
Wormbesmetting alarm. 
 
Het langdurige natte voorjaar heeft de ontwikkeling van 
worminfecties bevorderd. Ondanks de nu heersende droogte 
worden bij runderen en schapen toch reeds ernstige aantastingen 
vastgesteld. 
 

SCHAPEN 
 
In de voorbije maanden (mei, juni, juli) stelde DGZ op autopsie heel vaak een 
infectie met parasieten vast als doodsoorzaak bij kleine herkauwers. In 15 
gevallen werd de sterfte bij schapen veroorzaakt door de rode lebmaagworm, 
dit is maar liefst zo’n 35% van alle autopsies bij schapen.  
 
De aanwezigheid van de rode lebmaagworm (Haemonchus contortus ) veroorzaakt 
bloedarmoede en is vooral verrraderlijk omdat deze wormsoort geen diarhee veroorzaakt en 
daardoor niet snel opgemerkt wordt. De ernst van aantasting kan vastgesteld worden door 
de oogslijmvlies kleur van de schapen te bekijken en eventueel te vergelijken met de 
Famacha-kleurkaart. Hoe bleker het oogslijmvlies hoe erger de bloedarmoede. 
Bij vermoeden van besmetting onmiddellijk behandelen. 
(De kaart is eigendom van the Livestock Health and Production Group of the South African Veterinary 
Association.) 

 

 



Runderen 
 
Bij jonge runderen (eerste weideseizoen) stellen we nu reeds ernstige besmetting vast met 
longworm. Typisch is het optreden van hoest bij een inspanning. Als longworm reeds 
aanwezig is dan mogen we verwachten dat andere maag- darmwormsoorten eveneens 
zullen aanwezig zijn. 
 
 

BEHANDELING 
 
Naar analogie met Antibiotica-resistentie, is resistentie van wormen tegen de verschillende 
ontwormingsprodukten is ook reeds goed gekend. 
Om resistentie vorming te voorkomen wordt aangeraden om worminfecties zoveel als 
mogelijk onder controle te houden door een aangepast beweidingsmanagement en het 
gebruik van wormmiddelen te beperken tot de noodgevallen of de strategische tijdstippen in 
het wormbestrijdingsplan. Ook moet men er op toe zien om wormmiddelen uit de 
verschillende produktgoepen regelmatig af te wisselen. 
De dieren regelmatig (om de veertien dagen tot maximaal drie weken ) op een vers wormvrij 
perceel brengen kan voldoende zijn om de zaak onder controle te houden. 
Gefractioneerde toegang tot vers gras, door een schrikdraad dagelijks of langduriger  
naargelang het aangeboden gras afgegraasd is enkele meters te verplaatsen, geeft nog beter 
resultaat. De weide bloten en de mestplakken openspreiden, versneld de ontwikkeling van 
de wormeieren en infectieuse larven. Tegen dat er opnieuw ingeschaard wordt zijn de 
meeste parasieten wegens gebrek aan gastheer dan reeds afgestorven. 
 
Indien er ernstige symptomen van wormbesmetting vastgesteld worden (longworm is altijd 
ernstig !!) bespreek dan met uw bedrijfsdierenarts de strategie en de mogelijkheden die de 
verschillende soorten medicatie bieden. 
 
Wees attent wanneer het na deze langdurige droogte opnieuw gaat regenen. Er zal dan een 
massale ontwikkeling zijn van de aanwezige wormeieren . Je doet er dan goed aan om je 
dieren te verplaatsen naar een “schone” weide.  
 
Voor meer informatie zie: www.vee.be : https://www.vee.be/artikel/maagdarmwormen-bij-
rundvee  
Of DGZ website   Diergeneeskundige ondersteuning » Rundvee of 

Schapen » Dierziekten » Maag- en darmwormen 
 
https://www.dgz.be/ziekte/maag-en-darmwormen  
https://www.dgz.be/ziekte/maag-en-darmwormen-0  
 
 
Dr. Peter De Swaef 
 
 
(bron: oa. DGZ, vee.be) 
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