In het nieuws…..Meer wormen door warme winter! (deel 1)
De winter is voorbij, zover er al van winter te spreken was!
Door het mooie weer is er afgelopen winter te weinig afname van ongedierte zoals muggen, vlooien,
teken maar ook prooidieren als muizen enz. geweest en zijn ze ook eerder dan normaal begonnen
met voorplanten.
Deze voorjaar en zomer kunnen we daarom rekenen op veel meer muggen, vlooien, teken, muizen
en ook wormen dan normaal. Begin op tijd met uw vlooien en tekenbestrijding en blijf het regelmatig
gebruiken om een vlooienplaag of teken en de door teken overgedragen ziektes te voorkomen.
Wat betreft behandelen tegen wormen heeft de ESCAP (European Scientific Counsel Companion
Animal Parasites) het volgende advies uitgegeven:

Risicogroep A:

één tot twee keer per jaar

Risicogroep B:

vier keer per jaar

Risicogroep C:
zes tot twaalf keer per jaar (afhankelijk van contact met
prooidieren/rauw vlees)
Risicogroep D:

twaalf keer per jaar

Wat voor de meeste huishonden en huiskatten neerkomt op 4x per jaar.

Ontwormen doen we niet alleen voor de hond en de kat maar vooral ook ter bescherming van de
mensen. Door spelen in een zandbak of op een grasveld waar honden en katten hebben gepoept (de
ontlasting kan zelfs al weg zijn) kunnen mensen wormen binnen krijgen. Ook aaien van de vacht die
een hond of kat net gepoetst heeft (de hond/ kat heeft eerst zijn/haar tong langs de omgeving van
de anus gehaald en daarna de rest van de vacht gelikt en de mens aait de hond/kat en eet daarna bv
een appel zonder tussendoor de handen te wassen) en slapen in hetzelfde bed waar een hond of kat
in slaapt, kan ervoor zorgen dat de onzichtbare wormeitjes opgenomen worden door de mens.
Mensen en vooral JOZI’s (Jong, Oud, Zwanger of Immunodeficiënt (verminderde weerstand)) kunnen
zo wormbesmettingen oplopen en mensen hebben vaak meer last van wormen dan honden en
katten.
Voor de gezondheid van de mens geeft de ESCAP daarom regelmatig ontworm richtlijnen af en dit
jaar ook de waarschuwing dat er meer kans is op een wormbesmetting dan normaal.
De wormen die het meeste bij de huisdieren en de mens voorkomen zijn:









Spoelwormen (Toxocara en Toxascaris)
Lintwormen (Dipylidium en Taenia)
Long en Hartwormen (Aelurostrongylus, Angiostrongylus en Dirofilaria)
Zweepwormen/ Kennelworm (Trichuris)
Vossenlintworm (Echinococcus)
Toxoplasma
Haak- of mijnwormen (Ancylostoma)
Giardia

De meeste niet commerciële ontwormmiddelen werken niet tegen al deze wormen. Dat hoeft ook
niet want niet op alle wormen loopt uw hond evenveel risico. Maar het is wel heel verstandig om
regelmatig te variëren met het ontwormmiddel dat u voor uw huisdier gebruikt. Zo verminderd u het
risico op resistentie en ook verminderd u het risico dat u per ongeluk continu dezelfde worm niet
bestrijd.
Volgende keer zullen we de meest voorkomende wormen bij de hond en de kat bespreken.

