In het nieuws…..Meer wormen door warme winter! (deel 2)
Vorige keer hebben we besproken dat we door het warme winter weer veel meer last hebben van
ongedierte en dus ook wormen dan normaal.
De ontwormadviezen van de ESCAP komen ook dit jaar uit op ongeveer 4x per jaar voor de
gemiddelde huishond en huiskat.
Nu zullen we de meest voorkomende wormen van onze honden en katten behandelen.
Spoelwormen

Lintwormen

Long en Hartwormen

(Toxocara en Toxascaris)

(Dipylidium en Taenia)

(Aelurostrongylus,
Angiostrongylus en
Dirofilaria)

Hoe kan mijn hond/kat Eten/likken
van Eten/likken van
met deze worm
gras/zand, prooidieren, prooidieren, andere
besmet raken?
ontlasting.
vachten.
Via de baarmoeder van
moederhond en via de
moedermelk.

Eten/likken van
gras/zand,
prooidieren,
ontlasting, slakken
maar ook via muggen.
Deze wormen komen
zeker ook in

Hoe kan ik zien of mijn
hond/kat deze worm
heeft?

Heel soms wel als
“spaghetti” of
“elastiekjes” in braaksel.
Meestal alleen
microscopisch in de
ontlasting te zien.

Soms te zien als
“rijstkorrels” in de
vacht of ligplek.
Meestal alleen
microscopisch in de
ontlasting te zien.

Niet met het blote
oog. Wel met
ontlasting/bloedonderzoek en
soms met echo.

Wat voor problemen
krijgt mijn hond/kat
van deze worm?

Gezonde,volwassen
dieren krijgen vrijwel
geen problemen.
Andere dieren kunnen
een verminderde
conditie, diarree of
hoesten krijgen.

Geen problemen

Longproblemen en
zelfs overlijden.
Minder eetlust,
vermageren,
vermoeidheid,
makkelijk bloeden,
insulten.

Wat is het probleem
bij de mens?

Kleine ontstekingen in
het lichaam krijgen met
name in de ogen en in
de longen (asthma) en
soms vage
buikpijnklachten.

Vage buikpijn
klachten, minder
eetlust en dezelfde
“rijstkorrels” in de
ontlasting of
ondergoed.

Vooralsnog wordt
deze worm als niet
schadelijk bij de mens
gezien.

Zweepwormen/
Kennelworm (Trichuris)

Haak- of mijnwormen

Vossenlintworm

(Ancylostoma)
Deze worm komt weinig
voor in Nederland.

(Echinococcus)

Hoe kan mijn hond/kat Eten/likken van
met deze worm
gras/zand/ water,
besmet raken?
ontlasting, andere
vachten.

Eten/likken van
gras/zand, ontlasting,
andere vachten en via
de huid.

Eten/likken van
gras/grond waar
vossen zijn geweest,
prooidieren, rauw
vlees.

Hoe kan ik zien of mijn
hond/kat deze worm
heeft?

Niet met het blote
oog, alleen met een
microscoop in de
ontlasting.

Niet met het blote
oog, alleen met een
microscoop in de
ontlasting.

Niet met het blote
oog, alleen met een
microscoop in de
ontlasting.

Wat voor problemen
krijgt mijn hond/kat
van deze worm?

Bij een lichte infectie
geen problemen, bij
een zware besmetting
bloederige diarree en
soms bloedarmoede.
Pups kunnen
overlijden

Volwassen, gezonde
dieren niets. Andere
dieren minder eetlust,
vermageren,
bloederige diarree
en/of bloedarmoede.

Geen problemen.

Wat is het probleem
bij de mens?

Braken, diarree,
verminderde eetlust,
misselijkheid.

Jeuk van de huid en
eventueel
huidafwijkingen.

Zeer grote problemen
zoals aantasting van
diverse organen (met
name de lever), een
analfylactische shock
of een allergische
reactie.

Toxoplasma

Giardia

Hoe kan mijn hond/kat Eten/likken van gras/zand,
met deze worm
prooidieren, rauw vlees.
besmet raken?

Eten/likken van gras/grond/zand,
vacht van een ander dier.

Hoe kan ik zien of mijn
hond/kat deze worm
heeft?

Niet met het blote oog.

Niet met het blote oog, enkel te
testen in ontlasting van meerdere
dagen.

Wat voor problemen
krijgt mijn hond/kat
van deze worm?

Meestal geen problemen hooguit
milde diarree, maar darmen,
longen, ogen, lever en het
zenuwstelsel kunnen wel
aangetast worden.

Volwassen gezonde honden meestal
niets. Anderen braken en/of diarree
evt. met bloed

Wat is het probleem
bij de mens?

Griepachtige verschijnselen,
afwijkingen bij ongeboren
kindjes.

Braken/diarree

Het ontwormen van huisdieren adviseren we niet alleen voor de gezondheid van de hond of kat
maar zeker ook voor die van u.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

