
PARASITAIRE INFECTIES BIJ LAMA’S IN GEMATIGDE STREKEN

T. Geur den, E. Clae re bout, J. Ver cruys se

La bo ra to ri um voor Pa ra si to lo gie en Pa ra si tai re Ziek ten, Fa cul teit Dier ge nees kun de,

Uni ver si teit Gent, Sa lis bu ry laan 133, B-9820 Me rel be ke

tho mas.geur den@Ugent.be

SAMENVATTING 

De be lang rijk ste in fec ties bij lama’s in ge ma tig de stre ken wor den ver oor zaakt door schurftmij ten, le ver -

bot en maag darm ne ma to den die vaak lei den tot kli ni sche symp to men en soms zelfs tot sterf te. Pro to zo ai re

in fec ties (cryp tos po ri di o se, gi ar di o se en coc ci di o se) ver oor za ken zel den kli ni sche symp to men, waar schijn -

lijk om dat door de lage be zet tings graad en om dat lama’s meest al niet op stal wor den ge hou den, de in fec tie -

druk laag is. Daar naast kun nen lama’s be smet wor den met Dic ty o cau lus vi vi pa rus, maar gras hoest werd tot

nog toe in Bel gië niet ge rap por teerd. Ande re pa ra sie ten, zo als Mo nie zia spp., te ken, lui zen, vlooi en en my i a -

sis ko men voor, maar zijn van min der be lang.

INLEIDING

De lama be hoort tot de fa mi lie van de Zuid-Ame ri -

kaan se of klei ne ca me li den en is nauw ver want met de

dro me da ris en de ka meel. Bin nen het ge slacht lama

wor den vier spe cies be schre ven: de lama (Lama gla -

ma), de al pa ca (Lama pa cos), de gu a na co (Lama gu a -

ni coe) en de vi cuña (Vi cug na vi cug na). Ge maks hal ve

wordt in de vol gen de tekst steeds over de lama ge -

spro ken. In Zuid-Ame ri ka ko men lama’s voor al voor

in Bo li vië en Peru voor de pro duc tie van wol en vlees

(Le guia, 1991). In Eu ro pa is de la ma po pu la tie sterk

ge groeid door de toe ge no men be lang stel ling van hob -

bykwe kers en in min de re mate van wol pro du cen ten

(Ba tes et al., 2001). Pa ra si tai re in fec ties zijn be lang -

rijk bij lama’s om dat ze kun nen lei den tot een ge ring -

ere ge wichts aan zet, ver min der de op brengst van wol

die bo ven dien van min de re kwa li teit is, kli ni sche

symp to men en sterf te (Le guia, 1991). 

In dit ar ti kel wor den eerst de epi de mi o lo gie, pa tho -

lo gie, di ag no se en be han de ling van de meest voor ko -

men de en kli nisch be lang rijk ste pa ra si tai re aan doe -

ning en bij lama’s in ge ma tig de kli ma ten be schre ven,

met name schurft, le ver bot en maag darm ne ma to den.

De be han de ling van deze in fec ties ge beurt door off la -

bel use van ge nees mid de len die ge re gis treerd zijn bij

run de ren of klei ne her kau wers, daar geen enk el pro -

duct ge re gis treerd is voor het ge bruik bij lama’s.

Daar na wordt een aan tal in fec ties be spro ken die in

Bel gië van min der be lang zijn of waar van wei nig is

ge we ten, zo als long wor men.

SCHURFT

Voor ko men en epi de mi o lo gie

Schurft bij lama’s komt vaak voor en wordt ver oor -

zaakt door Sar cop tes sca biei var. auche ni ae, Pso rop tes

auche ni ae of  P. cu ni cu li en in min de re mate Cho ri op tes

bo vis en De mo dex sp. (Le guia, 1991; D’Alterio et al.,

2001; Ba tes et al., 2001). In Eu ro pa en Noord-Ame ri -

ka ko men Sar cop tes en Pso rop tes schurft fre quent

voor bij lama’s (Pet ri kow ski, 1998; Ba tes et al., 2001; 

Cur tis et al., 2001; Geur den et al., 2003; D’Alterio et

al., 2005). In het Ver enigd Ko nink rijk be ves tig de

23% van de ei ge naars dat ze te kam pen heb ben met

schurftpro ble men in de kud de (Tait et al., 2002). Vaak 

is er in sleep door aank oop van een sub kli nisch be smet 

dier;  tot de helft van ogen schijn lijk ge zon de die ren

kan met schurftmij ten ge ïnfecteerd zijn (D’Alterio et

al., 2005). Door de stress die ge paard gaat met het

trans port en de ve ran de ring van om ge ving, kun nen

sub kli ni sche in fec ties op flak ke ren (Cur tis et al., 2001).

De an de re die ren in de kud de wor den voor na me lijk

be smet door di rect con tact. Indi rec te overd racht via

de om ge ving is in the o rie mo ge lijk maar is door de

kor te over le vings duur van mij ten in de om ge ving van

on der ge schikt be lang (Geur den et al., 2003).

Kli ni sche symp to men en di ag no se

Voor al Sar cop tes- en Pso rop tes mij ten kun nen ver -

al ge meen de schurft ver oor za ken (D’Alterio et al.,

2001; Geur den et al., 2003). Pre di lec tie plaat sen zijn
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het vent ra le ab do men, de lies streek, de po ten en de

kop (Figuur 1). De symp to men va ri ëren van lich te

huid lae sies tot acu te der ma ti tis met ex su daat, jeuk en

korst vor ming. Door de uit ge spro ken jeuk en pijn,

heb ben de die ren een ge daal de eet lust en kun nen ze

sterk ver ma ge ren of zelfs ster ven (Cur tis et al., 2001;

Le roy et al., 2003). Bij chro ni sche in fec ties is er een

verd ik king van de huid, schil fe ren de kor sten af en ko -

men er gro te pluk ken wol los. Even tu eel kan een se -

cun dai re py o der mie op tre den (Le roy et al., 2003).

Infec ties met Cho ri op tes mij ten ge ven mil de re symp -

to men. Een in fec tie met De mo dex mij ten leidt zel den

tot kli ni sche schurft en is meest al lo kaal. 

Oor schurft wordt ver oor zaakt door Pso rop tes cu -

ni cu li (Fo reyt et al. 1992; Fow ler, 1998; Ba tes et al.,

2001; D’Alterio et al., 2001; Geur den et al., 2003),

die on der meer ook bij het ko nijn, het schaap en de

geit wor den be schre ven als oor zaak van oor schurft

(Ba tes et al., 1999). De in fec tie ver loopt of wel sub kli -

nisch, of wel met dui de lij ke kli ni sche symp to men, zo -

als korst vor ming en jeuk, waard oor de die ren krab ben 

en kop schud den met mo ge lijk he ma to men aan de oor -

ba sis tot ge volg. Deze kun nen ab ce de ren door se cun -

dai re bac te ri ële in fec ties en op de kop ze nu wen druk -

ken, met in co ördinatie tot ge volg (Ba tes et al., 2001;

Le roy et al., 2003; D’Alterio et al., 2005). 

De di ag no se van schurft wordt ge steld aan de hand

van de kli ni sche symp to men en het aan to nen van mij -

ten in huid af krab sels. De huid krab sels wor den het best

ge no men aan de pe ri fe rie van de let sels, in vol doen de

aan tal en bij voor keur van ver schil len de aang etas te

lichaams de len (Geur den et al., 2003; D’Alterio et al.,

2005). Daar de symp to men mede wor den veroor zaakt

door een over ge voe lig heids re ac tie se lec teert men

naast de kli nisch aang etas te die ren bij voor keur jonge

die ren voor staal na me die recht streeks con tact heb -

ben met de kli nisch aang etas te die ren, zelfs in dien

deze geen ernsti ge kli ni sche symp to men ver to nen

(D’Alterio et al., 2005). De af krab sels die nen vol -

doen de diep ge no men te wor den om de di ag no se van

de gra ven de Sar cop tes mijt met ze ker heid te stel len

(Che ney en Allen, 1989). Dif fe ren ti aal di a gnos tisch

denkt men aan lui zen die een voor na me lijk dor saal

ver sprei dings pa troon heb ben, idi o pa thi sche hy per ke ra -

to se door zink de fi ci ëntie (Cur tis et al., 2001), bac te ri ële

huid aan doe ning en en schim me lin fec ties (Ro sychuk,

1989).

Be han de ling en pre ven tie

Bij de be strij ding van Sar cop tes en Pso rop tes

schurft wor den ma cro cy cli sche lac to nen (ML, zo als

iver mec ti ne, do ra mec ti ne, moxi dec ti ne aan een do sis

van 0,2 mg/kg lichaams ge wicht SC) ge bruikt of wor -

den de die ren ge was sen met een foxim oplos sing (10-

20 ml per 10l wa ter). Hier bij is het van be lang alle die ren

die con tact heb ben met de kli nisch aang etas te die ren, te

be han de len. Bij zeer uit ge spro ken korst vor ming moet

men de kor sten ver we ken al vo rens te be han de len, door

bij voor beeld te was sen met een foxim oplos sing. Zelfs

bij mil de symp to men is een dub be le be han de ling met

10 da gen tus sen tijd nood za ke lijk. Eén week na de

twee de be han de ling moet aan de hand van staal na men 

en een mi cros co pisch on der zoek ge con tro leerd wor -

den of er nog le ven de mij ten aan we zig zijn. Indien dit

het ge val is, moet de be han de ling om de tien da gen

wor den her haald tot er geen le ven de mij ten meer wor -

den ge von den in huid af krab sels die 7 da gen na de laat ste 

be han de ling wer den ge no men. Een Cho ri op tes in fec tie

moet ook be stre den wor den door mi ni mum twee be -

han de ling en met 10 da gen tus sen tijd en wordt bij

voor keur be han deld met een to pi caal ec to pa ra si ti -

cum, zo als fipro nil (Cur tis et al., 2001), iver mec ti ne

pour-on (Geur den et al., 2003) of met foxim (Le roy et

al., 2003). Enkel voor de be han de ling van oor schurft

ver oor zaakt door P. cu ni cu li, vol staat een enk el vou -

di ge sub cu ta ne toe die ning van ML (Kam ba ra ge en

Ku si lu ka, 1997). Een se cun dai re bac te ri ële py o der -

mie kan even tu eel be han deld wor den met an ti bi o ti ca.

Om in sleep van schurft in de kud de te voor ko men,

moet elk nieuw aang eko men dier gron dig wor den ge con -

tro leerd op de aan we zig heid van kor sten, voor al op de

pre de lic tie plaat sen: de kop, de buik en tus sen de dij en.

Alhoe wel tot de helft van ogen schijn lijk ge zon de die ren

ge ïnfecteerd kan zijn met schurftmij ten (D’Alterio et al.,

2005), wordt de di ag no se vaak laat tij dig ge steld doord at
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Figuur 1. Schurftlet sels aan de kop van een al pa ca ten
ge vol ge van een ge meng de Sar cop tes spp. en Pso rop tes
spp. in fec tie.



de kor sten vaak niet zicht baar zijn onder de dik ke

vacht. Even tu eel kun nen de die ren enk ele da gen in

qua ran tai ne wor den ge hou den en ge ob ser veerd wor -

den om jeuk uit te slui ten. Daar schurft bij lama’s mede

door de zo ö notische Sar cop tes spp. mij ten wordt ver -

oor zaakt, moe ten  be scher men de maat re ge len wor den

ge trof fen bij het on der zoek van een dier dat verd acht

wordt van een schurf tin fec tie, zo als het dra gen van

hand schoe nen.

LEVERBOT

Voor ko men en epi de mi lo gie

Lama’s kun nen ge ïnfecteerd zijn met de gro te le -

ver bot Fas ci o la he pa ti ca (Con boy et al., 1988; Le -

guia, 1991; Wer ne ry en Kaad en, 2002). Het al dan niet 

voor ko men van een F. he pa ti ca in fec tie hangt af van

de aan we zig heid van de tus seng ast heer Lym naea

trun ca tu la (Le guia, 1991; Ric kard, 1995; Caf ru ne et

al., 1996; Duff et al., 1999; Ney ra et al., 2002). Deze

slak ken ko men voor al voor op vocht i ge wei den. Daar

lama’s veel al het hele jaar op de wei de blij ven staan,

zijn be smet ting en ge du ren de het hele jaar mo ge lijk.

Bes met ting en met le ver bot bij lama’s kun nen af kom -

stig zijn van an de re her kau wers die op de zelf de wei

gra zen of heb ben ge graasd.

Kli ni sche symp to men en di ag no se

De le ver bot lar ven mi gre ren tij dens de pre pa ten te

pe ri o de door de le ver en ko men ui tein de lijk in de gal -

gang en te recht, waar ze uit groei en tot vol was sen bot -

ten. De lar vai re mi gra tie re sul teert in le ver fi bro se,

cho lang itis en hy per pla sie van de gal gang en (Ric kard 

en Fo reyt, 1992; Ha mir en Smith, 2002). Lama’s zijn

zo als scha pen en gei ten ge voe li ger voor een in fec tie

met le ver bot dan run de ren, met vaak acu te symp to -

men, zo als ver ma ge ren, ane mie, hy popro te ïnemie en

snel le sterf te die hoog kan oplo pen (Le guia 1991;

Duff et al., 1999). De di ag no se wordt ge steld door de

kli ni sche symp to men en de anam ne se, met name de

vocht i ge wei den waar op ze graas den. Ver der kan men

le ver bo tei e ren aan to nen in de mest, be hal ve in de

lange, pre pa ten te pe ri o de (12 we ken), waar in reeds

kli ni sche symp to men en sterf te kun nen op tre den. Als

al ter na tief kun nen reeds twee we ken na in fec tie an ti -

stof fen te gen Fas ci o la in het se rum wor den aang e -

toond (Ric kard, 1995; Ney ra et al., 2002), maar over

de sen si ti vi teit en voor al de spe ci fi ci teit van deze

ELISA-test be staan geen ge ge vens. Als dif fe ren ti aal -

di a g no se denkt men aan ko per de fi ci ëntie of ko per in -

toxi ca tie, die bei de le ver symp to men ver oor za ken (Duff

et al., 1999).

Be han de ling en pre ven tie

Voor de be han de ling wordt het best tri cla ben da zo le

(10-12 mg/kg per os) ge bruikt dat niet al leen te gen de

vol was sen maar ook te gen de lar vai re sta dia werk -

zaam is (Le guia, 1997; Duff et al., 1999; Wer ne ry en

Kaad en, 2002). Bij be drijfs pro ble men wordt een con -

tro le pro gram ma op ge zet dat erin be staat alle lama’s

in de herfst en in de len te te be han de len. De nat ste

wei den wor den in de herfst en in de win ter het best ge -

me den. Bij voor keur wor den lama’s niet sa men ge -

weid met an de re die ren die ge ïnfecteerd kun nen zijn

met le ver bot en ei e ren kun nen uit schei den, zo als

scha pen, gei ten, her ten en run de ren.

PARASITAIRE GASTRO-ENTERITIS

Pa ra si tai re ga stro-en te ri tis bij de lama wordt ver -

oor zaakt door in fec ties met ne ma to den. Daar naast is

de lama eind gast heer van Mo nie zia spp., de lint worm

van her kau wers. Hij ver oor zaakt ech ter zel den kli ni -

sche symp to men. 

Voor ko men en epi de mi o lo gie

Pa ra si tai re ga stro-en te ri tis bij de lama kan ver oor -

zaakt wor den door ver schil len de ne ma to den, waar van

som mi ge gast heers pe ci fiek zijn. De gast heers pe ci fie -

ke ne ma to den ko men voor in de na tuur lij ke ha bi tat van 

de lama, met name de Zuid-Ame ri kaan se hoog vlak ten.

In ge bie den waar lama’s zijn ing evoerd, wor den ze

voor al ge ïnfecteerd met maag darm ne ma to den van ge -

do mes ti ceer de her kau wers. De pre va len tie van maag -

darm ne ma to den bij lama’s werd bij 13 ei ge naars (63

die ren) in Vlaan de ren na ge gaan en be droeg 42% (De

Wolf, 2003). Een over zicht van de ver schil len de ga -

stro-in tes ti na le ne ma to den bij de lama wordt ge ge ven 

in Ta bel 1. 

De be smet ting van de wei de met in fec tieu ze lar ven

is meest al laag, om dat lama’s steeds op de zelf de

plaats de fe ce ren en de be smet ting al dus op die de fe ca -

tie plaats ge con cen treerd blijft. Op wei den die ge -

deeld wor den met an de re her kau wers die wel ver -

spreid de fe ce ren, of op wei den met veel lama’s kan de

in fec tie druk wel stij gen (Hill et al., 1993). Naast die -

ren die ver zwakt zijn door bij voor beeld een schurf tin -

fec tie, zijn voor al jonge die ren ge voe lig voor in fec tie, 

om dat de lama aan een zeer traag tem po im mu ni teit

te gen maag darm ne ma to den op bouwt. Pas op de leef -
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tijd van 2 jaar zijn lama’s im muun. De hoog ste ei uit -

schei ding wordt dan ook ge zien rond het spe nen, bij

die ren tus sen 6 en 12 maan den oud (Green et al.,

1996).

Kli ni sche symp to men en di ag no se

Zo wel de gast heers pe ci fie ke als de niet-gast -

heer spe cifieke ne ma to den kun nen pa tho geen zijn

voor de lama en pro duc tie ver lie zen en zelfs sterf te

ver oor za ken. De gast heers pe ci fie ke ne ma to de La ma -

ne ma cha ve zi is de meest pa tho ge ne om dat de lar ven

door de le ver mi gre ren en fo ca le bloe ding en en ne cro -

se ver oor za ken, met ane mie, anor exie en sterf te tot

ge volg. Deze pa ra siet werd tot nu toe al leen be schre -

ven in Peru, Chi li en Argen ti nië, waar de pre va len tie

hoog is (Che ney en Allen, 1989; Le guia, 1991; Caf ru -

ne et al., 2001; Wer ne ry en Kaad en, 2002).

Pa ra si tai re ga stro-en te ri tis ver oor zaakt di ar ree, ver -

ma ge ren, pro duc tie ver lies en sterf te (Hill et al., 1993;

Ric kard, 1993). De di ag no se wordt ge steld aan de hand 

van de kli ni sche symp to men en door het aan to nen van

ne ma to de nei e ren in de mest. Infec tieu ze lar ven die in

het na jaar wor den op ge no men, gaan in in hi bi tie en

kun nen bij het te rug vrij ko men uit de maag- of darm -

wand kli ni sche symp to men ver oor za ken die ver ge lijk -

baar zijn met os ter ta gi o se type 2 bij het rund (Ric kard,

1993), zo als di ar ree en ver ma ge ren.

Be han de ling en pre ven tie

Voor de be han de ling van pa ra si tai re ga stro-en te ri -

tis wor den ML (Geur den en Van He mel rijk, 2005) of

ben zi mi da zo len (Bei er et al., 2000) ge bruikt aan een

do sis die voor run de ren aang ewend wordt. Omdat het

kli nisch be lang van maag darm ne ma to den bij lama’s

af hangt van de be zet tings graad van de wei de en het
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Ta bel 1. Voor ko men en lo ka li sa tie van maag darm ne ma to den bij lama’s.

Ne ma to de Spe cies Lo ka li sa tie Voorkomen in Europa

Hae mon chus spp. C3*      Ja

Oster ta gia spp. C3*      Ja

Trichos trong ylus spp. C3*      Ja

Te la dor sa gia spp. C3*      Ja

Coop eria spp. Dun ne darm      Ja

Ne ma to di rus spp. Dun ne darm      Ja

Strong yloi des spp. Dun ne darm      Ja

Ca pil la ria spp. Dun ne darm      Ja

Oe sop ha gos to mum spp. Dun ne en dik ke darm      Ja

Cha ber tia spp. Dun ne en dik ke darm      Ja

Trichu ris spp. Dik ke darm      Ja

Skrja bi ne ma spp. Dik ke darm      Ja

Mars hal la gia mars hal li C3*      Nee

Ca me los trong ylus spp. C3*      Ja

Spi cu lop te ra gia pe ru vi a na** C3*      Nee

Grap hi ne ma auche ni ae** C3*      Nee

La ma ne ma cha ve zi** Dun ne en dik ke darm      Nee

*C3: der de maag com par ti ment
**: deze ne ma to den zijn spe ci fiek voor de lama



sa men wei den met an de re her kau wers, va rieert de

nood zaak van een pre ven tie ve ont wor ming van wei -

de tot wei de. Dit kan even tu eel wor den na ge gaan

door een grond i ge eva lu a tie van de be drijfs si tu a tie

door een mest on der zoek. Een re gel ma ti ge ont wor -

ming kan lei den tot een ver hoog de pro duc ti vi teit van

de lama’s (Wind sor et al., 1992).

PROTOZOAIRE INFECTIES

Het be lang van pro to zo ai re in fec ties bij lama’s in

Eu ro pa is waar schijn lijk be perkt. Dit heeft veel te ma -

ken met de lage be zet tings graad van lama’s in Eu ro -

pa, met een lage in fec tie druk tot ge volg. In Zuid-

 Ame ri ka, waar de lama een eco no mi sche waar de

heeft en meer in ten sief wordt ge kweekt, kun nen pro to -

zai re in fec ties wel kli ni sche symp to men ver oor za ken.

Coc ci di o se

Bij lama’s zijn 6 Ei me ria soor ten ge kend, met

name Ei me ria al pa cae, E. la mae, E. ma cu sa nien sis,

E. pu noen sis, E. pe ru vi a na en E. au bur nen sis. Er

wordt ver on der steld dat ze zo wel bij de lama, de al pa -

ca, de gu a na co als bij de vi cuña voor ko men. Een uit -

zon de ring hier op vormt E. pe ru vi a na, die enk el bij de

lama zou voor ko men, en E. au bur ne sis, die ook bij het 

rund voor komt. De pre va len tie van coc ci dia is het

hoogst bij die ren van enk ele maan den oud, hoe wel re -

gel ma tig oöcys ten wor den ge von den in de fe ces van

ou de re die ren (Ric kard en Bi shop, 1988; Le guia,

1991; Schrey et al., 1991; Fo reyt en La ger quist, 1992; 

Ro sa dio en Ameg hi no, 1994; Jar vi nen, 1999; Wer ne ry

en Kaad en, 2002; Roh beck et al., 2003).

Over het kli nisch be lang van Ei me ria spp. bij

lama’s be staat dis cus sie. Enkel E. ma cu sa nien sis zou

pa tho geen zijn (Ro sa dio en Ameg hi no, 1994), al dan

niet in com bi na tie met E. la mae (Le guia, 1991). De

kli ni sche symp to men zijn di ar ree, ver ma ge ren en

sterf te en ze ko men voor al voor bij jonge die ren. Bo -

ven dien kun nen door de ve ran der de mo ti li teit ter

hoog te van de dun ne darm ileo-ce ca le in va gi na ties

ont staan (Cos ta rel la en Ander son, 1999). His top atho -

lo gisch ziet men een he mor ra gi sche tot ne cro ti se ren -

de en te ri tis (Ro sa dio en Ameg hi no, 1994).

De di ag no se wordt ge steld aan de hand van de

symp to men en het aan to nen van vaak gro te aan tal len

oöcys ten van de pa tho ge ne spe cies in de mest. De

iden ti fi ca tie van de oöcys ten is dus nood za ke lijk (E.

ma cu sa nien sis: 81-107 x 21-30 µm; E. la mae: 30-40

x 21-30 µm). Als dif fe ren ti aal di ag no se denkt men

aan Clos tri di um en te ri tis en in min de re mate aan een

Gi ar dia du o de na lis in fec tie. Alhoe wel niets be kend

is over de ef fi ca ci teit van coc ci di o sta ti ca bij lama’s,

kan er bij uit bra ken be han deld wor den met tol tra zu ril

(20 mg/kg of 10 mg/kg ge du ren de twee op een vol gen -

de da gen) of di cla zu ril (1 mg/kg) aan een zelf de do sis

als bij her kau wers (Fow ler, 1998; Wer ne ry en Kaad en,

2002). Het ge bruik van mo nen sin bij lama’s wordt ten

stel lig ste af ge ra den, daar er bij lama’s mo ge lijk bij -

wer king en op tre den (Fow ler, 1998). 

Gi ar di o sis en cryp tos po ri di o sis

Infec ties met G. du o de na lis ko men voor bij lama’s

van enk ele maan den oud (Ki or pes et al., 1987; Ru lof -

son et al., 2001) en zijn meest al sub kli nisch. Soms ko -

men er chro ni sche di ar ree en ver min der de groei voor

(Ki or pes et al., 1987). De di ag no se wordt be ves tigd

door het aan to nen van cys ten in de fe ces met be hulp

van mi cros co pisch on der zoek na aan rij king en kleu -

ring met lu gol of wel met im mu no lo gi sche tes ten, zo -

als im mu nof lu o res cen tie of ELISA. Even als bij het

rund wordt al ben da zo le (20mg/kg/dag ge du ren de 3

da gen) of fen ben da zo le (10mg/kg/dag ge du ren de 3

da gen) aang era den voor de be han de ling (Wer ne ry en

Kaad en, 2002), al hoe wel deze pro duc ten niet ge re -

gis treerd zijn voor ge bruik bij lama’s.

Kli ni sche cryp tos po ri di o se ver oor zaakt door Cryp -

tos po ri di um par vum, wordt zel den be schre ven maar

kan voor ko men bij on der voe de die ren (Hovda et al.,

1990). De symp to men zijn di ar ree, ver ma ge ren en

sterf te, voor al bij jonge die ren. De di ag no se ge beurt

door het aan to nen van oöcys ten in de fe ces, of wel

door een mi cros co pisch on der zoek van een ge kleurd uit -

strijk je of wel met be hulp van im mu no lo gi sche tech nie -

ken, zo als im mu nof lu o res cen tie, dip-stick of ELISA.

Ook voor de be han de ling van cryp tos po ri di o se zijn geen

pro duc ten ge re gis treerd voor lama’s en wordt een be han -

de ling met pa ro mo my ci ne (100 mg/kg/dag ge du ren de 5

da gen) of ha lo fu gi no ne lac taat (100 µg/kg/dag ge du ren de 

7 da gen) aang era den (Wer ne ry en Kaad en, 2002).

LONGWORMEN

Lama’s kun nen ge ïnfecteerd zijn met de run der -

long worm Dic ty o cau lus vi vi pa rus en de scha pen -

long worm D. fi la ria. De klei ne long wor men, Pro to-

strong ylus en Mu el le ri us, die voor ko men bij scha pen

en gei ten, wer den nog nooit be schre ven bij de lama

(Che ney en Allen, 1989; Duff et al., 1999). Lama’s in

het eer ste wei de sei zoen zijn het ge voe ligst (Wer ne ry

en Ka aden, 2002). Ge ïnfecteerde die ren hoes ten, ver -

to nen dysp neu en ver ma ge ren. Bij zwa re in fec tie kan
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zelfs sterf te op tre den. Op grond van deze symp to men

wordt de ver moe de lij ke di ag no se ge steld. De lar ven

die via de fe ces wor den uit ge schei den, kun nen aang e -

toond wor den met be hulp van de Baer manntech niek.

Voor de be han de ling kunnen fen ben da zo le, al ben da -

zo le, ox fen da zo le (oraal: 5-8 mg/kg), le va mi so le

(oraal of SC: 5-8 mg/kg) of ML (SC: 0,2mg/kg SC)

wor den ge bruikt, doch enk el de ML zijn zo wel te gen

de vol was sen als te gen de im ma tu re sta dia werk zaam

(Wer ne ry en Kaad en, 2002).

ECTOPARASIETEN

Lui zen en vlooi en

De vlooi en Ver mip syl la ala curt en V. iof fi zijn be -

schre ven bij lama’s, maar ze ver oor za ken zel den

symp to men (Wer ne ry en Kaad en, 2002). Lui zen ko -

men bij lama’s voor al voor tij dens de win ter. De meest 

voor ko men de lui zen zijn de bloed zui gen de lui zen

Mi crot ho ra ci us prae long iceps en M. ani mor. Bij de

al pa ca wordt bij ko mend M. maz zai be schre ven. De

bloed zui gen de lui zen ver sprei den zich door di rect

con tact en ko men voor na me lijk voor op de kop, in de

nek en op de schoft. In Peru wer den reeds kud den be -

schre ven waar in tot 40% van de adul te en 20% van de

jonge die ren be smet wa ren met he ma to fa ge lui zen

(Cic chi no et al., 1998). De bijt luis Da ma li nia bre vi -

ceps komt voor aan de staart ba sis, op de rug en op de

schoft en ver oor zaakt recht streeks scha de aan de wol

(Ro sychuk, 1989; Duff et al., 1999). Daar naast ver -

oor za ken bei de lui zen soor ten ook jeuk en hui dir ri ta -

tie, waard oor de die ren krab ben en schu ren en de kwa -

li teit van de wol bij ge volg af neemt. Bo ven dien gaan

de die ren min der eten en ver ma ge ren. De di ag no se

ge beurt door het aan to nen en dif fe ren ti ëren van de

lui zen in huid sta len via di rect mi cros co pisch on der -

zoek. De zelf de dif fe ren ti aal di ag no sen als bij schurft

moe ten in acht wor den ge no men.

Een be han de ling te gen lui zen dient te wor den her -

haald na 10 da gen. Voor de stee klui zen ge bruikt men

het best ML (0,2mg/kg SC; Cic chi no et al., 1998) en

voor de bijt lui zen to pi ca le ec to pa ra si ti ca (flu methri ne

aan 20ml per 100kg, me tri fo naat aan 15g/10l en

foxim aan 10-20 ml per 10l wa ter). Alle die ren die

con tact heb ben met el kaar, moe ten be han deld wor den 

(Che ney en Allen, 1989).

My i a sis

My i a sis ver oor zaakt door de lar ven van Hy po der ma

sp. of Lu ci lia, komt waar schijn lijk voor, maar werd nog

niet be schre ven bij lama’s. De lar ven van Oes trus ovis

(Wer ne ry en Kaad en, 2002), en in de Ver enig de Sta ten 

ook de lar ven van de her ten hor zel Cep he ne my ia sp.

(Fow ler, 1998; Mat toon et al., 1997) wor den bij lama’s

be schre ven met symp to men van dysp neu, ri ni tis, on -

rust, kop schud den en mu co pu ru len te neus vloei. ML

(0,2mg/kg SC) zijn ef fec tief om de lar ven te eli mi ne -

ren.

Te ken

In Bel gië zijn voor al de drie-gast heer te ken Ixo des

spp. en Der ma cen tor spp. van be lang. Res tan ten van

mond de len van de teek kun nen aan lei ding ge ven tot

een lo ka le der ma ti tis (Wil son, 2002). De te ken kun -

nen mecha nisch wor den ver wij derd of wel wordt de

lama be han deld met ML (0,2 mg/kg SC; Che ney en

Allen, 1989).

CONCLUSIE

Bij lama’s in Bel gië zijn schurft en le ver bo tin fec -

ties kli nisch van groot be lang. De uit ge spro ken jeuk

en korst vor ming bij schurft lei den tot een ver min der -

de wol kwa li teit, een ster ke ver ma ge ring en sterf te. De 

be han de ling van schurft is moei lijk en dient nauw -

keu rig te wor den ge ëvalueerd. Ook een in fec tie met

Fas ci o la he pa ti ca leidt tot ver ma ge ren en sterf te, die

zeer acuut kan zijn. Maag darm ne ma to den kun nen

van be lang zijn bij jonge en ver zwak te die ren, bij die -

ren die sa men gra zen met an de re her kau wers en bij

een hoge be zet tings graad, waard oor de in fec tie druk

hoog kan oplo pen. Daar om moet een pas send pre ven -

tief ont wor mings sche ma wor den uit ge werkt naar ge -

lang de si tu a tie. 
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Uit het ver le den  

Vete ri nair Ver le den in de Vit ri ne

TWEE DE THE MAPRE SEN TA TIE

PLATTELANDSPRAKTIJK IN DE VORIGE EEUW

Eni ge tijd ge le den start te een twee de the ma ti sche pre sen ta tie ing ericht te Me rel be ke door

het Mu seum en Archief van de Vlaam se Dier ge nees kun de in de ten toon stel lings kas ten in de

hal (1ste verd ie ping) voor de kli nie kau di to ria 1 en 2 (cen traal ge bouw). Enke le as pec ten van het 

die ren art sen le ven op het plat te land in de 20ste eeuw wor den geVllus treerd: te gen stel ling tus sen

plat te lands die ren arts en KHD-die ren arts, aan be vo len ta rief lijst 1957, Dr. Vlim men en zijn

dok ters tas (foto), hoe een vi si te aan vra gen, etc.

Nog tot eind 2005.

L. De vrie se


