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Behandeling
1. geef uw huisdier(-en) de door uw dierenarts voorgeschreven medicatie
2. was uw huisdier(-en) met shampoo op de laatste dag van de behandeling
3. breng uw huisdier(-en) daarna over naar een schone omgeving
4. voorkom herbesmetting buiten deze schone omgeving
5. ga 3-4 weken na de behandeling voor controle naar de dierenarts
Werk schoon en netjes: sommige Giardia stammen kunnen ook de mens besmetten
Toelichting:
ad 1. Behandel alle honden en katten waarmee uw huisdier in contact komt. Bij grote groepen is het
verstandig de groepen te splitsen in meerdere kleine groepen of de dieren individueel te
huisvesten (zie ook ad 5). Reden: ook dieren zonder maagdarmklachten kunnen Giardia bij zich
dragen en uitscheiden. Een Giardia test kan aantonen dat een dier de parasiet uitscheidt. Een
negatieve test bewijst NIET altijd dat een dier de parasiet NIET bij zich draagt.
ad 2. Giardia cysten kunnen in de vacht van uw huisdier zitten en zo na een behandeling tot
herinfectie leiden
ad 3. Een schone ruimte is een gereinigde droge en warme omgeving die minimaal een week niet door
een besmet persoon/dier betreden is. Bij vochtige koude plekken moet een langere periode
aangehouden worden (tot 3 maanden). Het ontsmetten van een ruimte, inclusief de inventaris,
kan versneld worden door middel van:
a. desinfectantia (chloor/quaternaire ammoniumzouten)1
b. stoom/heet water
c. UV-licht
ad 3a: desinfectantia werken alleen in een schone omgeving zonder zeepresten. Voor het
desinfecteren dient u de ruimte en inventaris eerst schoon te maken met zeep en de
zeepresten weg te spoelen. Laat alles daarna goed drogen. Hierna kan een desinfectans
worden toepast. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Als er geen inwerktijd wordt
genoemd, raden wij aan om het middel minimaal 5 minuten te laten intrekken2.
ad 3b/3c. stoom kan gebruikt worden om ruimtes en de inventaris te desinfecteren2 en heet
water voor kleding, slaapplaats, speelgoed en voedingsbakken. Temperatuur en duur van
de behandeling is belangrijk. Water van 45 graden ontsmet in 20 minuten. Water van 70
graden (waarbij het te desinfecteren onderdeel deze temperatuur aanneemt) of hoger
heeft slechts 1 minuut nodig. Ook de wasdroger of het zonlicht kan bijdragen aan het
ontsmettingsproces. Vergeet bij het reinigen en desinfecteren de auto (ook van de
uitlaatservice) niet!
ad 4. Giardia cysten kunnen in een vochtige koude omgeving lang overleven (tot 3 maanden). Het
uitlaatgebied van uw hond en het jachtgebied van uw kat zijn een potentiële bron voor
herbesmetting. Voorkom dat uw huisdier buiten drinkt, ontlasting eet of gras eet/aflikt. Was na
het uitlaten de poten (eventueel de vacht) van uw huisdier. Mijd plekken waar veel andere
huisdieren poepen. Ruim de ontlasting van honden en katten op. Ballen en ander speelgoed
kunnen Giardia overbrengen. Speel dus op plekken waar geen hondenpoep / stilstaand water is.
ad 5. Als een dier 17 tot 24 dagen na behandeling 2x negatief getest is op Giardia, kan hij
samengevoegd worden met andere, Giardia-negatieve, dieren.

1. vraag uw dierenarts om productinformatie
2. De opstellers van dit protocol aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de reiniging en desinfectie

