
Het gros van de dierenhouders heeft hetzelfde ontwor-
mingsbeleid, of het nu om schapen, koeien, paarden, 

honden of katten gaat. Om de zoveel maanden gaat er een 
ontwormingsspuit in. Een ideale manier om resistentie in de 
hand te werken, stelt Ploeger.

Als het zo verkeerd is, waarom doen zoveel mensen het 
dan? 
“Het gaat hier om een hardnekkig idee uit vroeger tijden. Dat 
mensen denken dat het zo hoort, komt mede door een sterke 
lobby vanuit de farmaceutische industrie. Die is er op de korte 
termijn natuurlijk bij gebaat om zoveel mogelijk wormenspui-
ten te verkopen. En dus zie je overal mooie ontwormingssche-
ma’s. Maar daarmee zit deze industrie wel in een spagaat, want 
op de lange termijn willen ze natuurlijk wel dat hun middelen 
blijven werken.”

Is het alleen de farmaceutische industrie? 
“De wetenschap heeft ook lang geroepen dat het zo hoort. 

Het idee was te ontwormen op het moment dat er volgens de 
tijdschema’s  weer opnieuw door het dier wormeieren kun-
nen worden uitgescheiden. Achteraf blijkt dat niet te werken, 
maar goed, het doel was toen nog om wormen uit te roeien. Bij 
slechts een enkele soort is dat ook gelukt.”

Veel mensen zullen toch ook die andere soorten willen 
uitroeien. 
“We moeten accepteren dat dit niet gaat. Dierenhouders, en 
paardenmensen in het bijzonder, moeten inzien dat een dier 
met wat wormen ook gezond is. Bij andere dieren is ontwor-
men vaak helemaal niet nodig. Zo heeft maar ongeveer vijftien 
procent van de honden een besmetting met volwassen spoel-
wormen die eieren produceren.”

Hoe snel kunnen we problemen verwachten met onuitroei-
bare wormen? 
“Bij geiten en schapen komt het al regelmatig voor dat iver-
mectine niet meer werkt. Het gevoel van urgentie is in die 
sector dan ook groot en er wordt ook serieus bekeken hoe 
hiermee om te gaan. In de paardenwereld leeft het echter nau-
welijks. Over het algemeen vormen wormen alleen de eerste 
drie levensjaren van een paard een bedreiging. Maar vrijwel 
alle paarden worden hun leven lang ontwormd. Bij paarden 
zien we al dat wormen steeds sneller terugkeren na de laatste 

Veterinair parasitoloog Harm Ploeger pleit voor strenge wetgeving

‘Regel ontworming bij wet’
Ontwormingsmiddelen zijn sinds 2008 alleen nog op recept verkrijg-
baar. Dit diende om resistentie tegen te gaan. Uit onderzoek van bureau 
Berenschot blijkt echter dat het gebruik niet is verminderd. Veterinair 
parasitoloog aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 
Utrecht Harm Ploeger vindt de tijd rijp voor strenge wetgeving.

Harm Ploeger: ‘In  
Denemarken is mest-
onderzoek al verplicht’
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ontworming. Dat is een voorbode van resistentie. Ik verwacht 
hier binnen drie tot vijf jaar grote problemen mee als er niets 
verandert.”

Hoe zou ontwormen dan moeten worden geregeld? 
“Op basis van mestonderzoek. In Denemarken mag alleen ont-
wormingsmiddel worden meegegeven als een mestonderzoek 
is gedaan. In Nederland is het veel te los geregeld. Er wordt 
nog steeds reclame voor ontwormingsmiddelen gemaakt en 
dierenartsen mogen genoeg voor een heel jaar meegeven, alsof 
je nu al kunt weten hoe de besmetting er over een jaar uitziet. 
Als het aan mij zou liggen, zou je maar één wormenspuit mee 
kunnen krijgen per positief mestonderzoek.”

Dat wordt een flinke kostenpost voor degenen die bijvoor-
beeld een kudde schapen hebben. 
 “Daar moet je regelingen voor treffen. Je kunt bijvoorbeeld de 
mest van verschillende dieren mengen en dat laten onderzoe-
ken. Zo kun je snel zien of er een besmetting in de groep is of 
niet. Als er geen besmetting is, spaar je geld uit. Als die er toch 
is, kun je uitzoeken om welke dieren het gaat. Vaak zijn het 
namelijk steeds dezelfde dieren die een besmetting hebben. 
Die kun je dan voortaan apart van de rest controleren.”

Nu lees ik op fora wel eens verhalen dat een dier toch wor-
men blijkt te hebben, ook al werd in een onderzoek aange-
geven dat dit niet zo is. Kan dat?
“Zoiets kan alleen gebeuren als jarenlang verkeerd is ont-
wormd. Dan kan een dier er een enkele keer bij een controle 
tussendoor schieten. Maar bij een volgende controle komt de 
besmetting dan zeker aan het licht. Bij twijfel kun je altijd 
tijdelijk wat vaker controleren. Het kan dat het aantal wormen 
zo klein is dat ze worden gemist in het onderzoek. Dat kan 
nooit meteen problemen opleveren.”

Waarom hoor je dierenartsen hier niet over? 
“Je zou denken dat zij dit ook allemaal weten, maar dat valt 
nog tegen. Hier op de universiteit leren we het de nieuwe die-
renartsen wel aan, maar die komen dan in een praktijk vol met 
collega’s die al tientallen jaren in het vak zitten. ‘Wie ben ik om 
mijn oudere collega terecht te wijzen?’, denken zij dan.”

In het onderzoek dat het ministerie door Adviesbureau Beren-
schot heeft laten uitvoeren, wordt er ook op gewezen dat die-
renartspraktijken voor hun inkomen deels afhankelijk zijn van 
de verkoop van ontwormingsmiddelen. In het rapport wordt 
daarom het idee geopperd om, net als bij de geneeskunde 
voor mensen, de praktijk los te koppelen van de apotheek. De 

dierenarts zou dan geen ontwormingsmiddelen meer mogen 
verkopen.

Zou dat bijdragen aan de oplossing? 
“Een verbod op het verkopen van ontwormingsmiddelen 
lijkt mij niet nodig. Het gaat mij er alleen om dat de verkoop 
omlaag gaat. Dat bereik je al door te eisen dat er alleen wordt 
verkocht op basis van een mestonderzoek, waaruit blijkt dat 
het nodig is. Daar is wel een cultuuromslag voor nodig. Het 
zou mooi zijn als dierenartsen zich meer richten op uitleg 
geven aan de klant. Bij grote schapenbedrijven kunnen ze 
bijvoorbeeld meedenken met het management van de dieren. 
Ze moeten zich meer laten betalen voor hun expertise.”

Wie moet het wormenonderzoek eigenlijk doen? 
“Eigenlijk is het simpel genoeg om dit zelf te doen. Maar als 
een onderzoek een wettelijke vereiste wordt om aan ontwor-
mingsmiddelen te komen, zou je de uitslagen van particulieren 
wel met steekproeven moeten controleren. De twee bekendste 
bedrijven die zich met wormentellingen bezig houden zijn 
VPLC Het Woud en de Gezondheidsdienst voor Dieren. Dat 
zijn betrouwbare bedrijven, maar als een onderzoek wettelijk 
verplicht wordt, zullen meer bedrijfjes worden opgericht. Dan 
moet je dus ook toezicht op deze bedrijven regelen.”

Volgens mij wil dit kabinet juist minder regels. 
“Het zal toch moeten. Het gaat een keer fout. Als ze dan toch 
een dierenpolitie aanstellen, dan mogen ze dit ook wel regelen. 
Het toezicht kan prima worden ondergebracht bij de Algemene 
Inspectie Dienst of de Voedsel en Waren Autoriteit.”

Is meer voorlichting niet beter dan meer regels te maken? 
“Je blijft altijd een groep mensen houden die je niet bereikt. 
Wij hebben zelf de afgelopen jaren ook het nodige aan voor-
lichting gedaan, onder meer met de website parasietenwijzer.
nl. Er loopt ook een onderzoek om na te gaan hoe mensen voor 
2008 ontwormden en hoe nu, maar ik verwacht dat er weinig 
verandering is. Je kunt ook niet verwachten dat een cultuur-
omslag in een paar jaar wordt bereikt.”

Waarom wordt er niet ingegrepen, denkt u? 
Ploeger heft zijn handen ten hemel. “Wij roepen al sinds de 
jaren negentig dat de huidige praktijk idioot is. Het wordt nu 
pas een beetje interessant omdat zich problemen beginnen 
voor te doen. Daarbij is het lang niet zo boeiend als bijvoor-
beeld Q-koorts, omdat die ziekte ook bedreigend kan zijn voor 
mensen. Bij resistentie onder wormen is die dreiging voor 
mensen veel minder groot.

Resistentie, hoe werkt dat? 
Onder alle wormenpopulaties komen wormen voor die bestand zijn tegen ontwormingsmiddelen. Deze wormen noemen we ‘resistent’. 

Resistentie zit bij wormen in een recessief gen: het vererft dus in een beperkt aantal gevallen, alleen bij wormen die twee recessieve 

genen voor resistentie hebben. Door het gebruik van een ontwormingsmiddel echter, worden alleen wormen gedood die niet resistent 

zijn. Als te vaak wordt ontwormd, krijgen de resistente wormen nooit de kans om zich te mengen met wormen die niet tegen ontwor-

mingsmiddel kunnen. Zo komen er dus alleen nakomelingen die ontwormingsmiddelen overleven en verspreiden de resistente wormen 

zich steeds verder. Een populatie waarvan eerst slechts een klein deel resistent was, wordt zo een populatie die niet meer is te bestrijden 

met ontwormingsmiddelen.
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