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Wormen zijn parasieten die op verschillende plaatsen in
het lichaam van het dier kunnen leven. Honden en katten
kunnen op elke leeftijd besmet raken, zelfs met wormen
die een risico kunnen vormen voor de mens. Enkele
belangrijke wormsoorten zijn: spoel-, haak- en lintwormen,
waarvan de volwassen wormen leven in de dunne
darm; longwormen in de longen en de Franse hartworm,
waarvan de volwassen wormen leven in een bloedvat
vlakbij het hart.

O

Opname van eitjes en larven na grondcontact, het opnemen
van besmette ontlasting, het jagen op en opeten van
knaagdieren en contact met rauw vlees of karkassen,
zijn de meest voorkomende manieren om besmet te
raken met wormen. Drachtige teven kunnen hun pups
in de baarmoeder besmetten en na de geboorte via de
moedermelk. Poezen kunnen hun kittens alleen via de
moedermelk besmetten. Pups moeten daarom al vanaf
2 weken en kittens vanaf 3 weken leeftijd ontwormd
worden. De gevolgen van een besmetting hangen
ondermeer af van de wormsoort.
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Risico op besmetting kan verminderd worden door
preventie en bestrijding van wormen bij uw huisdier.
Overleg met uw dierenarts over ontlastingsonderzoek,
ontwormingsmiddelen en -schema). Om de omgevingsbesmetting met eitjes en larven te verminderen is het
belangrijk om de ontlasting van uw huisdier altijd op te
ruimen en op verantwoorde wijze af te voeren (niet in
de groenbak).

Meestal worden wormen goed verdragen door de hond
en de kat, tenzij er sprake is van een zware besmetting
en indien deze aanwezig is bij jonge dieren.

Er bestaat echter een constant gevaar op het importeren
van nieuwe worminfecties uit het buitenland. Overleg
tijdig met uw dierenarts indien uw huisdier mee gaat
naar het buitenland. Daarmee voorkomt men dat er
exotische wormen worden meegenomen naar huis.

Neem contact op met uw dierenarts bij een mogelijke
wormbesmetting bij uw huisdier. Symptomen zijn o.a.
conditieverlies, lusteloosheid, gewichtsverlies, jeuk aan de
anus, diarree en luchtwegproblemen. Bij pups en kittens
kan een zware worminfectie leiden tot darmproblemen
met mogelijk levensbedreigende gevolgen.
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ESCCAP is een non-profit organisatie gevormd uit een groep dierenarts-parasitologen uit
Europa. Deze houdt zich bezig met het verstrekken van eenduidige en nuttige informatie
voor dierenartsen en eigenaren om parasitaire infecties bij huisdieren te bestrijden.
ESCCAP Benelux is onderdeel van ESCCAP Europe en richt zich op dierenartsen, eigenaren
en organisaties in Nederland, België en Luxemburg. ESCCAP geeft actuele informatie en
ontwikkelt uniforme richtlijnen voor parasietenbestrijding bij hond en kat en zorgt voor
een brede verspreiding hiervan.
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