
Vakantie en Exotische ziekten 

 

In het buitenland kunnen ziekteverwekkers aanwezig zijn die in Nederland niet of nauwelijks 

voorkomen. Voorbeelden van deze ziekten zijn Leishmania en Hartworm in Midden- en Zuid-

Europa, maar ook in Midden- en Oost Europa kan bijvoorbeeld nog de vossenlintworm 

voorkomen. Ook teken en door teken overgedragen ziekten kunnen in warmere landen veel 

vaker voorkomen dan in Nederland ... 

 

 
 

 

Al deze parasieten kunnen ernstige en soms ongeneeslijke ziekten veroorzaken bij uw hond. Het is 

daarom belangrijk deze ziekten te voorkomen. In de illustraties bij dit artikel kunt u nagaan voor welke 

ziekteverwekkers u extra maatregelen moet nemen. 

 

LEISHMANIA  

Deze parasiet (Leishmania infantum) wordt bij hondeneigenaren gelukkig steeds bekender. Hij komt 

voornamelijk voor in zuidelijk Europa, vanaf de zuidelijke helft van Frankrijk. Een infectie met deze 

parasiet leidt tot problemen met veel orgaansystemen. Zo kunnen gewrichtsontstekingen, 

huidproblemen en nierfalen ontstaan. De Leishmania parasiet is een deels intracellulaire parasiet, dat 

wil zeggen voor een deel van zijn levens- cyclus dringt hij de cellen van zijn 'gastheer' binnen. Dit 

zorgt ervoor dat hij erg lastig te bereiken is met medicaties, en dat het vrijwel onmogelijk is om een 

eenmaal geïnfecteerd dier weer helemaal 'vrij' te krijgen. Met andere woorden: Leishmaniose is een 

vrijwel ongeneeslijke, ernstige ziekte voor uw hond. Daarom is het belangrijk om deze ziekte te 

voorkomen. Dit kunt u het beste doen door uw hond te beschermen tegen zandvliegjes. Er zijn 

verschillende producten tegen teken op de markt die ook tegen zandvliegjes werken, echter dit geldt 

niet voor alle middelen! Uw dierenarts kan u hier het beste over adviseren. 

 



 

HARTWORM 

In warmere streken in Europa komt de hartworm (Dirofilaria immitis) voor. Hartworm wordt 

voornamelijk gezien in Zuid- en Oost-Europa, vanaf de zuidelijke helft van Frankrijk, maar ook 

bijvoorbeeld in Tsjechië en Slovenië. De hartworm wordt overgedragen door muggen, tijdens het 

zuigen van bloed. Eenmaal in de gastheer (de hond) verplaatsen ze zich naar de longslagaders en 

soms de rechter hart helft, waar ze volwassen worden en kunnen gaan paren. Dit heeft uiteraard grote 

gevolgen voor de longen en bloedsomloop. Infectie uit zich vaak door chronische hoest- klachten, 

benauwdheid, zwakte, soms flauwvallen. Uiteindelijk kan rechterhartfalen optreden, waardoor vocht in 

de buik wordt geproduceerd en de hond ook kan komen te overlijden. Als een hond eenmaal besmet 

is met hartworm kan deze wel behandeld worden met speciale medicijnen. Helaas brengt ook de 

behandeling risico's met zich mee, doordat wormen afsterven en in de longen of bloedvaten de 

doorstroming kunnen blokkeren met alle gevolgen van dien. Ter voorkoming van deze ziekte is een 

goede ontworming van uw hond noodzakelijk. Werkzame middelen (bijvoorbeeld milbemycine, 

selamee tine) zorgen er voor dat de ontwikkelende larven in een bepaald stadium (genaamd L3-L4) 

worden gedood, zodat zij geen volwassen worm kunnen worden. Er zijn verschillende middelen 

beschikbaar die de hartwormlarven doden zowel tabletten als pipetjes die in de nek kunnen worden 

aangebracht. Uw dierenarts kan u vertellen welk middel u hiervoor kunt gebruiken. Soms kan hel tot 

30 dagen duren voor een binnen gedrongen larve het stadium heeft bereikt wat gedood kan worden. 

Daarom is het advies om: 

• Als u minder dan een maand op vakantie bent: op de dag van thuiskomst en een maand later te 

behandelen.  

• Als u meer dan een maand op vakantie bent: maandelijks behandelen op de bestemming, 

vervolgens op de dag van thuiskomst en een maand later 

Zo weet u zeker dat alle larven zijn gedood en u zich geen zorgen hoeft te maken over verdere 

besmetting. 

 

 

ONDERHUIDSE WORM  

Een aanverwante wormsoort komt al vanaf Noord-Frankrijk voor; dit is Dirofilaria repens. Deze 

wormsoort verplaatst zich na inname naar de huid waar hij knobbels kan veroorzaken. Deze is niet 

levensgevaarlijk, maar kan wel behoorlijk nare gevolgen hebben voor uw hond. Het bovenstaande 

ontwormingsadvies voorkomt ook infecties met deze worm. Ook als u dus naar Noord- Frankrijk gaat 

is het verstandig dit schema aan te houden. 

 

 
 

 

 

 



VOSSENLINTWORM  

Naast de lintwormen die wij in Nederland al kennen, komt in Midden- en Oost Europa een specifieke 

lintworm voor: de vossenlint- worm (Echinococcus multilocularis). Deze worm kan niet alleen via het 

eten van karkassen overgedragen worden, maar ook via ontlasting van vossen en wilde knaagdieren. 

Uw hond kan dus al besmet raken als hij tijdens een wandeling aan het rondsnuffelen is. Belangrijk bij 

deze wormsoort is dat het een zogenaamde zoönose is; dat wil zeggen dat hij ook de mens kan 

besmetten en ziek kan maken. Mensen kunnen besmet raken via de ontlasting van een besmet dier. 

Om te voorkomen dat uw hond of kat besmet wordt, moet uw hond ook hier maandelijks met een 

ontwormingsmiddel behandeld worden, met werkzaamheid tegen deze worm (bijvoorbeeld met de stof 

praziquantel).  

Sommige Europese landen stellen de eis dat elk dier dat het land binnen komt een behandeling moet 

hebben gehad tegen de vossenlintworm, gegeven door een dierenarts. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. 

 

TEKEN EN DOOR TEKEN OVERGEDRAGEN ZIEKTEN  

In de warmere streken komen vaak aanzienlijk meer teken voor dan in Nederland. Voor u en uw hond 

zijn deze beestjes niet alleen onaangenaam als ze zich vastbijten in de huid, ze kunnen ook ziekten 

over- brengen. Bijvoorbeeld de ziekte van Lyme, maar ook bloedparasieten zoals Babesia en 

Ehrlichia, waardoor grote problemen kunnen ontstaan. Om deze ziekten te voorkomen is het 

noodzakelijk uw hond te beschermen tegen teken. Dit kan op vele manieren: met een halsband, met 

pipetjes in de nek, en soms ook met een spray (hoewel de laatste methode het minst effectief blijkt). 

Desondanks is het belangrijk uw hond dagelijks te controleren op de aanwezigheid van teken, en deze 

zo snel mogelijk te verwijderen. De kans op ziekteoverdracht wordt namelijk groter hoe langer de teek 

blijft zitten. Zorg daarom dat u een goede tekentang of tekenlasso meeneemt op vakantie, en dat u 

weet hoe u deze moet gebruiken. Verder is het belangrijk dat u de teek niet met alcohol of andere 

giftige stoffen probeert te doden voor u hem verwijdert. Dit zorgt er namelijk voor dat de teek al zijn 

inhoud, dus inclusief ziekteverwekkers, in uw hond 'uitspuugt' waardoor uw hond juist besmet kan 

raken. Het beste is om de teek eerst volledig te verwijderen, vervolgens kunt u de plaats waar de teek 

gezeten heeft wel ontsmetten met bijvoorbeeld jodium. Alcohol kan wel, maar doet vaak behoorlijk pijn 

in een wondje. Het is meestal zo dat de plaats waar de teek gebeten heeft nog een behoorlijke tijd 

(soms enkele weken) een bultje blijft door de lokale reactie in de huid. Dit is normaal. Als u merkt dat 

de plek groter wordt, roder wordt of meer pijn gaat doen voor uw hond is het tijd om de plek even te 

laten nakijken door een dierenarts. Ook als u onverhoopt de kop van de teek er niet mee uit heeft 

gekregen is dit aan te raden .•  

 
Bron: Onze hond 



 
 

 
 



 


