Informatie over Parasieten
Wormen

Honden en katten hebben het meeste last van wormen, maar ook bij andere dieren ,
zelfs bij vogels kunnen wormen voorkomen.
Honden en katten moeten daarom regelmatig ontwormd worden.
De kosten daarvan vallen mee, maar voor de hond geldt dat hoe groter de hond hoe
duurder de kuur.
Ontwormen gaat namelijk. altijd per gewicht van het dier.
Hoe weet u dat uw dier last van wormen heeft?
Allereerst kunt de wormpjes in de ontlasting zien, of op de lig/slaapplaats van het
dier.
Ze zien er uit als kleine rijstkorreltjes (Spoelworm) of als elastiekjes (Lintworm).
Maar niet altijd. Andere aanwijzingen voor aanwezigheid van wormen zijn diaree,
braken, vermageren en slecht groeien.
Als u een vermoeden heeft van wormen moet u naar de dierenarts voor een
ontwormingskuur.
Wormen bedreigen niet alleen ernstig de gezondheid van uw dier, sommigen zijn ook
gevaarlijk voor de mens.

Teken
Een teek ( een klein bloedzuigend insect) is vervelend omdat hij de ziekte van lyme
kan veroorzaken.
Hij doet dat door speeksel in zijn slachtoffer te spuwen.
Zo eens in de zoveel tijd zit er een teek op uw hond of kat.
Die moet u dan voorzichtig proberen te verwijderen.

De teek verdoven met alcohol werk averechts, omdat de teek dan juist zijn speeksel
laat lopen.
NIET DOEN DUS!!!!!
Het beste is om een tekentang te gebruiken, verkrijgbaar bij de dierenwinkel.

oormijt

Als je door de ogen van een mijt kijkt, is er geen betere plaats om te leven en je te
voeden dan in een oor.
In de gehoorgangen zijn de parasieten, die tot de spinachtige behoren, beschermd
tegen weer- en wind
en uiteraard ook tegen de nagels van hun gastheer, hond of kat.
Oormijt (Otodecten) maken piep kleine scheurtjes in de tere huid in de gehoorgangen
en voeden zich met weefselvocht. Op het moment dat schimmels en bacteriën zich in
de kleine wondjes
gaan zitten, kan dit leiden tot ontsteking.
Een dier met een oorontsteking krabt aan zijn oor, schudt zijn kop en houd deze
schuin.
Honden janken soms van de pijn terwijl ze zich krabben.
Zwarte bolletjes in en rond het oor zijn typerend voor een besmetting met oormijt.
Het gevolg kan zijn dat het trommelvlies wordt beschadigd.
Laat de oren regelmatig door de dierenarts nakijken en zonodig schoonmaken.
Hij kan zalf meegeven die u zelf in het oor moet in masseren.
Na ongeveer 2 weken moet u terug voor een controle.

