Giardia
Giardia is een eencellig parasietje wat in de dunne darm van uw hond of kat kan leven. Vooral
bij jonge honden of katten en dieren met een verminderde weerstand kan hij diarree geven.
Het komt vaker voor bij dieren uit kennels of catteries. De diarree is meestal halfvast en breiig
en kan soms bloed of slijm bevatten. Je moet vooral aan deze parasiet denken als de dieren
over een langere tijd vaak wat dunnere ontlasting hebben, die terug blijft komen. De dieren
zijn verder niet ziek en eten meestal gewoon goed.
Het nadeel is echter dat deze parasiet besmettelijk is en dus ook andere honden en katten en
zelfs mensen kan besmetten. Bij de mens kan het problemen geven met de darmen en de
ontlasting. Vooral kleine kinderen en volwassenen met een verminderde weerstand zijn
gevoelig voor deze parasiet.
Om vast te stellen dat Giardia de oorzaak is van de diarree moeten we de ontlasting
onderzoeken. Omdat de parasiet niet constant in de ontlasting aanwezig is, vragen wij u
meestal om voor drie dagen ontlasting op te vangen en dit naar de praktijk te brengen. In
deze ontlasting kunnen we dan door middel van een test de parasiet aantonen. Als blijkt dat
Giardia in de ontlasting aanwezig is moeten we gaan behandelen.
Er zijn twee verschillende medicaties die goed werken tegen Giardia. Dit zijn metrazol (een
antibioticum) en panacur (een speciaal ontwormingsmiddel). Beiden zijn goede producten,
maar het ene dier reageert beter op de metrazol en de andere beter met de panacur. Helaas kan
Giardia een vrij moeilijk beestje zijn om kwijt te raken en kan het voorkomen dat één
behandeling niet voldoende is of dat de klachten na een tijdje terugkomen.
Het is dan ook belangrijk om niet alleen het dier met de klachten maar ook de omgeving te
behandelen, zodat de cyste (soort van eitjes) die de hond of kat via de ontlasting verliest ook
worden vernietigd. Enkele maatregelen staan hieronder vermeld:
- Soms is het nodig om alle dieren in het huishouden te behandelen, dit hangt af van de
situatie.
- De dieren ongeveer 3 dagen na begin van de behandeling wassen om eventuele
“eitjes” van de vacht te wassen.
- Dekens, manden en dergelijke regelmatig zo heet mogelijk wassen.
- Speeltjes, kattenbak, voer- en drinkbakken regelmatig reinigen met heet water en
daarna goed drogen. De cysten blijven in vochtige omgeving namelijk erg lang leven.
- Gladde oppervlaktes met heet water schoonmaken en wanneer mogelijk desinfecteren,
daarna goed laten drogen.
Wanneer de behandeling afgerond is, wordt de ontlasting soms nog een keer gecontroleerd om
er zeker van te zijn dat de infectie onder controle is.

