Dit artikel werd gepubliceerd in Tatra TOPnieuws 2015-06

HET WAAROM VAN ONTWORMEN!
Iedere hond komt in aanraking met wormen en moet daarom regelmatig worden ontwormd.
Een worminfectie is immers slecht voor de gezondheid van je hond, maar soms ook voor
jezelf. We zetten de belangrijkste zaken in dit artikel op een rij.
Er zijn verschillende soorten wormen, waarvan in Nederland de spoelworm en de lintworm het meest
voorkomen. In zuidelijke (vakantie)landen kan je hond bovendien besmet raken met de zgn. hartworm
die wordt overbracht door een muggenbeet.
Spoel- en lintwormen leven in de dunne darm van de hond. De hond kan een lintworminfectie oplopen
door met name vlooienbesmettingen. Een spoelworminfectie kan ontstaan door opname van
geïnfecteerde prooidieren of door plekken waar honden hun ontlasting achterlaten. Ook kan de infectie
al plaats vinden bij pups in de baarmoeder en na de geboorte via de moedermelk.
Een belangrijk verschil is dat een spoelworm vrijwel nooit zichtbaar wordt in ontlasting of
braaksel, maar delen van een lintworm (die wel één meter lang kan worden!) juist wel.
Wormen en vooral ook hun larven zijn gevaarlijk voor je hond, maar ook voor jezelf. Ook als mens kun
je besmet worden met de eitjes van de spoelworm, vooral kinderen lopen dit gevaar. De kans dat de
lintworm besmettelijk is, is nagenoeg uitgesloten (theoretisch kan het wel). Het is belangrijk je hond
regelmatig te laten controleren op en te behandelen tegen spoel- en lintwormen. Bij pups kunnen
spoelwormen zelfs leiden tot een vroege longontsteking, sterfte, verminderde weerstand en het
achterblijven in groei.
Hoe vaak een hond wordt besmet, heb je niet helemaal onder controle. Het hangt samen met het
gevaar van besmetting. Loopt de hond vaak los en eet hij ontlasting van andere honden? Is er
besmettingsgevaar voor kleine kinderen? Laat je dus goed adviseren door je dierenarts over een
effectief ontwormingsschema dat past bij jouw situatie. Experimenteer niet met kruidenmengsels of
homeopathische middelen, ontwormingsmiddelen zijn op zich veilig.
Het is wel zeer belangrijk om goed de bijsluiter te lezen met het oog op de gevoeligheid van een aantal
rassen voor de stoffen die gebruikt worden als ontwormingskuur!
Een extra reden om een ontwormingsmiddel te kopen bij een betrouwbaar adres, waar men kennis van
zaken heeft! Dat is niet omdat ontwormingskuren giftig zijn, maar omdat sommige rassen bepaalde
stoffen niet verdragen en ernstige gevolgen daarvan kunnen ondervinden, zelfs de dood.
Als je niet te vaak wilt ontwormen (routinematig) kun je ervoor kiezen om regelmatig, bijvoorbeeld
twee tot vier keer per jaar, een ontlastingsonderzoek door een dierenarts te laten uitvoeren. Op basis
van die onderzoeken kun je dan bepalen hoe vaak je moet ontwormen.
Spoelwormen
Alle honden komen in hun leven in aanraking met spoelwormen. Spoelwormen produceren duizenden
eitjes per dag waarmee ze via de ontlasting hun omgeving besmetten. Daar kunnen ze drie tot vijf jaar
overleven. Volwassen spoelwormen leven in de dunne darm van de hond, larven bewegen zich door
het lichaam, maar kunnen zich ook inkapselen en zo lange tijd in rustfase blijven. Volwassen honden
worden er meestal niet ziek van, maar kunnen hun omgeving wel verder besmetten door eitjes uit te
scheiden. Jonge dieren kunnen last krijgen van lusteloosheid, gebrek aan eetlust, braken, diarree,
vermagering, hoesten, een slechte vacht en een opgezwollen buik. Een zware besmetting kan dodelijk
zijn.
Pups kunnen voor de geboorte een spoelworminfectie oplopen in de baarmoeder, of na de geboorte
besmet worden via de moedermelk. Het wordt aangeraden om teefjes voor de dekking en na de
geboorte samen met de pups goed te ontwormen. Op latere leeftijd worden larven en eitjes
opgenomen door het eten van besmette vogels, knaagdieren of contact met uitwerpselen. Houd er
rekening mee dat ook bij het geven van rauw vlees, de hond een wormbesmetting kan oplopen. Of een
hond spoelwormen heeft, is moeilijk te constateren. Je ziet ze zelden in het braaksel of de
uitwerpselen.
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Spoelwormen kunnen ook mensen besmetten. Met name kinderen zijn er gevoelig voor en lopen ook
de meeste kans om besmet te raken, bijvoorbeeld door de ontlasting van een hond/kat in de zandbak
of de tuin. Het zijn niet de (volwassen) spoelwormen zelf die bij kinderen problemen kunnen
veroorzaken, maar de larven! De larven kunnen verdwaald raken in het verkeerde (mensen)lichaam en
kunnen zich dan op vitale plekken inkapselen en problemen geven.
Lintwormen
Lintwormen zijn dunne, platte witte wormen die uit talrijke stukjes bestaan die we segmenten noemen.
Lintwormen leven in de darmen van honden en kunnen daar tot lange slierten uitgroeien. Ze eten mee
met de gastheer en vaak ontstaat er jeuk rond de anus. Soms krijgen huisdieren er
maag/darmklachten van en vermageren ze.
Segmenten die helemaal vol eitjes zitten, worden uitgescheiden als witte stukjes. Als ze zijn
ingedroogd rond de anus en aan de haren blijven plakken, lijken ze op rijstkorrels. Soms zie je ze ook
als witte rupsjes uit de anus kruipen. De eitjes verdwijnen in kieren of in de vloerbedekking, maar ze
worden gegeten door vlooienlarven. Krijgt de hond vervolgens een geïnfecteerde vlo binnen door zich
te likken, dan wordt de lintworm overgebracht. Verreweg de belangrijkste overdracht vindt plaats via
de vlo, maar het maar het gebeurt eveneens via andere dieren in de natuur (bijvoorbeeld de
vossenlintworm). Ook bij het geven van rauw vlees kan de hond een besmetting oplopen.
De kans dat de lintworm besmettelijk is, is nagenoeg uitgesloten (theoretisch kan het wel). De
aarsmaden (jeuk aan de anus) bij kinderen zijn dus niet de hondenspoelworm: aarsmaden van de
mens hebben niks met de kat of hondenspoelworm te maken! Aarsmaden komen vaak voor bij
kinderen en de hond is daarvan niet de schuldige.
Omdat er een kringloop bestaat tussen lintworm en vlooienbesmetting, hangt de bestrijding van de
ene parasiet samen met de andere. Anders wordt je hond steeds opnieuw geïnfecteerd.
Wat kun je zelf doen?
Ontworm je hond regelmatig (gemiddeld vier keer per jaar)
Ruim hondenpoep op met speciale poepzakjes, zodat je je handen beschermt
Was je handen voor het eten
Draag handschoenen tijdens het tuinieren
Eet nooit ongewassen bosvruchten
Bestrijd vlooien bij je hond en in je huis
Stofzuig regelmatig
Wanneer moet je naar de dierenarts?
Voor advies over een goede ontworming
Als je wormen ziet in braaksel of uitwerpselen
Als je hond sloom is en een opgezwollen buik heeft
Als je hond braakt en aanhoudende diarree heeft
Als je lintwormsegmentjes rond de anus van je hond ziet
Als je hond jeuk heeft of zich overmatig likt
Als je hond vermagert
Als je met je hond naar zuidelijke landen gaat, waar gevaar is voor de zgn. hartworm (daarvoor
moet een specifieke ontwormingskuur worden gegeven)
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