Ontwormen ter bescherming van huisdier en gezin
Mensen houden van huisdieren, ze maken ons dagelijks leven op veel verschillende manieren aangenamer.
Maar als huisdiereigenaren moeten we ons allemaal bewust zijn van het feit dat de meeste katten en
honden op een bepaald moment in hun leven parasitaire wormen bij zich dragen. Wormen kunnen de
gezondheid van uw huisdier in gevaar brengen, maar ook de gezondheid van de mensen die met uw
huisdier in contact komen.
Waarom ontwormen?
Een wormbesmetting kan vervelende tot zelfs ernstige gevolgen hebben, zoals:
 Diarree (met bloed)
 Braken
 Verstopping
 Bloedarmoede
 Achterblijvende groei
 Doffe vacht
Bij puppies en kittens kan een ernstige wormbesmetting in uitzonderlijke gevallen zelfs tot de dood leiden.
U kunt via uw huisdier met wormen geïnfecteerd raken. Zo kunnen er zoönotische ziekten ontstaan. Dit
zijn ziekten die van dieren worden overgedragen op mensen. Vooral kinderen kunnen geïnfecteerd raken
als ze op plaatsen spelen die met honden- of kattenuitwerpselen besmet zijn (tuinen, parken,
zandbakken).

Risico's voor de mens
Wormen zijn zoönotische parasieten, eenvoudig gezegd zijn dat parasieten die van dier op mens kunnen
overgaan en daardoor ziekten bij de mens kunnen veroorzaken. Dit kan tot lichte klachten leiden, maar
ook tot potentieel zeer gevaarlijke ziekten, vooral bij kinderen

De feiten over de spoelworm:
Onderzoek 1
Onderzoek onder kinderen heeft aangetoond dat:
 28% van de kinderen hun eten deelt met hun huisdieren (als ze denken dat niemand kijkt)
 21% hun vingers na het eten laat aflikken door hun huisdier
 38% in bed speelt met hun huisdier of deze in bed verstopt
(Dr. June McNicholas, Universiteit van Warwick)
Onderzoek 2:
 25% van de parken besmet zijn met eitjes van de spoelworm
 59% van de zandbakken besmet zijn met eitjes van de spoelworm
 Veel kinderen spelen regelmatig in parken en zandbakken, waardoor ze de kans hebben een
wormbesmetting op te lopen
(Jansen J., Knapen F. van: Onderzoek naar de verontreiniging met eieren van honden- en
kattenspoelwormen in parken en zandbakken in de gemeente Utrecht. Tijdschrift diergeneeskunde
1993; 118:611-4)
Ontwormen
Het is gemakkelijk om een wormbesmetting bij uw huisdier te voorkomen of te behandelen. Komt u gerust
langs op de kliniek. De dierenartsen en assistenten kunnen u het beste advies geven over het ontwormen
van uw hond of kat.

