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Wormen bij de hond en kat!
Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

Waar komt het advies om uw huisdier viermaal per jaar te ontwormen vandaan?
Wist u dat:
• U darmparasieten niet al!jd met het blote oog kunt zien?
o De parasieten blijven het liefst in de darm zi"en, waardoor in de ontlas!ng alleen de eitjes zijn te vinden. En deze zijn alleen zichtbaar onder de
microscoop of door middel van een ontlas!ngsonderzoek.
o Spoelwormen kunt u bij een flinke besme#ng wel zien, aangezien deze heel
lang kunnen worden en dan worden uitgebraakt of in de ontlas!ng zi"en.
• Vlooien ook wormen kunnen overbrengen?
o De lintworm hee$ de vlo als tussengastheer. De vlo neemt een eitje op en
als een hond een besme"e vlo op likt, kan hij besmet worden.
• Pups al besmet kunnen worden in de baarmoeder?
o Larven van spoelwormen maken een trektocht door het lichaam en bij volwassen honden, kunnen deze in een ruststadium komen in het lichaam.
Wordt de teef drach!g, dan komen deze larven uit rust en kruipen door het
lichaam naar de baarmoeder waar ze de pups
besme"en. Na de geboorte ontwikkelen deze larven zich verder.
• Ki"ens en pups besmet worden via de moedermelk?
o Via hun trektocht door het lichaam kruipen de larven ook naar de melkklieren en komen via de melk
in de darmen van de pups of ki"ens terecht.
• U zelf ook besmet kunt raken?
o Mensen kunnen door het opnemen van wormeneitjes ook besmet raken. Hierbij worden vaak lever
en longen aangedaan, maar soms ook de ogen,
waardoor het zicht kan worden belemmerd.
o Vooral kinderen besme"en zich vaak, doordat de
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zandbak en speelveldjes besmet zijn. Zorg ervoor dat u
de zandbak in de tuin goed afdekt, zodat ka"en hier niet
in kunnen poepen. Ruim al!jd de hondenpoep direct op
en laat uw hond niet poepen in de buurt van speelveldjes. Daarnaast is het belangrijk om kinderen al!jd goed
de handen te laten wassen, na het buitenspelen en
aaien van de hond.
• Uw hond een lichte besme#ng kan hebben, zonder
dat u het merkt?
o Volwassen dieren bouwen een immuniteit tegen wormen op waardoor ze er niet direct last van hoeven te
hebben. Als later de weerstand van de hond daalt, kan
het alsnog een probleem worden. Het is dan ook van
belang om de besme#ng direct in de kiem te smoren
door regelma!g te ontwormen.
• Hondenuitlaatveldjes een zeer grote besme#ngsbron
zijn?
o Het gras van deze veldjes raakt snel besmet met wormen. Honden die aan het gras likken of dit opeten
besme"en zichzelf hierdoor.
• Een kat ook besmet kan raken, ook al komt ze niet buiten?
o U kunt via uw schoenen ook wormeitjes mee naar binnen nemen, waardoor de kat zich alsnog kan besmetten.
• Een kat zich ook kan besme"en door het eten van
vogels, muizen et cetera?
o Door het eten van besmet voedsel komen de eitjes in
vogels en muizen terecht. Het eitje ontwikkelt zich pas
verder als de kat het besme"e dier opeet.

Wist u dat u zelf ook
besmet kunt raken?
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