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Inleiding 
 
In dit boekje vindt u de verschillende wormsoorten en parasieten bij alpaca’s. Er staat informatie 

vermeld over welke wormsoorten en parasieten veel voorkomen bij alpaca’s, voor wat voor 

symptomen ze zorgen, hoe te herkennen onder de microscoop en de behandeling van deze worm of 

parasiet.  

Voor degene die zelf mestonderzoek willen doen bij hun dier kunt u ook een handleiding vinden van 

wat u nodig hebt voor dit mestonderzoek en welke stappen u moet uitvoeren. 
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1. Besmettingskans 

1.1. Besmettingsdruk 
De besmettingsdruk is het aantal infectieuze larven waaraan de alpaca’s worden blootgesteld.  
Als je een kleine weide hebt  waar veel alpaca’s lopen is de kans op besmetting groter dan op een 
grote weide met een kleinere/ even grote bezettingsgraad.  
 
Ook is het verstandig als je de dieren regelmatig omweid. Het liefst om de 3 tot 4 weken.   
Als je de dieren hebt omgeweid is moet je ervoor zorgen dat alle uitwerpselen uit de weide worden 
verwijderd. Ook moet de weide worden “gebloot”, het gras heel kort maaien, omdat wormen goed 
kunnen overleven in lang gras. In erg kort gras is deze kans lager.  Alle wormen verwijderen in een 
weide is lastig, sommige wormsoorten  en parasieten kunnen (in de vorm van een ei of larve) een 
Nederlandse winter best overleven.  
 
Regelmatig mest verwijderen zal de infectiedruk ook verlagen.  Om de infectiedruk echt te verlagen 
kun je het beste minimaal 2 keer in de week alle mest in je wei verwijderen.  
 
Je kan ook de weide laten begrazen door andere dieren zoals paarden. Paarden eten namelijk het 
gras waar de worm-larven inzitten die schadelijk zijn voor alpaca’s, maar niet schadelijk zijn voor 
paarden.  Andersom werkt dit ook. Alpaca’s verteren het gras met de wormlarven die schadelijk zijn 
voor paarden. Hierdoor kun je je weide toch blijven gebruiken en tegelijk de besmetting van het gras 
verminderen.  

1.2. Klimaat 
Besmetting vindt vooral plaats in het najaar, wanneer de temperatuur nog redelijk hoog is en er veel 
regenval plaatsvindt.  
 
De Haemonchus contortus infecties vinden meestal plaats vanaf juni tot in het najaar, afhankelijk van 
de weersomstandigheden.  
 

1.3. Stress  
Dieren die gestrest zijn, zijn gevoeliger voor een worminfectie.  
Stressfactoren kunnen zijn: geboorte, dekken, lacteren, scheren en omweiden. Ook een nieuw dier in 
de groep zetten kan leiden tot stress. Die hiërarchie in de groep raakt hierdoor namelijk tijd 
verstoord. 
 

1.4. Conditie 
Als het dier een verminderde conditie heeft is de kans op een wormbesmetting verhoogd. 
Verminderde conditie kan onder andere veroorzaakt worden doordat het dier een jong heeft 
gekregen of doordat het dier ziek is door een andere infectie.  
Naast de conditie is het ook verstandig dat je de bodyscore of het gewicht van de dieren in de gaten 
houd. Dit kan namelijk veel aangeven of er iets mis is met het dier.  
 
Voor het wegen van een volwassen alpaca heb je een speciale dieren platform weegschaal nodig. Dit 

is een vloerweegschaal waar je de dieren op kan laten lopen.  
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Om de bodyscore van een alpaca te bepalen heb het volgende schema. Een score van 3 is het meest 

optimale voor de gezondheid van het dier.  
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2. Hoe voorkom je een wormbesmetting 

2.1. Gebruik van ontwormingsmiddelen 
Onjuist gebruik van ontwormingsmiddelen kan ertoe leiden dat de alpaca resistent wordt voor dit 

middel. Om dit te voorkomen moet je regelmatig mestonderzoek doen en vanuit daar kijken of je ze 

moet behandelen. Als je ze behandeld moet je erop letten dat je het dier niet onderdoseert, dit zorgt 

ervoor dat de wormen niet verdwijnen en dat het die resistent wordt voor het ontwormingsmiddel. 

Ook moet je ervoor zorgen dat het ontwormingsmiddel dat je wilt gebruiken ook werkt tegen de 

worm die het dier heeft. Als je de mogelijkheid hebt, is het verstandig om af te wisselen van 

geneesmiddelen.  

 

2.2. Nieuwe dieren 
Je kunt dieren die nieuw binnen komen op het bedrijf het beste eerst in quarantaine houden, dit 

moet minimaal één maand lang. Mochten deze wormen bij zich hebben kunnen ze niet de hele 

kudde besmetten. Als ze in quarantaine zitten kun je het beste na een tijdje mestonderzoek bij ze 

doen en ze, zo nodig, behandelen.  
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3. Mestonderzoek 
 
 
Mestonderzoek gaat bij alpaca’s niet zoals bij de meeste dieren. Hierom vinden mensen het vaak 
lastig om zelf onderzoek te doen. 
Dit is gelukkig niet zo en met een beetje hulp kun je het gewoon zelf. Op deze manier bespaar je veel 
dierenartskosten. 
 
Benodigdheden: 

- Minimaal 10 gram mest 
- Suikeroplossing  
- Theelepeltje 
- Zeefje 
- Maatbeker 
- Flaconbuis 
- Pipet 
- McMaster 
- Microscoop  

 
 
Voor het doen van mestonderzoek van alpaca’s heb je een suikeroplossing nodig van 500 ml en 640 
gram suiker. 

- Weeg 3 gram (moet nauwkeurig zijn) hierbij doe je 42 ml suikeroplossing.  
- Maak de mest zacht door dit met een theelepeltje te prakken. Daarna zwenk (niet schudden) 

je het geheel tot alle mest is opgelost 
- Leg een zeefje boven een maatbeker 
- Giet het mengsel in het zeefje 
- Met een stamper pers je voorzichtig alle vloeistoffen uit het geheel dat in de zeef is 

achtergebleven 
- Je gooit de vloeistof weer terug in de flacon, die opnieuw gezwenkt moet worden 
- Zuig met een pipet de vloeistof uit de flaconbuis en vul het eerste compartiment van de 

McMaster 
- Zwenk de vloeistof nogmaals 
- Vul het tweede compartiment 
- Wacht vervolgens minimaal 5 minuten voordat je de McMaster onder de microscoop bekijkt 
- Onder de microscoop kun je de wormeieren tellen en definiëren. Van deze uitslag kun je het 

dier wel of niet ontwormen. 
 
Een McMaster 
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4. Meest voorkomende wormsoorten 
 
De behandeling van wormen bij alpaca’s begint met een mestonderzoek. Er zijn verschillende 
methodes voor mestonderzoek. De bekendste zijn de flotatiemethode en de McMastermethode. De 
eerste geeft een globale indruk van de wormbesmetting, de tweede is veel gedetailleerder. 
 
 
Met een mestonderzoek kan je zien welke worm of parasiet de Alpaca precies heeft en hier een 
behandelplan voor opstellen en de alpaca het goede medicijn geven.  
 
 
Je mag geen ontwormingsmiddelen meer gebruiken als er geen bewijs is van besmetting bij het dier.  
 
 
Veel dierenartspraktijken voeren mestonderzoeken uit volgens de eenvoudige flotatie methode. Dat 
kost ongeveer € 15,- per monster. 
 
 
De volgende ontwormingsmiddelen worden gebruikt ter bestrijding van wormen bij de alpaca: 
 

 Levamisol, een levacide injectie met werzamestof levamisolhydrocholride 

 Zolvix, werzame stof monepantel 

 Cydectin, werzame stof moxidectine 

 Tolracol, werkzame stof toltrazuril 

 Cevazuril, werkzame stof toltrazuril 

 Endex 8,75%, met werkzame stof Triclabendazol  en levamisol 
  

http://www.schapendokter.nl/product/1651/behandeling-aandoeningen-parasietenziektes-parasietenbestrijding-coccidiose-middelen-tolracol-1l.html
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4.1. Haemonchus contortus 
 
Deze worm kan worden bestreden met levamisol, een oud middel maar nog steeds goed werkzaam. 

Zolvix is een vrij nieuw middel maar resistentie tegen dit middel is al aangetroffen. Cydectin kan goed 

werken wanneer het in de orale vorm word toegediend. 

Let op dat deze middelen op basis van lichaamsgewicht gegevens worden, onderdosering kan leiden 

tot resistentie! Zorg er dan ook bij orale toediening voor dat niet de helft word uitgespuugd! 

 de rode legmaagworm (barber pole worm) 

 Rondworm  

 Komt voor in de maag 

 Voed zich in de maag met bloed 

 Als gevolg bloedarmoede 
 
Hoe te herkennen 

 70-85 µm bij 41-28 µm 

 De buitenkant is ovaal als een ei 

 De binnenkant lijken kleine rondje bolletjes 
 

 
 
Symptomen; 

 Vermoeidheid  

 Verlies in gewicht 

 Opzwelling van de huid  

 Bloedarmoede en daardoor bleke slijmvliezen 

 Droge mest, in tegenstelling tot andere wormen 
 
Hoe schadelijk; 

 Omdat de worm zorgt voor bloedarmoede sterven ze hier vaak aan 

 De huidopzwelling die de worm veroorzaakt zijn heel pijnlijk  
 
Hoe te behandelen 

 Deze worm kan bestreden worden met Levamisol, dit is een oud middel maar is nog goed 
werkzaam 

 Ook kan het bestreden worden met Zolvix, dit is een vrij nieuw middel, maar er is al 
resistentie gevonden tegen dit middel 

 Cydectin kan ook goed werken als het oraal word toegediend 
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Let op! 
Deze middelen werken op basis van lichaamsgewicht, onder dosering kan leiden tot resistentie. Zorg 
er voor dat bij de orale toediening niet de helft weer word uitgespuugd maar dat alles word 
doorgeslikt. 
 

 
  



10 | P a g e  
 

4.2. E.Mac 
Deze vorm van coccidiose is in de regel goed te behandelen met Baycox Bovis, Tolracol, Cevazuril of 

Vecoxan. Deze orale middelen moeten accuraat gedoseerd worden, op basis van gewicht, en moeten 

wellicht meerdere malen herhaald worden. Overleg met uw veearts. 

 Eencellige parasiet  

 Komt voor in het darmkanaal 

 Veroorzaakt schade aan het slijmvlies van het darmkanaal 

 Remt absorptie van voedingsstoffen 
 
 
Hoe te herkennen 
 

 
 
 
Symptomen;  

 Diarree 

 Verlies in gewicht 

 Sloomheid, vooral bij de jongere dieren 
 
Hoe schadelijk; 

 Wanneer er geen Emac in de mest wordt gevonden betekend dit niet dat het niet aanwezig 
is, het is dus moeilijker om een diagnose te stellen 

 Zwakkere dieren en dieren onder stressomstandigheden zijn gevoeliger 

 De Emac kan een hele lange periode voor schade zorgen  

 Bij Emac word er altijd direct te worden behandeld 
 
  

http://www.schapendokter.nl/product/1651/behandeling-aandoeningen-parasietenziektes-parasietenbestrijding-coccidiose-middelen-tolracol-1l.html
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4.3. Nematodirus battus 
 Zit in de dunne darm. De larven maken de wand van de dunne darm kapot, dit zorgt voor een 

slechte vertering. Verder zie je ernstige  diarree, vermagering en uitdroging.  
 

Hoe te herkennen  

 Een langwerpige ovaal met een duidelijke buitenrand 

 Binnen kant zijn een aantal ronde eitjes 
 

 
  
Symptomen; 

 Verminderde eetlust 

 Acute diarree 

 Verlies in gewicht 

 Dehydratie  

 Achterblijven in groei  
 
Hoe schadelijk; 

 Het is vooral dodelijk bij jonge dieren  

 De worm heeft een behoorlijke resistentie tegen ontwormingsmiddelen en kunnen 
gemakkelijk de winter door overleven, dus het is lastiger om ervan af te komen 

 Zeer schadelijk, oorzaak van meeste wormproblemen 

 

Hoe te behandelen 

 Alle geregistreerde wormmiddelen zijn werkzaam tegen alle stadia van de Nematodirus 

battus 

 Gebruik bij voorkeur benzimidazolen, dit omdat andere maagdarmwormsoorten wel 

resistent zijn. Als u een ander middel gebruikt waar bij de andere aanwezige 

maagdarmwormsoorten ook worden aangepakt zonder dat het nodig is worden en door die 

wormen onnodig resistentie opgebouwd 
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4.4. Leverbot 
 
Deze wordt bestreden met Endex met als werkzame stof  triclabendazol en levamisol. Maar voor de 

triclabendazol  is een resitentie gevonden en dus werkt dit middel niet zo goed als het zou moeten 

doen. Andere middelen zijn Endex, Fasinex, en Ivomec Plus, deze hebben allemaal vantriclabendazol 

als werkzame stof.  Voor de Flukiver Combo, waar closantel en mebendazol in zit, is nog geen 

resistentie gevonden 

 

  

Fasciola is een groep lever platwormen, de meest voorkomende zijn; 

 Fasciola Hepatica  

 Fasciola Gigantica  
 
Hoe te herkennen 

 leverbot drijft niet bij de flotatieoplossing  

 Er bestaat een speciale botvanger, de botvanger maakt het mogelijk om na het zeven de 
leverboteieren en pensboteieren gemakkelijk uit het bezinksel te vinden onder de 
microscoop. 

 Groot en ovaal met duidelijke buitenrand 

 Binnenkant lijken allemaal kleine eitjes 

 
 
Symptomen; 

 Achterblijven in groei  

 Verlies in gewicht 

 Opzwelling van de huid   

 Vermoeidheid  
 
Hoe schadelijk; 

 De lever wordt beschadigt en kan niet meer goed functioneren  

 Omdat de worm zorgt voor bloedarmoede sterven ze hier vaak aan  

 De huidopzwelling die de worm veroorzaakt zijn heel pijnlijk 

 Platworm 

Leverbot 
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4.5. Kleine coccidiën 
 
Bij de behandeling van coccidiose zal in veel gevallen levensondersteunende hulp nodig zijn. De 
middelen hierboven maken hopelijk korte metten met de coccidiose, maar de spijsvertering, 
lichaamstemperatuur en bloedwaarden moeten wel op gang worden gehouden. Een typisch 
behandelplan bij een ziek dier met coccidiose omvat bijvoorbeeld: 
 

 Vitamine supplementatie (AD3E en Vit B1) 

 Mineralen supplementatie (denk bijvoorbeeld aan ijzer of selenium) 

 De alpaca moet blijven eten. Bij voorkeur voeding hoog in vezels maar laag in proteïnes. 
Denk aan een smakelijke mix van alpaca mineralenbrok, alfalfa, bietenpulp, koeien 
krachtvoer en grasmix. Daarbij uiteraard hooi en water ruim voorzien 

 Indien een alpaca langdurig ligt, loont het om de benen meermalen dagelijks te strekken en 
masseren. Dit om de bloedomloop en dus ook spierkracht op gang te houden. 

 Ondersteuning van maag ter voorkoming van maagzweer. Eerder kon de veearts hiervoor 
tabletten 'Antepsin' (sucralfaat) leveren. Dit creëerde een beschermend laagje in de maag. 
Tegenwoordig zijn hier andere merken van beschikbaar. In Groot-Brittannië word er door 
fokkers nogal uitgeweken naar Gaviscon original tabletten, die gewoon bij de supermarkt en 
drogist verkrijgbaar zijn. 

 
Kleine coccidiën kunnen zich snel meester maken van uw jonge alpaca's, volwass en alpaca´s kunnen 
hier wel beter tegen.  
 
Wormmiddelen werken niet tegen de coccidien, een wel werkend middel tegen de coccidien is 
Vecoxan.  
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4.6. Trichostrongylus  
Trichostrongylus is een groep rondwormen die voorkomen in de dunne darm, de meest 
voorkomende zijn; 

 Trichostrongylus Probolorus  

 Trichostrongylus Capricola 

 Trichostrongylus Colubriformis 

 Trichostrongylus Longispicularis  

 Trichostrongylus Vitrinus  
 
Hoe te herkennen 

 
 
Symptomen; 

 Verminderde eetlust  

 Achterblijven in groei 

 Diarree  

 Verlies in gewicht  
 
Hoe schadelijk; 

 Sommige soorten Trichostrongylus kunnen mensen infecteren  

 Kan leiden naar acute sterfte  
 
Hoe te behandelen 

 Deze worm kan bestreden worden met Levamisol, dit is een oud middel maar is nog goed 
werkzaam 

 Ook kan het bestreden worden met Zolvix, dit is een vrij nieuw middel, maar er is al 
resistentie gevonden tegen dit middel 

 Cydectin kan ook goed werken als het oraal word toegediend 
 
Let op! 
Deze middelen werken op basis van lichaamsgewicht, onder dosering kan leiden tot resistentie. Zorg 
er voor dat bij de orale toediening niet de helft weer word uitgespuugd maar dat alles word 
doorgeslikt. 
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5. Overige wormsoorten 
 
Er zijn heel veel verschillende soorten wormen die bij dieren voorkomen. Deze zijn niet voor alle 

dieren gelijk en zo zijn er ook voor alpaca’s een aantal wormen die je regelmatig tegen komt. 

5.1. Cooperia SPP  
Cooperia SPP is een groep dunne darm rondwormen, de meest voorkomende zijn; 

 Cooperia Punctata 

 Cooperia Oncophora  

 Cooperia Pectinata 

 Cooperia Mcmasteri  
 
Symptomen; 

 Diarree  

 Verminderde eetlust  

 Verlies in gewicht 

 Wol groeit minder snel  
 
Hoe schadelijk; 

 Zeer schadelijk, oorzaak van meeste wormproblemen  

 Moeilijk te bestrijden omdat ze goed tegen verschillende weersomstandigheden kunnen / 
kunnen rond een jaar in een weide overleven  

 Beschadiging aan de dunne darm  

 

5.2. Ostertagia  
Ostertagia is een groep maag rondwormen, de meest voorkomende zijn; 

 Ostertagia Ostertagi  

 Ostertagia Circumcincta  

 Ostertagia Trifurcata 

 Ostertagia Lyrata 
 
Symptomen; 

 Diarree  

 Verlies in gewicht 

 Wol groeit minder snel 

 Niet eten  
 
Hoe schadelijk;  

 Het dier kan binnen een week sterven 

 Het duurt langer voor het immuunsysteem van het dier om de schade van de worm te 
verminderen, en het is niet altijd permanent  
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5.3. Oesophagostomum  
Oesophagostomum is een groep rondwormen, de meest voorkomende zijn; 

 Oesophagostomum columbianum 

 Oesophagostomum multifoliatum 

 Oesophagostomum radiatum 

 Oesophagostomum venulosum.  
 
Symptomen; 

 Diarree  

 Sloomheid  

 Verlies in gewicht  

 Verminderde eetlust  
 
Hoe schadelijk; 

 Zeer schadelijk voor dieren jonger dan 2 jaar, hoge infectie kan fataal zijn 
 

 

5.4. Dictyocaulus  
Dictyocaulus is een groep rondwormen, de meest voorkomende zijn; 

 Dictyocaulus Filaria 

 Dictyocaulus Viviparus 

 Dictyocaulus Arnfieldi  
 
Symptomen; 

 Erg hoesten 

 Moeite met ademen 

 Verlies in gewicht 

 Verminderde eetlust 
 
Hoe schadelijk; 

 De wormen leven in de luchtpijpvertakkingen van het dier, hier kunnen ze verstopping van 
de luchtwegen veroorzaken 

 Ze kunnen zorgen voor secundaire infecties  
 

 

 
 


