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In het nieuws…slakken en honden!

Door de koele zomer zijn er dit jaar erg veel slakken. En daarmee is de kans dat uw hond ze opeet ook groter.
Slakken kunnen microscopisch kleine wormlarven met zich meedragen; De Franse Hartworm (Angiostrongulus vasorum). Zoals
de naam al doet vermoeden komt deze worm niet van oorsprong uit Nederland. Maar sinds 2008 komt de Franse Hartworm wel
veelvuldig in Nederland voor. Net als in alle andere Europese landen. Overigens zit de larve van de Franse hartworm niet alleen
in slakken maar ook in kikkers, in het spoor van een slak (kan op de takjes of blaadjes zitten die u hond eet of in besmet water)
En ook via vossen, dassen en fretten kan de Franse hartworm worden verspreid. Hij kan niet overgedragen worden op mensen.
Welke problemen krijgt mijn hond van de Franse Hartworm?
De larven gaan nadat ze opgenomen zijn het lichaam door en nestelen zich in de bloedvaten van de longen en het hart waar ze zich
tot volwassen wormen ontwikkelen. Een vroege of lichte infectie geeft verbazingwekkend genoeg geen verschijnselen. Maar een
zwaardere infectie geeft vervelende klachten; Hoesten of kokhalzen, kuchen, iets slomer worden, vermageren, iets slechtere conditie, bloedarmoede of alleen maar ‘niet lekker in zijn vel zitten’. Bij een ernstige infectie komen uiteindelijk long- en hartaandoeningen.
Ook gaan de wormen dan naar andere organen en zo ontstaan er ook problemen in bijvoorbeeld de hersenen, blaas, nieren, ogen
en gewrichten. De bloedstolling wordt minder en uiteindelijk kan sterfte het gevolg zijn.
Hoe is de diagnose te stellen?
Van honden met aanhoudende hoestklachten maken we
een röntgenfoto. Daarop zijn ernstige longwormhaarden
meestal zichtbaar. Longwormen kunnen ook gevonden
worden in de ontlasting. Longwormen produceren namelijk
weer nieuwe larven. Die worden nadat de hond ze heeft opgehoest weer ingeslikt en komen dan in zijn eigen ontlasting
terecht. Door een speciaal laboratoriumonderzoek kunnen
deze uit de ontlasting gezuiverd worden en daarna onder de
microscoop herkend.
Wat is de behandeling?
Een hond met longworm moet ontwormd worden volgens
een uitgebreid ontworm schema. En als de hond ook ziekte-
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verschijnselen heeft moeten deze symptomen natuurlijk behandeld worden. Kan ik preventief iets doen om longworm besmetting te voorkomen? Dit advies heeft u vast wel eens gehoord:
Preventief kunt u uw huisdier het beste regelmatig ontwormen.
Het Europese advies is vier keer per jaar voor de gemiddelde
hond en vaker als uw hond veel ontlasting, slakken, kikkers of
andere dieren eet. Gebruik wel met regelmaat een milbemycine/
praziquantel bevattend product. Haalt u de ontworming voor
uw hond bij de dierenarts? Dan zult u waarschijnlijk met regelmaat dit product voorgeschreven krijgen.
En de slak?
Die heeft nergens last van. Hij is enkel een ‘tussen gastheer’. Hij
wordt besmet door het eten van besmette honden-, vossen-,
dassen-, fretten- ontlasting. Iets wat slakken graag eten, maar
wordt zelf niet ziek.

Is u opgevallen dat
deze wormbesmetting
dus geen diarree of
afwijkingen aan de
ontlasting geeft?
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