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INHOUD
̶ Belangrijke parasieten

• Veulenworm (Strongyloides westeri)
• Spoelworm (Parascaris spp.)
• Lintworm (Anplocephala spp.)
• Strongyliden

- Kleine strongyliden (Cyathostominae)
- Grote strongyliden (Strongylus spp.)

̶ Verspreiding, symptomen, diagnose, behandeling
̶ Wormpreventie

• Weidebeheer 
• Preventieve ontworming
• Monitoring 
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MAAGDARMWORMEN
Orgaan Schaap Rund Paard 
(Leb)maag Haemonchus contortus Haemonchus placei

Teladorsagia circumcincta Ostertagia ostertagi
Trichostrongylus axei Trichostrongylus axei Trichostrongylus axei

Dunne darm Nematodirus spp. Nematodirus spp.
Strongyloides papillosus Strongyloides papillosus Strongyloides westeri
Trichostrongylus spp. Trichostrongylus spp. Parascaris spp.
Cooperia spp. Cooperia oncophora
Moniezia Moniezia Anoplocephala spp.

Dikke darm Trichuris ovis Trichuris globulosa, T. 
discolor

Kleine strongyliden
(Cyathostominae)

Chabertia ovina Grote strongyliden
(Strongylus spp.)

Oesophagostomum
venulosum

Oesophagostomum
radiatum

Skrjabinema spp. Oxyuris equi
Hasselt 30/09/19



̶ Merrie = reservoir van infectie: verticale overdracht
• De initiële besmetting gebeurt via de melk
• Met de melk opgenomen larven ontwikkelen zich onmiddellijk in de 

dunne darm tot volwassen wormen (< 1 cm)
• Eieren + larve uitgescheiden met feces vanaf 1 week na infectie

̶ Snelle herbesmetting mogelijk (percutaan)
• Snelle ontwikkeling tot L3 in de omgeving (4d)
• Snelle uitscheiding na herinfectie (1-2 weken na infectie)

̶ Zware besmettingen worden enkel op stal gezien
• Vrijlevende levenscyclus met larven en volwassen mannelijke en 

vrouwelijke wormen

STRONGYLOIDES WESTERI - VEULENWORM
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̶ Meestal geen symptomen
̶ Bij jonge veulens en zware infecties
̶ Jeuk bij binnendringen van de L3

• Introductie van Rhodococcus equi (?)

̶ Longbeschadiging
• Hoesten 
• Predisponerend voor andere infecties 

(Rhodococcus equi)

̶ Darmontsteking met diarree 
• 2 à 3 weken na geboorte
• Differentiaaldiagnose diarree tijdens 

veulenhengstigheid

̶ Sterfte is zeldzaam

VEULENWORM SYMPTOMEN
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̶ Diagnose 
• Leeftijd: jonge veulens
• Symptomen: diarree, hoesten, jeuk
• Aantonen van eieren in verse(!) feces

‒ Klein, dunne wand, bevat L1

̶ Behandeling en controle
• Ivermectine p.o.
• Preventief ontwormen: enkel op probleembedrijven

‒ Behandelen merrie bij partus
‒ Eerste behandeling veulen op 1-2 weken, evt. om de 2 weken herhalen

• Goede hygiëne van de stallen
• Veulens zo snel mogelijk op de weide

VEULENWORM
DIAGNOSE EN BEHANDELING
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MAAGDARMWORMEN
Orgaan Schaap Rund Paard 
(Leb)maag Haemonchus contortus Haemonchus placei

Teladorsagia circumcincta Ostertagia ostertagi
Trichostrongylus axei Trichostrongylus axei Trichostrongylus axei

Dunne darm Nematodirus spp. Nematodirus spp.
Strongyloides papillosus Strongyloides papillosus Strongyloides westeri
Trichostrongylus spp. Trichostrongylus spp. Parascaris spp.
Cooperia spp. Cooperia oncophora
Moniezia Moniezia Anoplocephala spp.

Dikke darm Trichuris ovis Trichuris globulosa, T. 
discolor

Kleine strongyliden
(Cyathostominae)

Chabertia ovina Grote strongyliden
(Strongylus spp.)

Oesophagostomum
venulosum

Oesophagostomum
radiatum

Skrjabinema spp. Oxyuris equi
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̶ P. equorum, P. univalens
• Vaak bij jonge paarden
• Orale besmetting door opname van 

infectieuze wormeieren
• Migratie via lever en long
• Volwassen wormen (15-50 cm) in 

dunne darm
• Pre-patente periode 11-13 weken
• Eieren embryoneren in de omgeving 

≥ 10 dagen

PARASCARIS SPP. - SPOELWORMEN
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̶ Vooral horizontale overdracht: veulens ➔ veulens
̶ Grote aantallen eieren worden uitgescheiden
̶ Eieren zijn kleverig, overleven ≥ 1 jaar in de buitenwereld
̶ Infecties zowel op stal als op de weide
̶ Snelle immuniteitsopbouw, paarden ouder dan 1 jaar zijn 

meestal immuun

SPOELWORMEN- VERSPREIDING
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̶ Meestal geen symptomen
̶ Migrerende larven in de longen

• Hoesten
• Neusuitvloeiing (unilateraal)
• Symptomen bij eerste infectie erger bij oudere veulens (> 8md)

‒ Ademhalingssymptomen
‒ Koorts, depressie, anorexie

̶ Volwassen wormen relatief weinig schadelijk
• Darmontsteking ➔ diarree, koliek
• Sloomheid, slechte groei, ruw haarkleed
• Gezwollen buik
• Soms obstructie, darmruptuur

SPOELWORMEN- SYMPTOMEN
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Longletsels door Parascaris

Unilaterale neusuitvloeiing 

SPOELWORMEN- SYMPTOMEN
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darminvaginatie darmobstructie

SPOELWORMEN- SYMPTOMEN
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̶ Symptomen en leeftijd
̶ Fecesonderzoek:

• Ronde eieren met dikke 
gekartelde wand

• Dikwijls hoge ei-uitscheiding

SPOELWORMEN - DIAGNOSE
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̶ Ontwormen
• Benzimidazoles (fenbendazol, mebendazol) p.o.
• Pyrantel p.o.
• Ivermectine en moxidectine p.o.
• Resistentie tegen

- Ivermectine
- (pyrantel, benzimidazoles in Noord-Amerika en Australië)

SPOELWORMEN - BEHANDELING
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̶ Feces verwijderen (stal en wei)!
̶ Niet telkens dezelfde weide gebruiken voor (merries met) veulens
̶ Regelmatig mestonderzoek, bij voorkeur individuele dieren

• Alle dieren van dezelfde leeftijdsgroep behandelen indien één positief dier 
• Resistentie opsporen: ‘faecal egg count reduction test’ (FECRT)

̶ Ontwormings-schema (enkel probleembedrijven!)
• Eerste behandeling veulens op 2 maanden ouderdom
• Daarna behandelen om de 2-3 maanden tot leeftijd van 1 jaar

SPOELWORMEN - CONTROLEMAATREGELEN
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MAAGDARMWORMEN
Orgaan Schaap Rund Paard 
(Leb)maag Haemonchus contortus Haemonchus placei

Teladorsagia circumcincta Ostertagia ostertagi
Trichostrongylus axei Trichostrongylus axei Trichostrongylus axei

Dunne darm Nematodirus spp. Nematodirus spp.
Strongyloides papillosus Strongyloides papillosus Strongyloides westeri
Trichostrongylus spp. Trichostrongylus spp. Parascaris spp.
Cooperia spp. Cooperia oncophora
Moniezia Moniezia Anoplocephala spp.

Dikke darm Trichuris ovis Trichuris globulosa, T. 
discolor

Kleine strongyliden
(Cyathostominae)

Chabertia ovina Grote strongyliden
(Strongylus spp.)

Oesophagostomum
venulosum

Oesophagostomum
radiatum

Skrjabinema spp. Oxyuris equi
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̶ Kleine lintworm t.h.v. de ileocecale klep 
(einde dunne darm en begin dikke darm)

̶ Paarden infecteren zich op de weide door 
opname van mosmijten

̶ Uitscheiding van eieren na 1,5 - 4 maanden
̶ De lintwormen leven ≥ 6 maanden
̶ Paarden blijven levenslang gevoelig
̶ Prevalentie in België: 27%1

• Gemiddeld 14 wormen/paard
• Maximum 370 wormen/paard

1Agneessens et al., 1998. Vlaams Diergeneesk. Tijdschr. 67, 27-31 

ANOPLOCEPHALA - LINTWORMEN

www.esccap.org
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LINTWORMEN - SYMPTOMEN

̶ Vastgehecht aan het darmslijmvlies 
met zuignappen, vaak in trossen 

• Irritatie 
• Ulcers
• Bindweefselvorming (fibrose)

- Meestal geen symptomen
- Koliek mogelijk bij zware infecties

Back et al., 2013. Vet Parasitol 197, 580-585
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̶ (Koliek)
̶ Mestonderzoek

• Lintwormschakels zelden te zien
• Typische eieren in feces

- Hoefijzer-vorm
- Dikke wand
- Peervormig apparaat

• Lage gevoeligheid
- Mc Master methode ≤ 5%
- Sedimentatie-flotatie: 20%-70%

Agneessens et al., 1998. Vlaams Diergeneesk. Tijdschr. 67, 27-31
Tomczuk et al., 2014. Parasitology Research 113, 2401-2406 

LINTWORMEN - DIAGNOSE
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̶ ELISA: specifieke antilichamen in serum of speeksel
• Hoge gevoeligheid en specificiteit1

• Vals positief mogelijk door lange aanwezigheid antilichamen

• OD 0,2-0,6: middelmatige infectiegraad

• OD > 0,6: hoge infectiegraad

̶ Copro-antigen ELISA (experimenteel)2

• Hoge gevoeligheid en specificiteit1

̶ PCR (experimenteel)3

1Lightbody et al., 2016. Vet Clinical Pathology 45/2, 335–346
2Skotarek et al., 2010. Veterinary Parasitology 172, 249-255
3Bohorquez et al., 2015. Veterinary Parasitology 207, 56-63

LINTWORMEN - DIAGNOSE
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̶ Behandeling
̶ (Pyrantel, dubbele dosis of 13,2 mg/kg: werkzaamheid 60-80%) ‘off label’
̶ Praziquantel: efficaciteit > 95%
̶ Combinatiepreparaten op de markt:

‒ Ivermectine + praziquantel
‒ Moxidectine + praziquantel

̶ Controle
̶ Moeilijk, wegens herbesmetting (mosmijten op de weide), geen immuniteit
̶ Behandelen en op ‘zuivere’ weide zetten of opstallen
̶ Regelmatig behandelen tijdens weideseizoen om infectiegraad laag te 

houden (bv. 1-2x per jaar)
̶ Mest verwijderen van de weide

LINTWORMEN – BEHANDELING EN CONTROLE
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MAAGDARMWORMEN
Orgaan Schaap Rund Paard 
(Leb)maag Haemonchus contortus Haemonchus placei

Teladorsagia circumcincta Ostertagia ostertagi
Trichostrongylus axei Trichostrongylus axei Trichostrongylus axei

Dunne darm Nematodirus spp. Nematodirus spp.
Strongyloides papillosus Strongyloides papillosus Strongyloides westeri
Trichostrongylus spp. Trichostrongylus spp. Parascaris spp.
Cooperia spp. Cooperia oncophora
Moniezia Moniezia Anoplocephala spp.

Dikke darm Trichuris ovis Trichuris globulosa, T. 
discolor

Kleine strongyliden
(Cyathostominae)

Chabertia ovina Grote strongyliden
(Strongylus spp.)

Oesophagostomum
venulosum

Oesophagostomum
radiatum

Skrjabinema spp. Oxyuris equi
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- De belangrijkste parasieten bij paarden
- > 50 soorten, waarvan >38 in België en Nederland
- Grote strongyliden

• Strongylus vulgaris
• Strongylus edentatus
• Strongylus equinus

- Kleine strongyliden
• Cyathostomum coronatum, C. labratum
• Cylicocyclus nassatus, C. insigne
• Cylicostephanus calicatus, C. minutus

STRONGYLIDEN - INLEIDING
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- Belang van Strongylus vulgaris is sterk gedaald
• Lange levenscyclus (≥ 6 maanden) ➔ trage voortplanting
• Zeer goede werkzaamheid van ivermectine tegenover alle stadia

- Belang van kleine strongyliden is gestegen
• Kortere levenscyclus ➔ snellere voortplanting
• Resistentie tegenover benzimidazoles
• Lage werkzaamheid van ivermectine tegenover larvaire stadia

STRONGYLIDEN - INLEIDING
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LEVENSCYCLUS KLEINE STRONGYLIDEN

zomer 

herfst
winter 

lente
zomer 

ppp
2-3 md 
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Hypobiose 
(winterslaap) van 
de larven



EI-UITSCHEIDING EN WEIDEBESMETTING
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̶ Paardenweide
• Graasgebied vs. defecatiezone

• Veulens: minder uitgesproken 
ontwijking van defecatiezone

• Overbezetting of slechte kwaliteit 
weide ➔ grazen in defecatiegebied

WEIDEBESMETTING
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- Grote strongyliden (Strongylus vulgaris)
• Migrerende larven
• Volwassen wormen

- Kleine strongyliden
• Migrerende larven
• Volwassen wormen

-

STRONGYLIDEN - ZIEKTEBEELD
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- ‘Slapende’ larven in darmwand: 

onschadelijk

- Vrijkomende larven uit de darmwand

• Wormknobbeltjes : 0,5 tot 6 mm

• Infarcten en verdikking darmwand

• Algemene darmontsteking ( ≥ 20 - 30 

larven/cm2)

• Overvloedige slijmproductie

• Ulcers

KLEINE STRONGYLIDEN: 
SCHADE EN ZIEKTEBEELD

Chronisch conditieverlies, 

vermageren, diarree

Acute erge diarree

Wintercyathostominose 
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KLEINE STRONGYLIDEN: 
SCHADE EN ZIEKTEBEELD
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KLEINE STRONGYLIDEN: 
SCHADE EN ZIEKTEBEELD
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- Volwassen wormen
• Relatief weinig schadelijk 

(klein mondkapsel)
• Soms massale infecties è

ontsteking van de darm

conditieverlies, (diarree)

KLEINE STRONGYLIDEN: 
SCHADE EN ZIEKTEBEELD
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- Larvaire stadia
• Anorexie, vermagering, doffe vacht
• Acute stinkende diarree
• Koorts 
• Koliek
• Sterfte 

- Volwassen wormen
• Conditieverlies 
• (chronische) diarree

wintercyathostominose

(zomer)

KLEINE STRONGYLIDEN: 
SCHADE EN ZIEKTEBEELD
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̶ Symptomen en seizoen
̶ Achtergrondinformatie

• Bedrijfsevaluatie: inschatten hoe hoog de 

parasitaire infectiedruk is
- Weidebeheer  

- Ontwormingsschema

̶ Mestonderzoek
• Wormeieren aantonen (volwassen wormen)

- McMaster, MiniFlotac > 500 epg (indicatief)

• Larven aantonen (wintercyathostominose)
‒ Late immature stadia (met het blote oog te zien)

‒ Vroege immature stadia (microscopisch onderzoek)

STRONGYLIDEN - DIAGNOSE
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STRONGYLIDEN - DIAGNOSE

̶ Bloedonderzoek
• Veranderingen in bloedeiwitten en -cellen kunnen een 

indicatie zijn voor infecties met kleine en grote strongyliden

‒ Totaal eiwitgehalte daalt

‒ Beta-globulines stijgen (IgE)

‒ Albumine daalt (< 20g/L)1,2

‒ Albumine / globuline ratio daalt (< 0,7)1

‒ Neutrofilie2

1Smets et al., 1999. Veterinary Record 144, 665-668
2Verhaeghe et al., 2019. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, in druk
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- Kleine strongyliden (Cyathostominae)
• Volwassen wormen

- Macrocyclische lactones: ivermectine, moxidectine
- Pyrantel
- Geen benzimidazoles (resistentie!)1

• Immature stadia
- Late larvaire stadia in darmholte: ivermectine, moxidectine
- Vroege larvaire stadia in de darmwand: moxidectine (60-85%)
- ‘Slapende’ larven in de darmwand: moxidectine (± 80%)

STRONGYLIDEN - BEHANDELING

1Matthews, 2014. International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance 4, 310–315  
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- Resistentie tegenover benzimidazoles bij de kleine strongyliden

• Geen BZ gebruiken voor controle van Strongyliden bij paarden!

- Geïsoleerde gevallen van resistentie tegen pyrantel in NL

- Verkorte ‘Egg Reappearance Period’ na frequent gebruik van 

macrocyclische lactones in België en Nederland
1

1 
Geurden et al., 2014. Veterinary Parasitology 204, 291-296 

STRONGYLIDEN - BEHANDELING
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Host Species Benzimidazoles Levamisole Macrocyclic 
lactones

Other

Cattle Cooperia spp.
Haemonchus placei
Ostertagia ostertagi
Trichostrongylus axei

X
X
X
X

X
X

X
X
X

Sheep & 
Goats

Haemonchus contortus
Teladorsagia spp.
Trichostrongylus spp.
Nematodirus spp.

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Monepantel

Monepantel

Horses Cyathostominae
Parascaris equorum

X
X

Pyrantel

Pigs Oesophagostomum spp. x x x

Dogs Ancylostoma caninum Pyrantel

ANTHELMINTHICUM-RESISTENTIE
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} refugia

courtesy of Rose Nolen-Walston, DVM, DACVIMHasselt 30/09/19



RESISTENTIE UITSTELLEN/VERTRAGEN

̶ Correct doseren

̶ Niet elk jaar dezelfde groep anthelminthica gebruiken

̶ Niet verplaatsen naar zuivere wei bij behandeling

̶ Geen resistentie importeren (quarantaine + behandeling)

̶ Resistentie regelmatig opsporen: Faecal Egg Count 

Reduction Test (FECRT)

• FEC voor behandeling en 7-14d na behandeling

• Reductie ≥ 90% (benzimidazoles, pyrantel) of ≥ 95% 

(macrocyclische lactones) 

̶ Niet te vaak ontwormen
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• Weidebeheer
̶ Goede kwaliteit grasland
̶ Geen overbezetting
̶ Verschillende leeftijdsgroepen apart
̶ Beweiden herkauwers
̶ Omweiden 
̶ Mest verwijderen!

• Preventief ontwormingsschema
̶ Vermijden dat de paarden de weide besmetten met wormeieren

STRONGYLIDEN - PREVENTIE
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Jan July OctMay

Preventieve ontworming

STRONGYLIDEN- PREVENTIEF ONTWORMEN
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STRONGYLIDEN – PREVENTIEF ONTWORMEN
̶ Ontwormingsschema’s gebaseerd 

op ‘egg reappearence period’ = 
periode tussen de behandeling en 
terug verschijnen van worm-eieren 
in de mest
• Pyrantel: 4 weken
• Ivermectine: 7 - 8 weken
• Moxidectine: 12 - 16 weken

T(I) T(M) T(I)T(I,M)

ERP voor ivermectine en moxidectine
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J         F           M          A          M          J          J           A            
S          O          N         D

Ivermectine

Moxidectine

3  à 4 maal

2  à 3 maal

STRONGYLIDEN – PREVENTIEF ONTWORMEN
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te vaak ontwormen?

- Basisregel: alle paarden tegelijk ontwormen
- Ontwormingsschema’s gebaseerd op ‘risicoweiden’

• Hoge bezettingsdichtheid (> 3 paarden /ha)
• Jonge dieren

resistentie?

STRONGYLIDEN – PREVENTIEF ONTWORMEN
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� Hoe kan men advies op maat geven?
• Inschatten van de overwinterde weidebesmetting

- Kennis van het weidebeheer van het vorige weideseizoen
- Kennis van de preventieve ontwormingen van het vorige weideseizoen

• Kennis van het weidebeheer voor het komende weideseizoen
• Monitoring van de infectie: mestonderzoek

- Wanneer behandelen?
- Welke dieren behandelen?

Hasselt 30/09/19
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MESTONDERZOEK

̶ Monstername
• Verse feces rectaal of van de grond 

(bodemmateriaal vermijden)
• Koel bewaren (niet invriezen)

̶ Feces-onderzoek
• McMaster methode

‒ Kwantitatief, detectielimiet 50 epg 
‒ http://youtu.be/rkSGe-L4Sec

• MiniFlotac methode
‒ Kwantitatief, detectielimiet 10 epg
‒ http://youtu.be/65Ch9PZvfxI

Hasselt 30/09/19
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MESTONDERZOEK

- McMaster methode

• Verzadigde keukenzoutoplossing d =1,19 bij 

20°C

• 4 g feces oplossen in 60 ml zoutoplossing

• Mengen en 3x zeven door theezeef

• Telkamer vullen m.b.v. pasteurpipet

- Elk vakje =0,15 ml 

- 2 vakjes worden geteld (0,30 ml)

• Detectielimiet: 50 epg
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MESTONDERZOEK: 
PRAKTISCHE UITVOERING

Individuele 
stalen of 

mengstalen?
Cut-off 

waarde?
Beslissing: 
behandelen 

of niet?
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- Tijdstip van behandeling 
bepalen (groep paarden)
• Onbehandelde groepen:    

1x/md mest onderzoeken

• Behandelde groepen: op einde 
van ERP mest onderzoeken

Bedrijf A: Gemiddelde EPG per leeftijdscategorie

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

6 7 8 9 10 11 12 13 14

week na ontwormen

ge
m

id
de

ld
e 

EP
G

Jaarlingen
Tweejarigen
Driejarigen
Volwassen dieren

bron: M. Eysker, Universiteit Utrecht 

STRONGYLIDEN – MONITORING
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J         F           M          A          M          J          J           A            
S          O          N         D

Ivermectine

Moxidectine

3  à 4 maal

2  à 3 maal

mestonderzoek

STRONGYLIDEN – MONITORING
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bron: M. Eysker, Universiteit Utrecht 

Correlatie EPG
y = 1,1745x - 1,6707

R2 = 0,943
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• Tijdstip van behandeling 
bepalen (groep paarden)
‣ Individuele meststalen 
‣ Mengmonsters per 

leeftijdscategorie (≤ 10 
dieren/staal)

STRONGYLIDEN – MONITORING
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MESTONDERZOEK: MENGSTALEN

̶ Max. 10 stalen per leeftijdscategorie 
̶ 1 mestbal per dier in plastic zak
̶ Bodemmateriaal en gras vermijden (vrijlevende nematoden)
̶ Grondig mengen (kneden)!
̶ Koel bewaren
̶ Op aanvraagformulier vermelden: mengmest
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̶ Interpretatie mestonderzoek
mengmonsters

EPG >200 • U dient deze groep paarden te  ontwormen

100 ≤ EPG ≤ 200 • op een hoog-risico weide*: ontwormen
• op een laag-risico weide*: niet ontwormen

EPG < 100 • Deze groep paarden hoeft nu NIET te worden ontwormd

* zie beslisboom: www.parasietenwijzer.nl/index.html

STRONGYLIDEN – MONITORING
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• Bepalen welke dieren behandeld moeten worden
̶ Individuele meststalen
̶ Binnen leeftijdsgroepen veel variatie in ei-uitscheiding

̶ Eitellingen zijn herhaalbaar1

̶ Een deel van de paarden heeft altijd een lage EPG ➔
niet ontwormen

1Scheuerle et al., 2016. Vet. Parasitol. 228, 103-107 

STRONGYLIDEN – MONITORING
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̶ interpretatie EPG
individuele monsters

EPG > 500 • U dient dit paard te  ontwormen

200 ≤ EPG ≤ 500 • op een hoog-risico weide*: ontwormen

• op een laag-risico weide*: niet ontwormen

EPG < 200 • Dit paard hoeft nu NIET te worden ontwormd

* zie beslisboom: www.parasietenwijzer.nl/index.html

STRONGYLIDEN – MONITORING
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