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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 22
DIARREE VEROORZAAKT DOOR GIARDIA

Wat is giardia?
Giardia is een parasiet die maar 1 cel groot is (dus niet zichtbaar met het oog) en die
in de dunne darm leeft. Daar beschadigt de parasiet de oppervlakkige darmlaag en
verstoort hij zo de opname en de vertering van voedsel.

Giardia is niet zeldzaam!
Deze parasiet is verantwoordelijk voor 10 tot 20 percent van de diarreegevallen bij
onze huisdieren.
Gezonde dieren die geen diarree hebben kunnen drager zijn en op die manier de
parasiet overdragen naar andere dieren.
Veel jonge dieren of dieren met een iets mindere weerstand krijgen
ziekteverschijnselen van giardia.
De ziekteverschijnselen kunnen zijn: te zachte ontlasting of diarree. De diarree kan
soms spontaan weer overgaan maar komt steeds terug. Ook zien we soms
buikkrampen en mager zijn. Af en toe braken kan ook voorkomen.

De diagnose
De diagnose gebeurt aan de hand van een test die we in onze praktijk kunnen
uitvoeren. Omwille van de betrouwbaarheid van de test zullen wij u meestal vragen
om ontlasting van 3 dagen achter elkaar in een potje te doen. De parasiet wordt
namelijk soms periodiek uitgescheiden. Dit wil zeggen dat hij niet per se elke dag met
de ontlasting meekomt. Dus als de test op een staal van slechts één dag negatief is,
kan uw huisdier toch nog de ziekte hebben. Daarom is ontlasting van 3 dagen
nakijken betrouwbaarder dan van 1 dag. Als uw huisdier erg ziek is, gaan we soms
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de ontlasting van 1 dag alvast testen. Als de test positief is, kunnen we alvast met de
behandeling starten.
De ontlasting die u moet verzamelen dient u koel te bewaren (niet invriezen).

De behandeling
De behandeling gebeurt met medicatie die u toedient via de mond van uw dier. De
medicatie mag ook met de voeding worden gegeven, u dient er wel op toe te zien dat
uw huisdier de volledige dosering opneemt. De behandeling gebeurt altijd enkele
dagen na elkaar en de kuur wordt herhaald na 10 dagen.
Heeft uw huisdier al wat langer diarree, is het mager of groeit het slecht, dan gaan
we u vaak ook adviseren om tijdelijk een andere voeding te geven die uitermate goed
verteerbaar is.

Herbesmetting: hoe voorkomen?
Herbesmetting komt heel vaak voor. Uw huisdier besmet zich vaak via de cysten van
de parasiet die in de vacht hangen. Dit gebeurt typisch als de ontlasting aan de vacht
blijft plakken.
Was daarom tijdens de behandeling elke dag de anus van uw huisdier. Doe
handschoenen aan en reinig de anus en de haren eromheen met lauw water en zeep
of shampoo. Heeft uw huisdier lange haren? Knip dan eventueel het haar rond de
anus weg om het schoonmaken makkelijker te maken.
Belangrijk: behandel alle dieren in uw gezin met de medicatie want ze gaan elkaar
vaak besmetten!
De parasiet is ook besmettelijk voor mensen, dus was vaak uw handen. Bij een
goede hygiëne zult u zelf niet besmet raken.
Hebt u een hond, was dan de kleedjes waarop hij slaapt op een temperatuur van
meer dan 70 graden. Gebruik misschien tijdelijk oude dekens of handdoeken om uw
dier op te laten slapen zodat u alles makkelijk kunt wassen.
Was het waterbakje en het voerbakje dagelijks uit met kokend water.
Ruim de stoelgang van uw dier onmiddellijk op.
Reinig het hok van uw huisdier en uw huis met een oplossing met bleekwater of als u
een stoommachine bezit dan gebruikt u best deze.

2

© DAP De Vrijheid
Hoogstraten

www.dapdevrijheid.be

16-02-2013

Ik heb alles gedaan wat de dierenarts me gevraagd heeft en mijn huisdier is niet
beter. Wat nu?
Dit gebeurt maar zeer zelden. Maar als dit toch het geval zou zijn, dan wordt de
ontlasting opnieuw getest om de kijken of de parasiet nog aanwezig is. In een
zeldzaam geval kan resistentie tegen medicatie voorkomen en dan wordt de
medicatie gewijzigd. Eventueel wordt er ook bloed afgenomen bij uw huisdier om te
kijken of er geen andere bijkomende oorzaak is van de diarree. Sommige dieren met
normale laboratoriumtesten kunnen ook een voedselovergevoeligheid hebben en in
dat geval krijgt uw huisdier een speciale voeding voorgeschreven.
Het gebeurt bijna nooit dat we het probleem uiteindelijk niet onder controle krijgen!

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De Vrijheid
in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kunt u gratis downloaden op
www.dapdevrijheid.be. Op deze site kunt u zich ook registreren voor de
nieuwsbrief van DAP De Vrijheid. Voor meer diepgaand advies kunt u
een telefonische afspraak maken (tel. 03/314 87 67).
Dierenartsen Katrien Eelen, Veerle Guffens en Wendy Op De Beeck
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