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KLEINE RODE BLOEDWORM 
(kleine strongylide/cyathostominae)

Omschrijving: Op dit moment de meest voorkomende  
en schadelijke parasiet. Er zijn meer dan 50 soorten 
Grootte: Tot 2,5 cm lang, dun en rood van kleur
Lokatie: Dikke darm
Symptomen: Diarree, gewichtsverlies, oedemen, koliek  
Kan fataal zijn bij ernstige larvale infecties - met name de  
ingekapselde stadia die vrijkomen uit de darm

HORZELLARVEN  
(Gasterophilus spp.)

Omschrijving: De meest voorkomende soorten zijn  
G. intestinalis en G. nasalis
Grootte: Eieren (op de vacht van de benen) - tot 2 mm groot,  
geelwit van kleur. Larven - tot 20 mm lang, rood oranje van kleur
Lokatie: Maag
Symptomen: Matige beschadigingen door de larven in mond,  
tandvlees en maagslijmvlies

HAARWORM (Trichostrongylus axei)

Omschrijving: Paarden kunnen soms een infectie  
oplopen als ze samen met schapen en/of koeien weiden
Grootte: Tot 7 mm groot, dun en haarachtig
Lokatie: Maag (larven op de huid)
Symptomen: Lage besmetting = verminderde eetlust,  
achterblijven in groei en dunne mest. Hoge besmetting =  
gewichtsverlies en diarree

MAAGWORM (Habronema spp.)

Omschrijving: Heeft een tussengastheer nodig - vlieg
Grootte: 1 tot 2,5 cm lang, dunne witte wormen
Lokatie: Maag
Symptomen: Matige ontsteking in de maag, zomerzweren  
(niet helende wonden) en bindvliesontsteking (oog)

DRAADWORM (Oxyuris)
Omschrijving: Niet erg schadelijk, meer  
irriterend.
Grootte: Tot 10 cm lang, wit van kleur
Lokatie: Dikke darm
Symptomen: Jeuk aan de anus - veroorzaakt 
schuren van de staart

GROTE BLOEDWORM
(Strongylus spp)

Omschrijving: De meest voorkomende soorten zijn  
Strongylus vulgaris en Strongylus edentatus. Door het  
gebruik van moderne ontwormingsmiddelen komen 
ze bijna niet meer voor

SPOELWORM 
(Parascaris equorum)

Omschrijving: Met name bij veulens 
gevonden, omdat paarden immuniteit 
ontwikkelen rond de achttien maanden 
leeftijd
Grootte: Tot 40 cm lang, wit van kleur
Lokatie: Dunne darm
Symptomen: Hoesten, groeiachterstand, 
doffe vacht en grote hoeveelheden 
wormen kunnen door hun grootte  
fatale verstoppingen of scheuren  
in de darm veroorzaken

VEULENWORM (Strongyloides westeri)

Omschrijving: Alleen een potentiëel probleem 
bij veulens - infectie via de weide of moedermelk 
Paarden ontwikkelen immuniteit tegen infectie 
rondom zes maanden leeftijd
Grootte: Tot 1 cm lang, dunne, haarachtige 
wormen
Symptomen: Diarree, geen eetlust,  
sloomheid, gewichtsverlies, verminderde  
groei

Nekwormen (Onchocerca spp.)
Omschrijving: Heeft een tussengastheer nodig - 

mugjes, die de larfjes verspreiden
Grootte: Mannetjes tot 6 cm en vrouwtjes 

tot 30 cm lang, dunne wormen
Lokatie: Huid

Symptomen: Huidirritatie en zwelling van de ligamenten en 
pezen. Kan blindheid veroorzaken

Effectieve wormbestrijding bij uw paarden
Deze poster heeft als doel te illustreren welke parasieten het meest voorkomen bij uw paard - rondwormen, 

lintwormen en horzellarven - waar ze zitten in het lichaam en wat voor symptomen  
ze kunnen veroorzaken. Bij wormbestrijding kan een ‘one size fits all’ benadering nooit ideaal zijn.  

Ieder paard heeft een andere wormbelasting, en iedere situatie is uniek. Daarom is het belangrijk dat u uw 
dierenarts om advies vraagt, afgestemd op uw situatie.

LINTWORM (Anoplocephala spp.)

Omschrijving: Anoplocephala perfoliata is de  
voornaamste soort. Andere soorten zijn gemeld maar  
zijn zeldzaam en veroorzaken niet vaak ziektes
Grootte: Meestal zo’n 4-5 cm lang, soms tot 20 cm, wit van kleur
Lokatie: De overgang van de dunne naar de dikke darm
Symptomen: Niet optimaal functioneren, slecht in de vacht, 
enteritis (darmontsteking), en speelt een rol bij het ontstaan van 
verschillende soorten koliek

LONGWORM  
(Dictyocaulus arnfieldi)

Omschrijving: Voornamelijk bij 
ezels of bij paarden die samen met ezels 
grazen
Grootte: Tot 8 cm lang, dunne wormen
Lokatie: Longen
Symptomen: Aanhoudende hoest,  
toegenomen ademhalingsfrequentie  
Er kan zich een longontsteking  
ontwikkelen

Parasieten bij het paard
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Het kan natuurlijk mogelijk zijn dat in uw situatie de onderstaande tips niet allemaal 
uitvoerbaar of haalbaar zijn. Maar onthoud, dat hoe meer u doet, des te meer het u 
zal helpen de wormbelasting van uw paard onder controle te houden.

Landjes 
opdelen in 
Paddocks

Combineer 
slepen en 
leegstand

Leegstand 
van de weide

Regelmatig mest 
verwijderen

Schapen of koeien 
op de weide als 
stofzuigers

Niet teveel 
paarden in 
één weide

  EPG (Eieren Per Gram)
Een EPG geeft een indicatie van het 
aantal volwassen wormen in uw paard(en) 
door het vaststellen van het aantal 
wormeieren in een mestmonster. Het 
geeft echter niet de totale wormbelasting 
aan, dit komt doordat de lintworm haar 
eitjes niet regelmatig uitscheidt. Het kan 
dus zijn dat er geen lintwormeieren 
worden aangetoond, terwijl er wel een 
lintwormbesmetting is.  
Verder leggen larven van wormen geen 
eieren. De larvale stadia van wormen 
zijn veelal het meest schadelijk (bijv. de 
ingekapselde kleine rode bloedworm 
larven). Deze kunnen niet worden 
vastgesteld in een mestmonster.

Eieren Per 
Gram

Kleine rode bloedworm ✓

Grote bloedworm ✓

Spoelworm ✓

Larven ✗

Ingekapselde larven kleine rode bloedworm ✗

Aarswormen of Oxyuris ✗

Lintwormen ✗

Horzels ✗

   Welke wormen kunnen worden
 vastgesteld door mestonderzoek?

Het mestonderzoek speelt een belangrijke rol bij een ontwormingsplan.

Rondworm

Lintworm

Grote Bloedworm

 Leeftijd 
Jonge dieren zijn gevoeliger voor een 
worminfectie, en zijn meestal de 
voornaamste bron van eiuitscheiders. 
Het is erg belangrijk om jonge dieren 
goed in het oog te houden.
De omgeving van de merries en 
veulens moeten ook zo goed mogelijk 
in de gaten gehouden worden. Waar 
nodig, moeten merries vlak voor het 
veulenen worden ontwormd. Veulens 
kunnen waar nodig vanaf 4 tot 6 
weken leeftijd worden ontwormd met 
een geschikt ontwormingsmiddel.

 Gezondheidstoestand
Paarden hebben geen betrouwbare 
afweer tegen wormen, zoals koeien 
bijvoorbeeld wel kunnen ontwikkelen.  
Als een paard ziek is, kan het zijn dat 

het meer eieren uitscheidt dan het 
normaal doet, in een gezonde toestand. 
Dit komt omdat hun immuunsysteem 
en daarmee de basistolerantie tegen 
wormen is aangetast.

 Nieuwe paarden of logés
Ga er nooit van uit dat een nieuw paard 
geen wormen heeft. Houd het dier 
gescheiden van de rest, doe mestonderzoek 
en behandel het tegen lintwormen en 
ingekapselde rode bloedworm larven. 
Houd het dan minstens 48 uur apart, 
om te voorkomen dat er door een 
nieuw paard resistente wormen op uw 
schone weide worden gedeponeerd.  

 Seizoen 
Houd bij het opstellen van uw plan, 
de verschillende seizoenen in acht.
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Het toedienen van een 
ontwormingsmiddel

Ontworm alleen als het nodig 
is, op basis van uw plan. 
Gebruik het juiste middel: 
heb ik het juiste middel 
tegen de parasieten die 
ik wil bestrijden? Doseer 
nauwkeurig op gewicht: 
hoeveel weegt mijn paard? 

1. Proudman and Matthews (2000)  
 In Practice 22, 90-97
† 5 dagen behandeling 
* dubbele dosering  

Rondwormen Grote
Bloedworm

Draadworm Spoelworm Horzel Lintworm

ingekapselde  
larven kleine  

rode  
bloedworm  doseer

De gezondheids- en behandelingskalender
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Het is belangrijk om per seizoen te bekijken welke wormsoorten 
de meeste aandacht verdienen. Houd hier rekening mee bij het 
opstellen van uw strategisch ontwormingsplan.

Vragen of advies nodig? Raadpleeg uw dierenarts

Parasiet Moxidectine + 
Praziquantel

Moxi
dectine

Prazi
quantel

Iver
mectine

Ivermectine + 
Praziquantel

Pyrantel Fenben
dazole

Volwassen Kleine Rode Bloedworm ✓ ✓ 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Ingekapselde Larve Kleine Rode Bloedworm ✓ ✓ 8 8 8 8 ✓
†

Grote Bloedworm ✓ ✓ 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Draadworm ✓ ✓ 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Aarsworm ✓ ✓ 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Horzels ✓ ✓ 8 ✓ ✓ 8 8

Lintworm ✓ 8 ✓ 8 ✓ ✓* 8

Aanbevolen ontwormingsinterval in weken1 13 13 ˜26 68 810 46 6
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