Darmparasieten
Je hond tegen vlooien behandelen doe je meestal wel op tijd. Vlooien zie je en je bent als
de dood dat je huis er ineens vol mee zit! Je hond krijgt een pipetje, een pil of, voor de
honden die daarvoor overgevoelig zijn, een nieuw soort halsband die ruim 7 maanden lang
werkzaam is, ook tegen teken en (buitenlandse) zandvlooitjes. Met de bestrijding van deze
zogenoemde ectoparasieten zit het meestal wel goed.
Met de bestrijding van de zogenoemde endoparasieten -parasieten die in de ingewanden
van je hond leven- is het vaak minder goed gesteld. Idealiter ontworm je je hond om de
drie maanden, dus 4x per jaar. Als je een pipet gebruikt met een preparaat dat ook tegen
vlooien werkt zoals bijvoorbeeld Advocate of Stronghold, moet je dit elke 4 weken doen.
Maar…. het ontwormen er nogal eens bij in. Allerlei darmparasieten krijgen zo vrij spel.
Bijvoorbeeld de vossenlintworm, een parasiet die ook voor mensen gevaarlijk kan zijn. En
die weer overal in het land voorkomt, door de toename van de in het wild levende vossen.
Een andere -niet ongevaarlijke- darmparasiet is de Giradia. Op een plaatje ziet het er
grappig uit: een eencellig diertje met een lachend gezichtje. Maar een Giardia besmetting
is alles behalve grappig. Giardia Lamblia, kortweg Giardia, kan niet alleen bij honden,
katten, konijnen, cavia's en andere dieren in het maagdarmstelsel voorkomen, maar ook
bij mensen! Het zijn microscopisch kleine, eencellige parasieten in het darmslijmvlies.
Door het reizen met honden en door het meenemen van dieren uit Zuid en Oost Europa
komen infecties met Giardia steeds vaker voor. Ondanks alle goede bedoelingen van
vrijwilligers die hondjes uit Zuid-of Oost Europa hier naartoe halen, wordt er vaak vergeten
een deugdelijke gezondheidscontrole uit te voeren. De hondjes hebben in het buitenland
vaak in slechte hygiënische omstandigheden verkeerd en komen naar ons land zonder dat
er betrouwbaar bloed-, urine- en faescesonderzoek is gedaan. Vaak blijven deze hondjes
niet of heel kort in quarantaine. Met als gevolg dat ze allerlei ziektekiemen -of parasietenkunnen meenemen.
Maar ook mensen die zelf regelmatig met hun eigen, Nederlandse hond reizen vergeten
nogal eens te ontwormen als ze weer thuis zijn. En geven zo dit soort darmparasieten alle
kans.
Een Giardia besmetting ontstaat door contact met de ontlasting van geïnfecteerde dieren.
Dat kan door het drinken uit een besmette plas of het snuffelen aan besmette poep. Lang
niet iedereen ruimt de poep van z'n hond op. Zo kan het dus gebeuren dat je hond drinkt
uit een plas water dat bijvoorbeeld over zo'n besmette drol is gelopen. Is je hond goed
gezond en wordt die op tijd ontwormd, dan is er meestal weinig aan de hand. Maar heb je
een pupje of een oudere hond met een wat zwakker immuunsysteem, of ben je de laatste
tijd vergeten je hond goed te ontwormen, dan kan die een fikse besmetting oplopen.
Giardiasis is een zoönose, dat betekent, dat de ziekte van dieren op mensen kan
worden overgebracht!!!
De diagnose wordt gesteld door analyse van een verzamelmonster poep: drie dagen lang
poep verzamelen (en op een koele plaats bewaren). Dit omdat de parasiet niet altijd

dagelijks actief is. Meestal heeft een besmette hond slappe ontlasting of slijmerige,
stinkende diarree. Dit gaat vaak na een paar dagen over. Om dan ineens weer te
beginnen.
Bij een mogelijke besmetting is het super belangrijk om een goede hygiëne in acht te
nemen: handen wassen, opletten met knuffelen van je hond en de ligplaats van je hond
goed schoon houden.
Om de parasiet te bestrijden is hygiëne essentieel: dekentjes wassen op minimaal 70°C
en bij voorkeur in de droger drogen, ligplaats goed schoonmaken met huishoudelijk
reinigingsmiddel en daarna met een stoomreiniger. Handen wassen na contact met de
hond of kat. Het gebied rond de anus regelmatig schoonmaken met een doekje met
desinfectiemiddel en daarna de handen goed wassen.
Je dierenarts kan met een eenvoudig te geven medicijn de besmetting verhelpen.
Belangrijk is wel om alle honden (en katten) in het gezin tegelijk te behandelen. En goed
op te letten of er geen gezinsleden een besmetting hebben opgelopen.
Op tijd ontwormen is niet alleen van belang voor de bestrijding van darmparasieten. Het is
van vitaal belang voor een goed functioneren van het immuunsysteem. Immers, als het
immuunsysteem van je hond bezig is wormeitjes op te ruimen, heeft het geen capaciteit
meer voor het onschadelijk maken van bacteriën of virussen. Hetzelfde geldt voor het
immuunsysteem van kleine kinderen, chronisch zieken of ouderen. Als die via de hond
een wormbesmetting oplopen, kan hun immuunsysteem niet meer de strijd aan met
andere ''binnendringers''. Regelmatig -4x per jaar- ontwormen is dus essentieel voor de
gezondheid van je hond EN van je gezin!
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