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Wormen niet uit het oog verliezen



TIJDIG ONTWORMEN HELPT ZWARE  
BESMETTINGEN VOORKÓMEN
Wormen in onze pluimveehouderij

Er bestaan wereldwijd tientallen wormen die kippen parasiteren. Onder onze omstan dig
heden duiken dezelfde 4 soorten telkens terug op:

• Heterakis: een kleine spoelworm die in het cecum leeft

• Ascaridia: een grote spoelworm die in de dunne darm wordt gevonden

• Capillaria: haarwormen die in het ganse darmstelsel voorkomen

• Raillietina: een grote lintworm die de dunne darm van de kip bewoont

Een eenvoudige levenscyclus en de ruime aanwezigheid van tussengastheren verklaren 
waarom de 4 genoemde wormsoorten zich in onze pluimveesector zo goed handhaven. 
Volwassen wormen in de darm leggen eitjes die met de mest naar buiten komen. Bij 
spoel –en haarwormen ontwikkelen zich nieuwe volwassen wormen in de darm wanneer 
de eitjes na een rijpingsperiode terug door de kip worden opgenomen. Bij de lintworm 
worden de eitjes eerst uit de mest opgenomen door vliegen of kevers. Nieuwe lintwormen 
ontstaan wanneer de kip deze besmette ‘tussengastheren’ opeet.

De levenscyclus van de worm duurt onder optimale veldomstandigheden 3 tot 5 weken. 
Daarom worden wormen niet gezien bij kortlevende vleeskuikens maar wel bij langer 
levende leghennen en moederdieren. 

Leghennen op batterij hebben weinig contact met de mest, waardoor spreiding van 
een worminfestatie moeilijk verloopt. Wormen vormen daarom vooral een probleem in 
scharrel –en volièresystemen.

Onderzoek toonde aan dat meer dan 80% van de Belgische legbedrijven in scharrel 
of volièresysteem met wormen besmet is(1). Ook bij moederdieren is de graad van 
besmetting zeer hoog: ongeveer 93% van de onderzochte monsters tekent positief(2).  
In 20% van de monsters zijn 2 wormsoorten tegelijk aanwezig en in 3% van de tomen gaat 
het zelfs over 3 soorten!
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Wormen zijn schadelijk

Wormen in de darm van de kip verbruiken een gedeelte van de voedingsstoffen en 
beschadigen de darmwand. Dit leidt tot slechtere conditie, verminderde eetlust, 
vermageren en lagere eiproductie. De klachten zijn erger naarmate meer wormen 
aanwezig zijn.

Wormen zijn soms ook transporteurs voor andere ziekteverwekkers. Goed gekend in 
dit opzicht zijn de eitjes van de kleine spoelworm die de Histomonas parasiet kunnen 
meedragen. Opname van de wormeitjes leidt dan niet enkel tot een wormbesmetting 
maar eveneens tot histomoniasis, een aandoening die met hoge sterfte gepaard gaat en 
waartegen niet kan behandeld worden.

Bestrijding noodzakelijk

Een aantal algemene maatregelen zijn zinvol om wormen te helpen bestrijden: regelmatig 
verwijderen van de mest, het strooisel droog houden, afschrapen of omploegen van de 
grond, verdelgen van vliegen en kevers, .... 

Daarnaast is het belangrijk om regelmatig bv. om de 6 weken de aanwezigheid van 
wormen in de stal na te gaan via microscopisch onderzoek van mengmeststalen of via 
lijkschouwing van dode dieren. Vooral de beide spoelwormsoorten worden frequent 
aangetroffen (Figuur 1). Haarwormen worden zelden gevonden, tenzij bij leghennen met 
buitenbeloop.

Figuur 1. Procentuele verdeling van wormsoorten bij moederdieren en leghennen in 
scharrel of volièresystemen in België(1,2)

Wormsoort Moederdieren
Leghennen scharrel -of volière

Zonder buitenbeloop Met buitenbeloop

Kleine spoelworm 62 % 29 % 27 %
Grote spoelworm 26 % 61 % 32 %
Haarworm 2 % 4 % 35 %
Grote lintworm 10 % 7 % 6 %
Andere < 1 % < 1 % < 1 %

 



Wanneer wormen worden vastgesteld, wordt best een medicamenteuze behandeling 
ingesteld om ziekte bij de dieren en verdere contaminatie van de omgeving tegen te 
gaan.

Drinkwater of voeder

Wegens gebrek aan valabele alternatieven werden behandelingen met wormmiddelen 
tot nu toe meestal via het voeder ingesteld. Nu bestaan er echter ook medicijnen die 
vlot via het drinkwater kunnen toegediend worden. Drinkwaterbehandelingen hebben 
als voordeel dat er snel op een diagnose van wormen kan gereageerd worden, los van 
de vullingstoestand van de silo. Tevens kan via drinkwater het wormmiddel homogeen 
over de dieren verdeeld worden, hetgeen bij voederbehandelingen in de praktijk soms 
een probleem stelt. Drinkwaterbehandelingen lopen verder geen risico op versleping 
van product zoals dat bij voedersupplementatie wel het geval is. 

(1) Ref: Brochure “Wormbesmettingen bij leghennen in niet-kooihuisvesting”, www.dgz.be
(2) Ref: Cijfers DGZ Vlaanderen, periode 2011-2014



1. Komen wormen bij kippen veel voor in 
België?
JA. Worminfestaties treden op bij kippen met een lange productiecyclus. 
Onderzoeken hebben uitgewezen dat de overgrote meerderheid van leg en 
vermeerderingsbedrijven in België besmet is. Vooral de grote en de kleine 
spoelworm duiken vaak op.

2. Speelt het houderijsysteem een rol in 
verband met worminfestaties?
JA. Essentieel bij de verspreiding van wormen is dat de kippen contact heb
ben met de mest en/of tussengastheren. Dat gebeurt vooral wanneer de die
ren toegang hebben tot de grond en dus veel minder bij batterijhuisvesting. 
Systemen met buitenbeloop bij leghennen hebben meer te lijden van haar
worminfestaties.

3. Zijn worminfestaties schadelijk? 
JA. Wormen gaan met de kip in competitie voor de beschikbare voedings
stoffen en beschadigen de darm. Dit leidt tot een verminderde algemene 
conditie en lagere leg. De eitjes van de kleine spoelworm kunnen tevens 
Histomonas parasieten met zich meevoeren. Histomoniasis is een aandoe
ning die tot sterfte kan leiden en waartegen geen medicijnen beschikbaar 
zijn. 

4. Is behandelen via het drinkwater mogelijk? 
JA. Er bestaan op dit ogenblik producten die zeer goed in drinkwater  
verdeeld kunnen worden en dat leidt tot een homogene behandeling van 
de dieren. In tegenstelling tot behandeling via voeder kan een drinkwater
behandeling onmiddellijk worden gestart wanneer de diagnose van een 
wormbesmetting wordt gesteld. Dit voorkómt verdere contaminatie van de 
omgeving. Er is uiteraard geen gevaar op versleping van het product.
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