Bij besmetting is het niet alleen belangrijk om het dier te behandelen, maar ook de vlo,
de eitjes en de larven in het huis te bestrijden door de wasbare delen te wassen in de
wasmachine en een spray of fogger te gebruiken doorheen het hele huis.

TEKEN
Een teek heeft in elke ontwikkelingsfase bloed nodig om de volgende fase te bereiken.
Ze zijn als ze uit het ei komen eerst een larve, dan een nimf en daarna een volwassen
teek. Sommige soorten kunnen jarenlang in leven blijven zonder zich te voeden. Teken
zitten vaak in hoog gras, struiken of bomen. Ze laten zich vallen op passerende mensen
of dieren. Teken hechten zich vast op de huid om bloed te zuigen. Wanneer de teek
opgezwollen is, laat hij vanzelf weer los. Je draagt dus best een lange broek tijdens

de wandeling...

Zijn teken gevaarlijk voor mens en dier?

Een tekenbeet is op zich pijnloos en kan wel huidirritatie veroorzaken, maar besmette
teken kunnen ziekten overdragen zoals de ziekte van Lyme, babesiose,... Deze ziektes
kunnen leiden tot ernstige complicaties. De overdracht zou ten vroegste 24u na
vasthechting gebeuren, dus is het belangrijk om die teek zo snel mogelijk te verwijderen.
Gebruik geen ether of alcohol bij het wegnemen. Probeer de teek zo dicht mogelijk
tegen het huidoppervlak vast te nemen met een tekentang of pincet. Trek vervolgens
met gelijkmatige kracht de teek weg.

MIJTEN
Huidmijten maken gangen in de huid waardoor ze jeuk en huidbeschadigingen
veroorzaken. Deze parasieten zijn niet met het oog zichtbaar en planten zich voort door
de eitjes op en in de huid te leggen. Er zijn verschillende soorten mijten en iedere soort
vraagt om een specifieke aanpak. De oormijt is de bekendste. Bij infectie met de oormijt
is het oorsmeer zwart korrelig. Het geeft veel jeuk, waardoor de kat of de hond aan de
oren krabt en vaak met de kop schudt. Dit kan behandeld worden door een
oorzalf of door druppeltjes in de nek.

parasieten bij dieren
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WORMEN
De bekendste wormen in België zijn de maagdarmwormen. Jonge dieren
kunnen via de baarmoeder of via de moedermelk besmet raken. Volwassen
huisdieren krijgen meestal wormen door het eten van besmet vlees of door
contact met geïnfecteerde uitwerpselen. Hierin zitten eieren en larven die
opgenomen worden door onze huisdieren. In de darm van deze laatste komen de
volwassen wormen tot ontwikkeling. De wormen in het darmstelsel produceren
opnieuw eieren die met de stoelgang worden uitgescheiden. En zo begint de hele
cyclus van de spoelworm, de zweepworm of de haakworm opnieuw... De lintworm
wordt altijd overgedragen door vlooien of door knaagdieren.

Hoe kan ik zien of mijn huisdier last heeft van wormen?

Men ziet niet altijd of een dier besmet is. De eigenaar slaat alarm bij het vinden
van dode wormen in de ontlasting of op de slaapplek. Ze zien eruit als rijstkorrels
(lintworm) of elastiekjes (spoelworm). Bij ergere besmetting vermageren de
dieren, is er een groeiachterstand en een doffe vacht doordat ze last hebben van
diarree en/of braken. Bij jonge dieren kan er een dik buikje en/of huiduitslag
ontstaan.

Zijn wormen gevaarlijk voor de mens?

Bepaalde types wormen kunnen ziektes veroorzaken die overdraagbaar zijn van
dier op mens. Vooral kinderen en oudere mensen lopen gevaar om per ongeluk
wormeieren op te eten door contact met besmette dieren, besmette plaatsen of
door het eten van ongewassen bosvruchten. Om het risico te verkleinen is het
belangrijk om de handen te wassen na het buitenspelen of na contact met
huisdieren. Tevens is het belangrijk om dagelijks de uitwerpsels op te ruimen, ook
in het park. Spoel regelmatig de kattenbak uit met kokend water. Vermijd
ongewassen bosvruchten.

Hoe moet ik ontwormen?

Ontwormingsproducten bestaan onder de vorm van pillen, pasta's en druppels
voor in de nek.

De ontwormingskuur start men best voor vaccinatie. Jongere katten of honden
zijn veel gevoeliger voor wormen en moeten vaker preventief behandeld worden:
dieren tot 3 maand om de veertien dagen en dieren tot 6 maand krijgen best
maandelijks een ontwormingskuur. Volwassen dieren die vaak buiten komen,
moeten 4 keer per jaar ontwormd worden. Volwassen dieren die meer binnen
zitten, moeten maar 2 keer per jaar een behandeling ondergaan.
Ontwormingsmiddelen werken enkel maar op de dag van behandeling, dus is het
belangrijk om oog te hebben voor de nabehandeling.

VLOOIEN
Vlooien zijn beweeglijke bruinzwarte insecten. Ze zuigen bloed bij de gastheer,
maar blijven vooral in de omgeving. Het vlooienwijfje legt honderden, tot zelfs
duizenden eitjes, die merendeel op de grond terecht komen. Uit de eitjes ontstaan
er larven die zich stil en op een donker plekje verpoppen. Deze pop in een cocon
kan enkele weken tot jaren overleven. Er bestaan geen bestrijdingsmiddelen
tegen cocons. Door trilling (stofzuigen) en warmte onstaat er uit die cocon een
vlo. De volwassen vlo sterft zodra ze in contact komt met een behandeld dier of
omgeving. Uw dier kan vlooien krijgen tijdens een wandeling, via de eigenaar die
in een besmette omgeving is geweest of via besmette dieren.

Hoe kan ik zien of mijn huisdier vlooien heeft?
Vlooien geven jeuk en irritatie aan onze hond of kat door hun speeksel af te
geven in de huid bij bloedzuigen. Door het krabben ontstaan er soms huidletsels
of kale plekken. Soms ziet men in de vacht donkere korreltjes zitten. Wanneer
deze rood kleuren op een vochtig papier, dan heeft u te maken met door de vlo
uitgescheiden uitwerpselen van onverteerd bloed. Maar volwassen vlooien
kunnen naast deze huidirritaties ook allerlei ziektes overdragen waaronder
lintwormen.

Hoe bestrijd ik vlooien?

Om het risico van vlooienbesmetting te beperken moet het huisdier regelmatig
preventief behandeld worden. Maximaal 1 keer per maand kan men
druppeltjes tussen de schouderbladen aanbrengen.

