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Casus 

In verschillende praktijken werden kittens vanaf 4 weken leeftijd 
aangeboden met luchtwegaandoeningen… 



Casus 

Ze waren ernstig benauwd.... 



  Aanvankelijk    

  - niesziekte 

   - chronische bacteriële bronchitis 

   - allergische bronchitis  

   (- tumoren) 

    
      

Differentiële diagnose 
 

Bij vaststellen eosinofilie 

   - longworminfectie 

   - allergische bronchitis (astma) 

   - hartworminfectie (buitenland anamnese) 

   - ingeademde allergenen 

 



Diagnostiek: longwormlarven in feces 



Longworminfectie bij de kat 
Aelurostrongylus abstrusus 

 



Kat definitieve gastheer 

Versch. paratenische gastheren L3 in tussengastheer slak 

L1 larve in feces 

Indirecte cyclus 
Ppp = 35-63 dagen 
 

Cyclus longworm kat 



2004 

Resultaten 

• 2,6% van de katten (8/305) scheidde longwormlarven uit 



2010 

Aanleiding onderzoek 

Kittens met ernstige respiratoire 

problemen door longworm;                

1 overleden. 

 

Resultaten 

• 3,5% van de katten (6/173) 

scheidde longwormlarven uit 

• 83% respiratoire verschijnselen 

• Geen verband tussen aantal larven 

en klinische verschijnselen of 

röntgen 

• 2/6 intermitterende uitscheiding 

van larven  



2013 

Resultaten 

• 6,6% van de katten (26/394) 

longwormlarven in feces 



2014 

Aanleiding onderzoek 

Prevalenties Portugal en Italië tot 18% 

Update longworminfecties kat in NL 

 

Resultaten 

• 3% van de katten (6/202) scheidde 

longwormlarven uit 

• Baermann gouden standaard 

diagnostiek 

• intermitterende uitscheiding  

    evt. feces van 3 dagen gebruiken 



 

Onderzoekscriteria  

 Routine consult: geen (parasitaire) aandoening 

 Geen ontworming gedurende min. 2 maanden  

 Geen ectoparasitaire behandeling gedurende min. 1 maand 

Prevalenties parasieten kat in Europa  



• Deelname: 1519 huiskatten  

 

 

Aantal katten 



        Resultaten   

Van de 1519 onderzochte katten was bij 50,7% 
(770) 1 of meer parasieten aanwezig  

(ecto en/of endo) 

Meer dan de helft van de Europese katten 
had minimaal 1 parasiet 



Besmetting met endoparasieten 

  % (aantal) 

  Totaal endoparasieten 35% (533/1519) 

Gl wormen 
GI nematoden 

GI cestoden 

26% (390/1519) 

  21%  (312/1519) 

     7% (64/1519) 

Longnematoden 5% (60/1115) 

Protozoa 21% (182/885) 



 Epidemiologie    
   - onderrapportage 

   - endemische foci 

   - slak tussengastheer / prooidieren paratenische gastheer 

   - meestal zelflimiterend 

   - alleen tijdens patente periode (ged. 2-4 maanden) uitscheiding larven 

     (terwijl klinische symptomen persisteren)    

       

Longworm bij de kat 
Aelurostrongylus abstrusus  



Longworminfecties bij de kat 
Aelurostrongylus abstrusus  

   Klinische symptomen 
   - afh. aantal wormen, conditie, leeftijd, immuunstatus 

   - van asymptomatisch tot ernstige, fatale pneumonie 

   - meestal milde vorm en verdwijnen van symptomen binnen 1 week 

   - maar ook: chronische hoest, niezen, neusuitvloeiing, dyspneu,  

     tachypneu, open bek ademen, vermagering, sterfte    

 

   Anesthesie-risico (sterfte) 
   - verminderde gasuitwisseling en pulmonaire hypertensie  

   - hypoxisch worden en acute infiltraten bij positieve dieren 

   - Vooral jonge dieren (castratie)  

      USA: bij sectie bleek 10% (5/54) anesthesie-sterfte t.g.v longworm 
 



   Normaalbeeld Longworm 

Diagnostiek: röntgenbeeld  



Diagnostiek: fecesonderzoek 

Diagnostiek: 

• Baermann methode  
larven in de ontlasting 
zoeken 

• Intermitterende 
uitscheiding (3 dagen) 



Diagnostiek: bronchiaalspoeling 

Broncho-alveolaire spoeling 

L1 larven aanwezig 



Diagnostiek: pathologie 

Longpathologie 

Volwassen wormen en L1 
larven aanwezig 



Histologie 

Intra-alveolaire A. abstrusus larve 20 µm 

Alveoli vol met geëmbryoneerde 
eitjes en larven omgeven door 
mononucleaire infiltraten  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMSlrNbTh8gCFQZpFAodkIYM0w&url=http://www.vef.unizg.hr/vetarhiv/papers/69-5/graba.htm&psig=AFQjCNEMfzrynnKY55_DE6sDFUWL_Q1XsA&ust=1442908627090610


- Recente ontworming zegt niets (altijd herhalen nodig) 

- Kan chronisch hoesten veroorzaken (in combinatie met eosinofilie) 

- Altijd eerst tegen longworm behandelen voordat astmatherapie 

        wordt gestart (of natuurlijk na diagnose) 

- Geregistreerd: Broadline® (fipronil, S-methopreen, eprinomectine, praziquantel) 

 

 
 
    

Therapie  



- Na 1 maand controleren 

- Tweede behandeling geven 

- Risico op terugval na behandeling 

- Ook subklinische infecties kunnen na behandeling manifest worden 

 

 
    

Therapie  



Wat klopt er niet bij deze casus?  

- Eten zulke jonge kittens al slakken (of prooidieren)? 

- Moeten nl. al weken eerder besmet zijn (ppp via slak 28 dagen) 

 
    





Troglostrongylus spp. 

• Aelurostrongylus abstrusus: minder ernstig en vaak 

zelflimiterend; in de bronchioli en alveoli 

• Troglostrongylus brevior: ernstige longbeschadigingen; in de 

bronchiën en bronchioli 

• Vergelijkbare indirecte cyclus, maar… 

     MOGELIJK VERTICALE OVERDRACHT VIA MOEDERMELK*…. 

• Momenteel onderzoek naar moleculaire typering van larven 

 

 

 Brianti et al. Parasitology (2013), 140, 821–824  



 



 



Nieuwe ontwikkelingen 

Nieuwe besmettingsroutes beschreven 



• Verspreiding van L3 larven door slakken in mucus (‘intermediesis’) 

     of via water wanneer slakken daarin verdrinken  

• Op deze wijze ook slak  slak besmetting 

• Allemaal nieuwe alternatieve routes van omgevingsbesmetting  

• Hebben significante invloed op de epidemiologie van feliene 
longwormen 



En hoe besmet de kat zich dan? 

Zwerfkatten, huiskatten 



Met dank aan: 

• Rolf Nijsse (parasitoloog KLIF, FD) 

 

 

 

 

 

• Mark Dirven (specialist in opleiding 

cardiologie en interne geneeskunde 
(Resident ECVIM-CA Cardiology) 



Recente casus 

• Vraag over reiniging en desinfectie woning die ernstig vervuild 
is geweest met honden en kattenontlasting (o.a. Giardia, 
Toxocara) 

• Ontvangen via Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), 
RIVM en NVWA….. 

• Ook tuin ernstig vervuild 

• Met nog bewegende spoelwormen….!! 

• Huis is 2 maanden geleden verlaten 



Foto’s?? 




