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Gastro-intestinale parasieten.

Als uw hond regelmatig buiten is, kan hij, zelfs als hij gezond
is, besmet worden met darmaparasieten. De meeste van
deze parasieten zijn wormen zoals spoelwormen, lintwormen, haakwormen en zweepwormen. Maar honden kunnen
ook besmet worden met Giardia – wereldwijd één van de
meest voorkomende eencellige darmparasieten.1
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Wat is Giardia?

Giardia is wereldwijd één van de meest
voorkomende ééncellige parasieten,
zelfs meer voorkomend dan andere
darmparasieten zoals rondwormen,
lintwormen en coccidiose.
Studies onder een aantal hondenpopulaties naar de
aanwezigheid van Giardia rapporteren een prevalentie
van ongeveer 10% bij goed verzorgde honden, 6 – 50%
bij puppy’s en tot 100% bij fokkers en kennels.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Levenscyclus van Giardia.

De darmparasiet Giardia heeft een leven in twee fases. De
eerste fase is de trofozoïet in de darmen (inwendige fase) en de
tweede fase is de cyste in de uitwerpselen (uitwendige fase).
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De directe levenscyclus begint wanneer de hond via de muil
besmet wordt met de cyste. Na blootstelling van de cyste
aan maagzuren, verlaat de parasiet de cyste en verdeelt
zich in vier trofozoïeten. Deze stadia hechten zich aan het
slijmvlies van de dunne darm en nemen voedingsstoffen op
door de celmembraan. De trofozoïeten vermenigvuldigen
zich dan massaal in de darmen en vormen op hun beurt
cysten. Deze cysten worden dan samen met de uitwerpselen
uitgescheiden en kunnen overleven in de omgeving en
binnen de 4 dagen nieuwe honden besmetten.

Trofozoïet in
de darm van
de hond

Trofozoïet
in de darm
van de mens
Cysten reïnfecteren
een nieuwe gastheer
Orale infectie:
opname en
inslikken van
de cysten

Uitscheiding
van cysten
met de
feces

Zoönotisch
risico

Cyste: 10x7 µm

Besmetting van water, aarde of zand met cysten

Honden worden besmet door onder andere het drinken
van besmet water, het eten van besmet voer of door het
opnemen van cysten uit de omgeving (Giardiacysten
kunnen weken tot maanden overleven in koud water).
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Alleen
cysten zijn
in staat om
te overleven
in de
omgeving
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Is Giardia ook een gevaar voor de mens?

Een bijzonder probleem is dat niet alleen dieren besmet kunnen worden met Giardia maar ook mensen. Deze parasieten
werden daarom geclassificeerd door
de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) als een zoönotisch risico wat
betekent dat een Giardia infectie kan
overgedragen worden van uw hond
naar uw kinderen of uzelf.
Men kan de infectie oplopen door
contact met hondenuitwerpselen die de Giardiacysten bevatten. Maar het kan ook door het drinken van of zwemmen
in met Giardiacysten besmet water of het eten van besmet
voedsel.
Giardia kan ook van mens op mens overgedragen worden.
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Welke schade kan Giardia bij mijn hond
aanrichten?

De meeste honden, besmet met Giardia, vertonen geen
herkenbare ziekteverschijnselen. Omdat ze echter drager
zijn van Giardia, kunnen ze eventueel mensen besmetten.
Als je hond toch tekenen van braken of diarree vertoont, kan
je wel aan Giardia denken. Eén op vijf honden met diarree is
besmet met Giardia.3
Omdat puppy’s en honden jonger dan een jaar het
meest vatbaar zijn voor Giardia, wordt aangeraden om
de screening naar Giardia op te nemen in het algemene
gezondheidsonderzoek.6,9
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6 Wat kan ik doen?

Æ De hond behandelen
Indien er na een onderzoek gebleken is dat je hond besmet
is met Giardia, behandel dan je hond met Drontal® Dog
Flavour of Drontal® Large Dog Flavour tabletten en denk er
ook aan om de omgeving te reinigen.

Æ Omgeving reinigen
Alhoewel Drontal® Dog en Drontal Large Dog Flavour
doeltreffend zijn als hulp voor de controle op Giardia, kan
herinfectie ontstaan via de vacht of de omgeving. Daarom
wordt aanbevolen, om de kans op herbesmetting met
Giardia te verminderen, ook de omgeving van de hond
grondig te reinigen en de hond te desinfecteren.
In het bijzonder onder omstandigheden waar de infestatiedruk hoog is, kan de eliminatie van Giardia spp. bij individuele honden onvolledig
zijn, zodat er een mogelijk
risico op besmetting bij de
mens blijft bestaan.
Om deze reden dient de
hond opnieuw onderzocht
te worden en op basis van
de resultaten dient, indien
nodig, een herbehandeling
gegeven te worden.
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Als hulp voor de controle
bij Giardia

Drontal® Dog Flavour en
Drontal Large Dog Flavour tabletten effectief
als hulp voor de controle op Giardia als het
drie dagen na elkaar aan de normale
dosis gegeven wordt!
®

Drontal® Dog Flavour tabletten:
• 1 tablet per 10 kg
• Gemakkelijk te doseren met de smakelijke “beenvormige” tablet

Drontal® Large Dog Flavour tabletten:
• 1 tablet per 35 kg
• Zeer geschikt om grote rassen te behandelen

Drontal®, een merk goed bekend
bij eigenaren van huisdieren!
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Verkorte bijsluiters
Drontal® Dog flavour · Indicaties: Rondworm- en lintwormmiddel voor honden. Voor de behandeling
van menginfestaties van rondwormen en lintwormen veroorzaakt door: spoelwormen (Toxocara canis,
Toxascaris leonina), lintwormen (Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium
caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.), haakwormen (Uncinaria stenocephala,
Ancylostoma caninum), zweepwormen (Trichuris vulpis). Als hulp voor de controle op de protozoa Giardia.
Drontal® Large Dog flavour. Indicaties: Rondworm- en lintwormmiddel voor honden. Voor de
behandeling van menginfestaties van rondwormen en lintwormen veroorzaakt door: spoelwormen
(Toxocara canis, Toxascaris leonina), lintwormen (Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis,
Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.), haakwormen (Uncinaria
stenocephala, Ancylostoma caninum), zweepwormen (Trichuris vulpis). Als hulp voor de controle op de
protozoa Giardia.
Lees aandachtig de bijsluiter.
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