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MAAND VAN DE PARASIETEN

Parasieten, wie kent ze niet? 

Een parasiet is een organisme dat zichzelf in stand houdt en 
vermenigvuldigt ten koste van diens gastheer. Er zijn twee vormen 
van parasieten: ecto- en endoparasieten. De ectoparasiet is de parasiet
die buiten het lichaam van de gastheer leeft en de endoparasiet is de 
parasiet die in het lichaam van de gastheer leeft. 

Parasieten komen voor in verschillende grootten. Sommige kun je 
zien, zoals vlooien en teken, maar anderen zijn met het blote oog niet 
zichtbaar, bijvoorbeeld mijten.

In deze nieuwsbrief leest u alles over de parasieten die we het meeste 
tegenkomen en natuurlijk over parasieten die we minder vaak 
tegenkomen. Ook hebben we deze maand weer een leuke maandactie 
en een nieuwe patiënt van de maand!

PATIENT VAN DE MAAND

Yuki is een tam ratje van 
+2 jaar. Ze is erg 
onderzoekend en 
nieuwsgierig. Ze houdt 
ervan om op 
ontdekkingstocht te gaan
en komt op zijn tijd 
knuffeltjes bij ons halen. 
Vanaf de zomer in 2017 
kampt Yuki al met 

gezondheidsproblemen. Ze is toen geopereerd aan een melkklier 
tumor bij Dierenartsenpraktijk Danswijk. En Yuki zal geen 
knaagdiertje zijn als ze niet zou knagen, en dat deed ze helaas 
ook bij haar hechtingen aan haar operatie wond. In die tijd heeft 
Yuki al aardig wat bezoekjes gehad aan de praktijk. Gelukkig is 
ze met succes behandeld en is er niks meer te zien van deze 
wond. In december 2017 kreeg Yuki problemen met bloed in de 
urine, waar ze tot op heden helaas nog mee kampt, ondanks 
verschillende antibiotica kuren en verscheidene onderzoeken.
Yuki is helaas al aardig bekend met de dierenarts bezoekjes en 
dat is ook aan haar te merken. Vanaf begin maart 2018 kreeg 
Yuki last van een abces, die leeggemaakt werd en waarvoor ze 
ook antibiotica kreeg. Helaas bleef het bij haar niet bij 1 abces. 
In de maand maart tot aan de eerste twee weken van april heeft 
Yuki in totaal 4 abcessen gehad. Voor Yuki werd een dierenarts 
bezoek wekelijkse kost.
Hoe klein ze ook is, ze is super sterk. Gelukkig zijn de abcessen 
op dit moment weg. Tijdens de dierenartsbezoeken de afgelopen 
weken is ze steeds rustiger geworden bij de behandelingen. Ze 
laat zich altijd goed helpen. Ondanks alle behandelingen die niet 
altijd even prettig en pijnloos zijn, blijft Yuki een vrolijk ratje die
erg graag geknuffeld wordt door ons als baasjes, maar ook door 
het team van Dierenartsenpraktijk Danswijk.

VLOOIEN

U zult vast het 
gezegde wel eens 
gehoord hebben: “Eén
vlo staat gelijk aan 
een plaag.” Maar 
waar komt dit 
gezegde toch 

     vandaan? 

Een vlo kan op een dag enige tientallen eitjes 
leggen in de vacht van uw dier. Na verloop van 
tijd vallen deze eitjes van de vacht af en 
belanden ze in huis. Het duurt 2-4 dagen tot een 
eitje uitkomt. Een larve verstopt zichzelf in 
donkere hoekjes en voedt zichzelf met de 
uitwerpselen van de volwassen vlooien. In 2-3 
weken tijd verpopt een larve zich. In een 
gemiddelde van 6 weken tijd komt de pop uit en 
is er een volwassen vlo. MAAR vergis u niet: 
een pop kan ruim anderhalf jaar overleven 
binnenshuis zonder uit te komen! 

Zoals u hierboven kunt lezen speelt het grootste 
gedeelte van de cyclus van een vlo zich dus in de
omgeving van het dier af. en zien wij dus 
eigenlijk alleen maar de volwassen vlooien op de
dieren. 95% van de vlooien 
(eitjes/larven/poppen) leeft dus in de omgeving, 
maar 5% zit ook daadwerkelijk op het dier!

Ons advies is dan ook om het hele jaar door uw 
huisdier preventief te behandelen! Ook in de 
winter, waar de meeste eigenaren stoppen met 
behandelen, zien wij dus juist veel vlooien! 

Mocht u willen weten welk middel u het beste 
kunt gebruiken voor uw huisdier, komt u gerust 
langs voor advies! Wij helpen u graag verder.

WEETJE

Honden en katten hebben meestal wel dezelfde 
vlooien, maar u kunt niet altijd voor honden en 
katten dezelfde middelen gebruiken. 
Bijvoorbeeld: gebruik geen 
vlooienbestrijdingsmiddelen die permethrin 
bevatten bij katten. Permethrin is giftig voor 
katten en kan ernstige ziekteverschijnselen of 
zelfs de dood van uw kat veroorzaken! Ook 
konijnen kunnen last hebben van vlooien, maar 
ook voor konijnen zijn niet alle middelen 
geschikt. Pipetten met fipronil zijn 
bijvoorbeeld dodelijk voor konijnen! Kijk 
altijd op de verpakking voor de details en 
raadpleeg ons bij twijfel! 



MAANDACTIE

In de maand mei hebben we een actie op de 
milbemax: 4 halen, 3 betalen!

NB. Deze actie is alleen geldig in de maand mei

TEKEN

 Teken zijn parasieten, die zich tijdelijk met bloed voeden 
en daardoor wisselende perioden doorbrengen op hun 
gastheer. Zij kunnen zich vasthechten in de huid van hond
en kat, wanneer ze hier buiten mee in aanraking komen 
(vanuit gras en struikgewas, onder andere in landelijke, 
bosachtige gebieden). Een tekenbesmetting komt vaker 
voor bij de hond dan de kat en is seizoensgebonden. 
Teken zijn voornamelijk in de maanden maart tot 
december actief. Kenmerkend voor teken is dat ze als 
overdrager (vector) op kunnen treden voor een groot 
aantal aandoeningen die zowel huisdieren als hun 
eigenaar kunnen treffen. Naast het bloed zuigen (wat bij 
een ernstige besmetting kan leiden tot bloedarmoede, 
vooral bij jonge dieren), kunnen bacteriën, virussen en 
parasieten worden overgedragen. Meestal gebeurt dat niet 
eerder dan 24 tot 48 uur na aanhechting. Let goed op! 
Teken verstoppen zich graag op of in oren, tussen tenen, 
in oksels, liezen of rondom de anus. Controleer uw 
huisdier regelmatig en grondig op de aanwezigheid van 
teken. Verwijder ontdekte teken zo snel mogelijk met een 
speciale tekentang en voer ze af in een afgesloten plastic 
zakje. Wij informeren u graag over de verschillende 
tekenbestrijdingsmiddelen en welke behandeling het 
meest geschikt is voor uw huisdier. Een effectieve 
tekenbestrijding kan veel ongemak en ziekte bij uw 
huisdier voorkomen.

WORMEN

Wormen zijn parasieten die op verschillende plaatsen in het 
lichaam van het dier kunnen leven. Honden en katten kunnen op 
elke leeftijd besmet raken, zelfs met wormen die een risico kunnen 
vormen voor de mens. Enkele belangrijke wormsoorten zijn: 
spoel-, haak- en lintwormen, waarvan de volwassen wormen leven 
in de dunne darm; longwormen in de longen en de Franse 
hartworm, waarvan de volwassen wormen leven in het bloedvat 
tussen hart en longen. Sommige wormen kunnen een risico voor de
gezondheid van de mens vormen.
Opname van eitjes met daarin een larve na grondcontact, het 
opnemen van besmette ontlasting, of opname van larven via opeten
van knaagdieren, van besmet rauw vlees of karkassen, zijn 
mogelijke manieren om besmet te raken met de belangrijkste soort 
spoelwormen. Drachtige teven kunnen hun pups in de baarmoeder 
besmetten en na de geboorte via de moedermelk. Poezen kunnen 
hun kittens alleen via de moedermelk besmetten, dus niet via de 
placenta. Pups moeten daarom al vanaf 2 weken en kittens hoeven 
pas vanaf 3 weken leeftijd ontwormd te worden. De gevolgen van 
een besmetting hangen onder meer af van de wormsoort.

Risico op besmetting kan verminderd worden door bestrijding van 
wormen bij uw huisdier, waarbij het van belang is dat andere 
huisdiereigenaren hetzelfde doen. U kunt met ons overleggen over 
de mogelijkheden van ontlastingsonderzoek, ontwormingsschema 
en -middelen. Om de omgevingsbesmetting met eitjes en larven te 
verminderen is het belangrijk om de ontlasting van uw huisdier 
altijd op te ruimen en op verantwoorde wijze af te voeren (niet in 
de groenbak).

Meestal worden wormen goed verdragen door de hond en de kat, 
tenzij er sprake is van een zware besmetting en indien deze 
aanwezig is bij jonge dieren. Er zijn echter ook enkele gevaarlijke 
wormen die al bij lage aantallen ernstige klachten kunnen geven, 
een voorbeeld hiervan is de Franse hartworm.

Een reisje met uw hond of kat naar het buitenland kan een risico 
vormen op besmetting met andere wormsoorten. Overleg tijdig met
ons indien uw huisdier mee gaat naar het buitenland. Daarmee 
voorkomt men dat er exotische wormen worden meegenomen naar 
Nederland. Hetzelfde geldt voor het geval dat u een dier uit het 
buitenland naar Nederland mee terug brengt.

Neem contact op met ons bij een mogelijke 
wormbesmetting bij uw huisdier. Symptomen zijn o.a. 
conditieverlies, lusteloosheid, gewichtsverlies, jeuk aan de 
anus, diarree en luchtwegproblemen. Voor pups en kittens 
hebben worminfecties vaak ernstigere gevolgen dan voor 
oudere dieren en kunnen zelfs levensbedreigend zijn. 

Ontwormingsadvies hond en kat
Pups: 2, 4, 6 en 8 weken leeftijd; vervolgens maandelijks tot half jaar.
Kittens: 3, 5 en 7 weken leeftijd; vervolgens maandelijks tot half jaar.
Teef/Poes: Tegelijk met zogende pups/kittens
Overige dieren: Minimaal 4x per jaar.

https://www.esccap.eu/ 

https://www.esccap.eu/


Daphne van den Ende – dierenarts

Ik ben in 2012 afgestudeerd aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. Van 
kleins af aan was ik met dieren in de weer. We hadden thuis een konijn en een 
hond die samen in de hondenmand sliepen. Vanaf dat ik 8 jaar was heb ik ook 
altijd paard gereden. Eigenlijk vind ik alle dieren even leuk, toch heb ik besloten 
mij helemaal toe te leggen op de geneeskunde van huisdieren. 

Na mijn studie heb ik veel waargenomen in diverse soorten praktijken, zo heb ik 
vele manieren van werken gezien en overal iets kunnen leren. 
Na een aantal jaar vond ik het tijd voor een nieuw avontuur: ik heb 7 maanden 
vrijwilligers werk gedaan in een dierenkliniek op de Galapagos eilanden van 
Ecuador. Dit was een fantastische belevenis. Ik heb hier veel ervaring op kunnen 
doen met operaties en spoedsituaties. Opereren vind ik het leukste van dierenarts 
zijn.
Binnen Dierenartspraktijk Danswijk zal ik de meeste operaties en 
gebitsbehandeling uitvoeren.

In mijn vrije tijd ben ik altijd buiten te vinden. Graag rijd ik met paard, wagen en
mijn hond Jake over de Veluwe. Daarnaast ben ik erg sportief. Meerdere keren 
per week ben ik in de sportschool te vinden.

Daniëlle van der Veer – paraveterinair

Als klein meisje wist ik al dat ik later 'iets' met dieren wilde gaan 
doen. Daarom heb ik in 2005 de opleiding tot paraveterinair 
afgerond. Echter ben ik na mijn opleiding in de 
gehandicaptenzorg gaan werken waar ik voornamelijk met kleine 
kinderen met een verstandelijke beperking heb gewerkt.

Ondanks dat ik dit met veel liefde en plezier deed miste ik het 
werken met dieren enorm. Ik ben dan ook blij dat ik nu aan de 
slag kan gaan als paraveterinair hier in de praktijk op de danslaan.

Samen met mijn man, kind, katten en beste vriend (hond Kenji) 
woon ik al jaren in Almere-Buiten. Samen met mijn zoon ben ik 
veel buiten en ga ik graag wandelen. 

Eind van de zomer begin herfst vind ik het altijd erg leuk om op 
stap te gaan met de zwanenwerkgroep. De jonge zwanen in 
Almere worden dan geringd en geregistreerd.

Sinds 1 April is dierenarts Jeannette niet meer bij ons werkzaam. Zij heeft de mogelijkheid gekregen om dichter bij 
huis aan het werk te kunnen. Gelukkig is onze nieuwe ervaren dierenarts Daphne alweer druk in de weer op onze 
praktijk! 
Daarnaast is ook paraveterinair Daniëlle in april bij ons aan het werk gegaan. 

We stellen ze hieronder graag aan u voor!


