het filtersysteem stond goed opgesteld. Op advies is een behandeling uitgevoerd 
tegen de wormen en dit heeft geholpen. Omdat ik zelf ook goed de waterwaardes wilde kunnen 
meten hebben we ook een betrouwbare testset gekocht. Vanaf dat moment waren onze 
waterwaarden zo goed als stabiel. Een paar nieuwe kleine koi bij de dealer gekocht en nu dan maar 
genieten.  
 
In juli sloeg het noodlot toe. Mijn favoriete koi werd sloom, stopte met eten 
en kwam een dag later boven drijven. De koi had geen wonden en er was 
niks afwijkends te zien. Totdat we zijn kieuwen bekeken, deze waren zowat 
groen! Meteen een foto naar de adviesgroep gestuurd. De adviseur gaf 
direct doeltreffend advies en wees ons op KHV. Meteen in de stress…. en ik 
wou het zeker weten dus naar Lelystad gebeld en afgesproken dat ik de 
dode Koi op vrijdag zou brengen. Op donderdag ging er nog 1 dood. Dus heb 
ik beide Koi naar Lelystad gebracht. In de middag kreeg ik de 
allesvernietigende uitslag. KHV positief! 
 
 
  



Tja, en dan begint de achtbaan. Na overleg kwam het eerlijk advies dat ik dit met een koidokter 
moest bespreken. De koidokter gebeld en deze gaf 3 opties. 
 

1. Alles ruimen 
2. Verwarmen en het virus een halt toeroepen 
3. Afwachten en duimen  

 
Deze opties weer besproken. Ik vond het een vreselijk idee die 
kanjers die uit mijn hand eten te doden. Ook al hebben de koi geen 
besef, ik voelde me vreselijk. Na veel praten en lezen hebben wij 
besloten om af te wachten. 11 kuub water verwarmen tot bijna 30 
graden was geen optie. Elke koi die achteruit ging hebben we uit zijn 
lijden verlost. Uiteindelijk hielden wij 5 koi over, waaronder gelukkig 
de koi die mijn broer als eerste had.  
 
Wij zijn ons bewust van het besmettingsgevaar van deze ziekte. Wij 
zullen nooit koi doorverkopen, spullen uitlenen en zomaar koi 
bijzetten. Daarmee denk ik dat wij een minder groot gevaar zijn dan 
al de hobbyisten die geen onderzoek doen bij dode koi. Ik weet wat 
er in onze vijver is gebeurd en ben extra voorzichtig. Er zijn 
duizenden meningen over het bijplaatsen van nieuwe koi in een KHV 
vijver. Ik heb met verschillende lotgenoten gesproken en gelukkig 
ook positieve verhalen gehoord over nieuwe koi bijplaatsen en 
gewoon een doorstart maken met de overlevenden.  
 
De koi die KHV hebben overleefd zijn drager van het virus. Die 5 
mogen in alle rust de winter doorbrengen. Wij gaan sparen en 
volgend jaar zullen er koi bijgezet gaan worden. Slechts eenmaal in 

een keer enkele  koi, zodat de huidige koi zo min mogelijk stress 
krijgen. Uiteraard na een quarantineperiode want die fout maken 
wij nooit meer. Ook al komt de koi bij een dealer vandaan, ze gaan 
eerst in quarantaine alvorens ze onze vijver ingaan.  
 
Het is jammer dat KHV vaak in een doofpot wordt gestopt. Er 
heerst een soort schaamte als je dit in je vijver krijgt. Ik ben op 
Facebook en verschillende forums digitaal afgeslacht om onze 
keuze en om het feit dat ik er openlijk over sprak. Maar naar mijn 
mening kun je er niks aan doen als dit je overkomt. Als er meer 
over wordt gesproken en er meer bekend wordt dan kunnen we 
elkaar beter helpen.  Ondanks alles gaan wij door met onze vijver 
en hopen op een mooi seizoen in 2018.  
 
 
 
  



In Nederland en België zijn verschillende gedreven hobbyisten die andere vijveraars bijstaan bij 
problemen met hun vijver. In dit 2e deel van het artikel het verhaal van de hobbyist, die Marco en 
Kim namens de Adviesgroep Koi en vijver heeft geholpen met hun opstart perikelen bij de vijver. 
 

 

Als ik voor advies bij een beginnende vijver wordt geroepen is er daarna meestal in het eerste jaar 
enkele malen contact met de vijver eigenaar. Ook na mijn bezoek, in dit geval bij de vijver van Marco 
en Kim, hebben wij in de weken erna nog wat contact met vragen over een testset, verversing en het 
resultaat van de uitgevoerde behandeling. 

Enkele weken na mijn bezoek komt er ineens slecht nieuws van Kim. Een van de vissen is overleden 
en op de foto die mee gezonden is, is een dode vis te zien met licht ingevallen ogen. Ingevallen ogen 
zijn een van de symptomen van KHV en in dit soort gevallen ga ik altijd doorvragen.  Graag wil ik dan 
ook een foto zien van de kieuwen. Daar is helaas geen foto van gemaakt, maar Kim was wel zo slim 
en had zelf gekeken naar de kieuwen. Deze worden omschreven als ‘grauw en snotterig’. De andere 
vissen zijn wat loom maar verder lijken ze okay. 
Ik geef Kim een opsomming van de mogelijke oorzaken. De flinke ammoniakpiek in het voorjaar kan 
een aanslag zijn geweest op de kieuwen. Warm water bevat minder zuurstof dan koud water. 
Hierdoor is het voor de vis in de zomer moeilijker de zuurstof op te nemen. Als de kieuwen dan 
beschadigd zijn, dan kunnen grote vissen in zuurstof gebrek komen en daaraan sterven. Als dit de 
oorzaak is, dan zou flink extra beluchten een oplossing zijn. 
In dit specifieke geval lijkt de omschrijving van de dode vis echter ook op de symptomen van KHV en 
als dat zo is, dan zouden ze rekening moeten houden met meer sterfgevallen. Al houd ik nog een 
slag om de arm en wil vooral geen paniek gaan zaaien en de boel erger maken dan dat het al is. 



Afgesproken is dat Kim de volgende dag bij nog enkele andere vissen kijkt naar de kieuwen. 
 
De volgende dag komt het nieuws dat er nog een vis is overleden en ook die kieuwen zien er niet 
best uit. Daarnaast zijn er nog enkele vissen gevangen waarvan de meeste ook slechte kieuwen 
hadden. Dat is het moment dat er deskundige hulp nodig is en mijn advies was dan ook om een 
koiarts te raadplegen.  

 

 
Zekerheid 
Er is maar een manier om 100% zeker te weten of een 
vijver besmet is met KHV en dat is door het te laten 
onderzoeken.  Dit kan o.a. bij het Visziektelaboratorium 
van het Wageningen Universiteit Research (afgekort 
WUR, voorheen CVI). Hier zijn wel kosten aan 
verbonden, maar zekerheid over waar we mee te maken 
hebben is ook belangrijk. 
 
Nadat Kim een koiarts heeft gesproken plingt mijn 
telefoon weer. Kim geeft door dat er is besloten dat de 
WUR wordt ingeschakeld om een van de dode vissen te 
onderzoeken op besmetting met het KHV virus. 

Mocht u ook zo’n onderzoek moeten laten doen, kan 
dat door een dode of levende vis, maar ook door een 
stukje van de kieuwen in te leveren. Laat u goed 
informeren hoe u het materiaal moet bewaren tot het 
moment van inleveren. 

Het bericht dat de vissen KHV positief waren, was ook voor mij een domper. Wat een pech. Enkele 
jaren geleden stierf bij een KHV uitbraak ruim 90% van de Koi in de vijver in een week. De laatste 
jaren is het percentage lager en gaat het ook langzamer, maar een uitval van 50%  komt nog steeds 
regelmatig voor. 
U zult begrijpen dat dit soort slecht nieuws gesprekken niet de leukste zijn. Het feit dat met het 
delen van mijn ervaring  de vijver eigenaar zich beter kan voorbereiden op wat er komen gaat, geeft 
dan toch enige voldoening. 
 
Op de vraag of ze alle vissen moeten laten inslapen kan ik geen antwoord geven. Ik begrijp de band 
die een vijvereigenaar met de Koi heeft. Maar het gevaar dat overlevende vissen in een ‘gezonde’ 
vijver terecht komen of dat bij het uitlenen van spullen het virus wordt overgedragen naar een 
andere vijver mag niet onderschat worden.  Het is een utopie er vanuit te gaan dat als wij bij elke 
KHV uitbraak alle vissen zouden ruimen er uiteindelijk geen KHV meer voor zal komen. Daarom 
geloof ik er meer in dat de vijvereigenaar zich goed bewust moet zijn van het leed dat KHV in een 
vijver kan aanrichten. Dit wens je niemand toe en daarmee moet de vijver eigenaar zelf een keuze 
maken om wel of niet door te gaan met de Koi die deze uitbraak overleven. 



 
 
Wilt u meer informatie over het Koi Herpes Virus, lees dan eens het “Informatieblad Koi Herpesvirus 
(KHV) bij karper en koi” door. Deze kunt u vinden op de website van Wageningen University & 
Research. http://edepot.wur.nl/297690 

 
De foto’s bij dit artikel zijn 
gemaakt bij de vijver van 
Raymond. Ook hier is helaas het 
virus actief geweest. Bij deze vijver 
is een van de adviseurs aanwezig 
geweest en heeft daar deze foto’s 
gemaakt. Deze foto’s geven een 
duidelijk beeld wat er met de 
kieuwen gebeurt. Aan de ene kant 
mooie foto’s die duidelijk het 
probleem in beeld brengen, aan de 

andere kant verschrikkelijke foto’s om naar te kijken. 

 

Tot slot van dit artikel heb ik contact gezocht met Maarten Lammens en Olga Heanen. Maarten is 
koiarts en heeft dit jaar weer veel vijvers bezocht. Olga, Hoofd Nationaal Referentielaboratorium 
Vis-, Schaal- en Schelpdierziekten onderzoekt (met haar team) jaarlijks tal van Koi op de 
aanwezigheid van het KHV virus. Wat is hun gevoel bij KHV het afgelopen jaar? 

Olga geeft aan dat het KHV infectiepercentage van zieke koi, aangeleverd bij het WUR (jan t/m okt 
2017) 13,6% was. Omdat het om een laag aantal zieke koi inzendingen gaat kan hier geen trend op 
gebaseerd worden. Ze is echter van mening dat het virus dit jaar niet ernstiger dan andere jaren. 
 
Maarten sluit zich aan bij onze ervaring dat bij een KHV uitbraak het er milder aan toe gaat dan 
enkele jaren geleden. Voor zijn gevoel sterft gemiddeld 25% van de vissen in een vijver. Een 
mogelijke oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat de natuurlijke immuniteit tegen KHV bij de populatie 
Koi jaar na jaar groter wordt. Bij de vijvers waar Maarten heeft moeten constateren dat er sprake 
was van een KHV uitbraak is in een enkel geval tot 80% van het aantal vissen gestorven, maar 
gelukkig meestal aanzienlijk minder. 
Van alle vissen die in het laboratorium van het WUR zijn onderzocht op KHV was de situatie ernstig. 
Er is echter geen registratie hoeveel koi uit de populatie gestorven zijn door het virus. Hierdoor kan 
het WUR niet aangeven of het virus milder geworden is dan voorgaande jaren. 
 
Ook voor Maarten is het soms moeilijk vast te stellen of er spraken is van het KHV virus. Niet al zijn 
klanten laten na het sterven van enkele Koi testen wat er aan de hand is (geweest). Daarnaast  lijken 
sterfgevallen welke worden veroorzaakt door de Flavobacterie erg veel op die waarbij KHV de 
oorzaak is. Toch denkt Maarten dat hij dit jaar ongeveer 60 vijvers heeft gehad waarbij sprake is van 
een KHV besmetting. 
 



Ook Maarten merkt dat de meeste mensen doorgaan met hun vijver en de Koi die het virus 
overleefd hebben. Nog maar een enkele keer wordt preventief alles geruimd en ontsmet alvorens 
opnieuw wordt gestart met de hobby. 
Uit ervaring zegt Maarten dan ook dat doorgaan de meest realistische oplossing is. Naar zijn idee is 
inmiddels elke Koi wel drager van het virus, als de uitbraak gaat liggen, zal het virus ook bij de 
overlevende Koi weer ‘terugkeren’ in de dragertoestand. Op basis van zijn ervaring ziet Maarten 
geen grotere kans op een nieuwe KHV uitbraak dan wanneer een vijver helemaal ontsmet wordt en 
met nieuwe Koi wordt herstart. 
Hierbij geeft hij wel nadrukkelijk aan dat dit niet onderzocht is en daarom zeker niet 
wetenschappelijk is bewezen. 
 

Olga sluit zich hierbij aan. “Het is verstandig met overlevers 
door te gaan. De koi zal weerstand hebben opgebouwd, 
maar het virus is in principe niet verdwenen. Het zal nog 
latent in de koi aanwezig blijven. Het is in het algemeen 
belangrijk, geen Israëlische gevaccineerde koi met Japanse 
koi te mengen. “ 

  

 

 


