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Samenvatting 
 

Aelurostrongylus abstrusus is een longworm van de kat met een indirecte 

levenscyclus. Een kat kan zich infecteren door het eten van tussengastheren (slakken) 

of paratenische gastheren (muizen, kikkers, vogels). In Nederland zijn tot nu toe 

steeds lage prevalenties (<5%) gemeten. Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van 

een klinisch geval in de omgeving Breda waarbij kittens ernstige respiratoire 

verschijnselen van aelurostrongylose vertoonden en één kitten is overleden aan deze 

infectie. In analogie met A. vasorum is te verwachten dat deze parasiet voorkomt in 

endemische foci, waarbinnen de prevalentie hoger is. Daarom was het hoofddoel van 

deze studie het bepalen van de prevalentie van A. abstrusus in de omgeving Breda. 

Hiertoe werd faeces van katten uit asiel Breda onderzocht op longwormlarven met 

behulp van de Baermanntechniek. Tevens werd gekeken naar het voorkomen van 

andere endoparasitaire infecties door middel van centrifuge-sedimentatie-flotatie 

vanwege een mogelijk verband met longworminfecties en om deelname aan het 

onderzoek voor asiel Breda aantrekkelijker te maken. Katten met aelurostrongylose 

werden gedurende twee tot drie weken vervolgd door dagelijks de mate van 

larvenuitscheiding in de faeces te bepalen. Ook werd van deze katten één 

faecesmonster in de koelkast bewaard en dagelijks tot wekelijks onderzocht om te 

bepalen hoe lang levende longwormlarven aangetoond konden worden. De longworm 

positieve katten werden eenmalig klinisch en röntgenologisch onderzocht.  
 

Zes van de 173 individueel bemonsterde katten scheidde A. abstrusus larven uit in de 

faeces (3,5%). 24 katten hadden een patente infectie met Toxocara cati (13,9%), elf 

met Ancylostoma tubaeforme (6,4%), tien met Cystoisospora sp (5,8%), zes met 

Taenia taeniaeformis (3,5%), zes met Eucoleus aerophila (3,5%) en twee met 

Toxoplama gondii of Hammondia hammondi (1,2%). 
 

Bij bewaring van faeces in de koelkast konden in alle monsters tot en met dag acht 

levende larven gevonden worden. Hoe minder larven op dag één aanwezig waren in 

de faeces, hoe korter het monster in de koelkast bewaard kon worden. Bij twee katten 

is intermitterende uitscheiding van A. abstrusus larven waargenomen. Voor 

diagnostiek is het aan te raden faeces van twee dagen te (laten) onderzoeken van 

maximaal een week oud met behulp van de Baermanntechniek. Bij klinisch onderzoek 

(na diagnostiek) bleken vijf van de zes katten respiratoire verschijnselen te vertonen. 

Er kon echter geen verband aangetoond worden tussen de mate van larvenuitscheiding 

en klinische of röntgenologische verschijnselen.  
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1. Inleiding 
 

In de luchtwegen van de kat kunnen verschillende parasieten gevonden worden. 

Sommige maken een trektocht door het lichaam, zoals Toxocara cati en Ancylostoma 

tubaeforme, waarbij ze de longen passeren. Voor andere is de respiratietractus het 

eindstation, zoals Eucoleus aerophilus en Aelurostrongylus abstrusus (1). In dit 

onderzoek zal de focus liggen op Aelurostrongylus abstrusus. Deze nematode wordt 

beschouwd als de belangrijkste longworm van de kat, voornamelijk door zijn 

wereldwijde verspreiding (2). 
 

De aanleiding voor dit onderzoek was een vraag vanuit de praktijk. In het najaar van 

2009 werd in Etten-Leur een groepje van drie kittens gevonden. Zij werden via asiel 

Breda bij dierenkliniek Rijen aangeboden met ernstige dyspneu en radiologisch een 

zeer ernstige bronchopneumonie. Twee van deze kittens ontwikkelden een hartruis en 

een vergroting van het rechter hart door pulmonaire hypertensie. Eén van deze kittens 

is gestorven en na histopathologisch onderzoek bleek er sprake te zijn van 

een ernstige Aelurostrongylus abstrusus infectie. De andere twee kittens zijn volledig 

hersteld na driemaal behandelen met Milbemax
®

 (milbemycine oxime + praziquantel) 

met steeds twee weken tussentijd. Ze hadden geen klinische verschijnselen meer, in 

de faeces waren geen larven meer aantoonbaar, op röntgenfoto’s van de thorax waren 

geen afwijkingen meer te zien en echografisch waren er geen aanwijzingen meer voor 

pulmonaire hypertensie. 
 

In een aantal Europese landen is de laatste jaren onderzoek gedaan naar de prevalentie 

van Aelurostrongylus abstrusus onder katten. Deze bleek lokaal soms vrij hoog, rond 

de 18%, te zijn (3,4). In Nederland is een prevalentie van 2,6% gerapporteerd (5). In 

analogie met Angiostrongylus vasorum is te verwachten dat A. abstrusus voorkomt in 

endemische foci, waarbinnen de prevalentie hoger is. Omdat in de omgeving van 

Breda een nest ernstig geïnfecteerde dieren is gevonden, ontstond de vraag of in de 

omgeving van Breda een endemische focus zou kunnen zijn van Aelurostrongylus 

abstrusus. 

 

1.1 Levenscyclus 
 

De cyclus van Aelurostrongylus abstrusus verloopt via slakken (tussengastheer) en 

eventueel paratenische gastheren. Volwassen longwormen leven in de longen van de 

kat (eindgastheer). In figuur 1 wordt de levenscyclus weergegeven, waarna een 

beschrijving volgt van de verschillende stadia in de cyclus van A. abstrusus. 
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Figuur 1. Levenscyclus Aelurostrongylus abstrusus [aangepast van (6)] 

 

A. De eindgastheer scheidt L1 larven uit in de faeces.  
 

B. De larven hebben een slak nodig om de levenscyclus voort te zetten. Ze dringen de 

slak actief binnen en vervellen tweemaal tot de infectieuze L3. Vele soorten slakken 

kunnen als tussengastheer dienen, zowel naaktslakken als huisjesslakken (7). De 

larven kunnen in een slak twee jaar overleven (2). 
 

C. De kat kan zich infecteren door het opeten van een slak, maar ook door het opeten 

van paratenische gastheren. Van muizen, kikkers, padden, slangen, hagedissen, 

kippen, eendenkuikens en mussen is aangetoond dat zij als paratenische gastheer 

kunnen dienen (8,9).  
 

D. In het maagdarmkanaal van de kat komen de L3 larven vrij en dringen ze door het 

slijmvlies, waarna ze via de bloed- en lymfebanen naar de longen migreren. Al 24 uur 

na opname kunnen de larven in de longen gevonden worden (2,7). 
 

E. In de longen vervellen de larven tweemaal tot L5 binnen tien dagen na orale 

opname (7). De volwassen wormen leven in de bronchioli en alveolaire kanalen. 

Vrouwelijke wormen beginnen ongeveer vier weken na infectie eieren te produceren. 

In de alveoli komen de eieren uit, waarbij L1 larven vrijkomen (2,10).  
 

F. De L1 larven migreren richting de voorste luchtwegen, waarna ze opgehoest en 

doorgeslikt worden. Via de faeces verlaten ze het lichaam van de kat(2).  
 

Als de kat voor het eerst geïnfecteerd wordt, verschijnen larven gemiddeld 38 dagen 

na infectie in de faeces.(11) De uitscheiding van larven duurt gemiddeld twee tot 

zeven maanden (11,12). Bij herinfectie is de prepatent periode langer dan bij de eerste 

infectie of er verschijnen helemaal geen larven in de faeces. Waarschijnlijk door 

opgebouwde immuniteit (11). 
 

De volwassen wormen kunnen jaren overleven in de longen, terwijl er geen larven 

meer worden uitgescheiden. In een periode van stress kunnen er echter weer larven in 

de faeces verschijnen (2,13). 
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1.2 Epidemiologie en risicofactoren 
 

Aelurostrongylus abstrusus komt wereldwijd voor. Longwormziekte is in alle 

continenten waargenomen (2). De gerapporteerde incidenties lopen uiteen van 1% tot 

26% (2,10,13). In deze onderzoeken zitten verschillen in de populatie bemonsterde 

katten. De laagste incidentie (1%) werd gevonden in Kopenhagen, de hoogste (26%) 

in zwerfkatten in Palestina (10). In Nederland is in 2004 een prevalentie van 2,6% 

vastgesteld onder een populatie katten uit 22 goed bereikbare asielen (5). In Duitsland 

was de prevalentie onder klinisch verdachte katten 5,6% in de periode 2003-2007. 

Met klinisch verdacht wordt bedoeld: katten met respiratoire en/of circulatoire 

verschijnselen die zouden kunnen passen bij longwormziekte (14). In Italië en 

Portugal zijn hogere prevalenties gevonden. 17,3-18,5% van de bemonsterde katten 

had Aelurostrongylus larven in de faeces (3,4).  
 

Aelurostrongylose is waargenomen bij dieren van acht weken (15) tot vijftien jaar (2), 

maar uit onderzoek van Traversa et al. blijkt dat katten jonger dan één jaar een groter 

risico hebben op een longworminfectie (4). Katten met respiratoire symptomen 

werden in hetzelfde onderzoek vaker positief bevonden dan katten zonder respiratoire 

symptomen. Ook blijkt uit dit onderzoek dat katten die buiten leven meer kans hebben 

op een longworminfectie dan binnenkatten. Dit heeft te maken met de mogelijkheid 

tot het eten van slakken en paratenische gastheren van A. abstrusus.  

 

1.3 Pathogenese en klinische verschijnselen 
 

Twee tot zes weken na infectie komt de afweer op gang, tegelijkertijd met het 

ontstaan van eosinofilie. Bij de ontwikkeling van peribronchiale, interstitiele, 

alveolaire en vasculaire afwijkingen spelen type I, III en IV overgevoeligheidsreacties 

een belangrijke rol. In alveoli en bronchioli ontstaan foci van eosinofielen, lymfocyten 

en macrofagen die om de eieren en parasieten heen liggen. Tussen week zes en 

veertien kan er exsudatieve bronchitis en bronchiolitis ontstaan (2). Larven (L1) die 

migreren in de luchtwegen veroorzaken een heftige ontstekingsreactie, waardoor 

laesies ontstaan in alveoli, bronchioli en arteriën (16). 
 

De klinische verschijnselen variëren in ernst afhankelijk van de infectiedosis, leeftijd 

en immuunrespons van de geïnfecteerde kat. De infectie kan asymptomatisch, 

subklinisch of klinisch zijn (16). In het artikel van Freeman et al. worden een aantal 

cases beschreven, waarbij de katten geen klinische verschijnselen vertoonden, terwijl 

toch veel larven werden uitgescheiden in de faeces (15). Als er wel verschijnselen zijn 

is vaak in rust alleen een chronische milde hoest aanwezig. Na hanteren of inspanning 

kan de kat productief hoesten (muceus sputum), niezen, zichtbare neusuitvloeiing 

hebben en benauwd worden. Aspecifieke symptomen zijn gewichtsverlies en koorts 

die kan ontstaan wanneer er een secundaire bacteriële infectie speelt. Bij zware 

infecties of bij immuungecompromitteerde katten zijn de verschijnselen het ergst. De 

meest kritieke periode is tussen week zes en dertien van de infectie, wanneer de 

meeste eitjes worden gelegd. De dieren kunnen zeer benauwd worden en zelfs 

sterven, omdat de parasieten, hun eieren en larven de diepere luchtwegen blokkeren 

(2,13,17).  
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1.4 Diagnostiek 
 

De Baermanntechniek wordt over het algemeen beschouwd als de gouden standaard 

om aelurostrongylose te diagnosticeren (16). Hiermee toon je de beweeglijke L1 

larven van Aelurostrongylus abstrusus aan. De sensitiviteit is ongeveer 90% (18). De 

Baermanntechniek is gevoeliger in vergelijking met het onderzoeken van vloeistof 

verkregen door bronchoalveolaire lavage (19). Uit onderzoek van Traversa et al. blijkt 

dat flotatie met zinksulfaat oplossing een methode is met vergelijkbare gevoeligheid 

als de Baermanntechniek (4). Onder de microscoop is Aelurostrongylus abstrusus te 

herkennen aan het karakteristieke s-vormige uiteinde (20). Zie ook figuur 2. 
 

 
Figuur 2. L1 larve van Aelurostrongylus abstrusus (16) 
 

Momenteel is het in de (Nederlandse) praktijk gebruikelijk om bij een verdenking van 

aelurostrongylose faeces van twee opeenvolgende dagen op te sturen voor onderzoek 

met behulp van de Baermanntechniek. Dit vanwege mogelijke intermitterende 

uitscheiding van Aelurostrongylus larven. De faecesmonsters worden zo vers 

mogelijk ingestuurd vanwege de afname van het aantal levende larven naarmate de 

faecesmonsters ouder zijn. Naast de Baermann wordt de faeces bij het Veterinair 

Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) ook onderzocht door middel van 

sedimentatie-flotatie met een zinksulfaat oplossing.  
 

Een methode die mogelijk gevoeliger is dan de Baermanntechniek is PCR. Traversa et 

al. hebben recentelijk een PCR ontwikkeld voor Aelurostrongylus abstrusus. Bij het 

gebruik van pharynx swabs bleek een sensitiviteit van 96.6% en een specificiteit van 

100% (21). Deze sensitiviteit en specificiteit zijn bepaald door 30 katten te testen die 

al eerder gediagnosticeerd waren met een A. abstrusus infectie (met de 

Baermanntechniek). Van deze 30 katten werden er 29 positief bevonden met de PCR. 

In een ander onderzoek werden 98 katten uit de omgeving van Rome zowel met de 

Baermanntechniek als met PCR getest op Aelurostrongylus abstrusus. Hier 

identificeerde de PCR zes katten als positief die met de Baermanntechniek negatief 

waren. Achttien katten waren met beide methoden positief (22). 
 

Post mortem kan de diagnose gesteld worden door het aantonen van volwassen 

wormen, eieren en larven in de longen met behulp van histopathologie. De parasieten 

en eieren zijn omgeven door ontstekingscellen. De wand van bronchioli en alveolaire 

kanalen is verdikt. Vaak wordt ook hypertrofie van de tunica muscularis van de 

pulmonaire arterien gevonden. Vermoedelijk door de toegenomen weerstand van de 

bloedstroom (2,10). 
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Röntgenologische veranderingen van de longen kunnen suggestief zijn voor 

longwormziekte, maar zijn net als de klinische verschijnselen zeer variabel en 

afhankelijk van het stadium van de ziekte (2,16). De eerste radiologische 

veranderingen bestaan uit bronchiale verdikkingen en kleine, slecht omschreven 

noduli door het gehele longveld, maar voornamelijk in de caudale longkwabben. In 

katten met duidelijke klinische verschijnselen is vaak een gegeneraliseerd alveolair 

patroon te zien. Na gedeeltelijk herstel zijn vaak aspecifieke bronchiale en interstitiële 

patronen zichtbaar (16) 
 

Ook uitslagen van bloedonderzoek, zoals eosinofilie, kunnen aanwijzingen geven 

voor longwormziekte (18), maar in een retrospectieve studie van 312 katten met 

eosinofilie had slechts 2% een longworminfectie (8). Omgekeerd hebben wel bijna 

alle katten met aelurostrongylose eosinofilie (2). Serologisch onderzoek met een 

immunofluorescentietest is slecht in één studie in 1968 onderzocht. Deze test kan 

specifieke Aelurostrongylus abstrusus antilichamen aantonen vanaf de derde week na 

infectie, maar hij maakt geen onderscheid tussen actieve en reeds doorgemaakte 

infecties, doordat antilichamen lang aanwezig blijven (16). 

 

1.5 Therapie en preventie 
 

In Nederland is geen enkel middel geregistreerd voor toepassing bij longworm-

infecties bij de kat. In Engeland is fenbendazol als Panacur 18,75% Oral Paste
®

 

geregistreerd. De dosering voor specifieke toepassing bij Aelurostrongylus abstrusus 

infecties is 50 mg/kg eenmaal daags per os, gedurende drie dagen. Volgens de cascade 

zou een Nederlandse dierenarts echter eerst op zoek moeten naar een geschikt product 

geregistreerd voor een andere diersoort of indicatie in eigen land. Nu is er in 

Nederland een vergelijkbare formulering met fenbendazol geregistreerd, namelijk 

Panacur Pet Paste
®

. Deze bevat net als de Engelse variant vijf gram pasta met 187,5 

mg fenbendazol per gram pasta. Echter ook andere geregistreerde anthelmintica die 

theoretisch zouden werken tegen longwormen mogen worden toegepast.  
 

In 2008 zijn twee studies uitgevoerd door Traversa et al. waarin de veiligheid en 

effectiviteit van twee spot-on producten, respectievelijk Advocate
®

 (imidacloprid + 

moxidectine) en Profender
®

 (emodepsine + praziquantel) onderzocht werd (23,24). 

Deze middelen werden eenmalig topicaal op de huid toegepast. De controlegroep 

werd in beide studies behandeld met Panacur 18,75% Oral Paste
®

 (fenbendazol) in de 

aanbevolen dosering. Alledrie de middelen leken een goede en vergelijkbare 

effectiviteit en veiligheid te hebben bij de behandeling van Aelurostrongylus 

abstrusus infecties bij katten. Advocate
®

 gaf 100% reductie van L1 larven in faeces. 

Profender
®

 en Panacur
®

 gaven 99% reductie, wat inhield dat in deze twee groepen één 

van de twaalf katten nog enkele L1 larven in de faeces had na een maand.  
 

In asiel Breda wordt Milbemax
®

 (milbemycine oxime + praziquantel, per os) 

standaard toegepast. Naar de effectiviteit van dit middel bij Aelurostrongylus 

abstrusus infecties is tot op heden geen studie verschenen. Milbemycine oxime hoort 

tot de groep van macrocyclische lactonen. De werkzaamheid berust op de werking 

van neurotransmissie bij invertebraten. Net als avermectines vergroot milbemycine 

oxime bij nematoden en insecten de membraan permeabiliteit voor chloride ionen. Dit 

leidt tot hyperpolarisatie van de neuromusculaire membraan en een verslappende 

verlamming en dood van de parasiet (25). In theorie zou de milbemycine component 

van Milbemax dus werkzaam zijn tegen longwormen. 
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Ter preventie zou men moeten voorkomen dat katten tussengastheren of paratenische 

gastheren van A. abstrusus opeten. Dit is uit praktisch oogpunt lastig, zo niet 

onmogelijk (13). Vier keer per jaar ontwormen, zoals in Nederland door veel 

dierenartsen geadviseerd wordt vanwege andere worminfecties, kan niet voorkomen 

dat katten een infectie met A. abstrusus oplopen. Veel anthelminthica zijn alleen 

effectief tegen de volwassen parasieten en moeten herhaald toegepast worden om de 

longwormen te elimineren. Een vaccin voor Aelurostrongylus abstrusus is niet 

beschikbaar. Waarschijnlijk zou een vaccin geen volledige immuniteit kunnen geven, 

omdat dit na infectie ook niet ontstaat (11).  

 

1.6 Onderzoeksdoelen 
 

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is het bepalen van de prevalentie van 

Aelurostrongylus abstrusus in de omgeving Breda. Omdat in dit gebied ernstig 

geïnfecteerde dieren gevonden zijn, kunnen we gericht zoeken naar een mogelijk 

endemisch focus. Daarnaast worden enkele relevante aspecten betreffende de 

diagnostiek van Aelurostrongylus abstrusus infecties onderzocht. De faeces van 

bemonsterde katten wordt naast longwormlarven ook op de aanwezigheid van andere 

parasieten onderzocht om daar de prevalenties van te kunnen bepalen. 
 

De volgende onderzoeksdoelen zijn geformuleerd:  
 

Prevalentie en risicofactoren 

1. Het bepalen van de prevalentie van Aelurostrongylus abstrusus bij katten in 

omgeving Breda met behulp van de Baermanntechniek. 

2. Het bepalen van de prevalentie van andere endoparasieten, in relatie met 

Aelurostrongylus abstrusus, in de faeces van katten uit omgeving Breda met 

behulp van sedimentatie-flotatie. 

3. Het identificeren van een aantal risicofactoren voor Aelurostrongylus 

abstrusus infectie.  

4. Vaststellen of meerdere katten met een A. abstrusus infectie afkomstig zijn uit 

hetzelfde gebied. 
 

Diagnostische aspecten van aelurostrongylose 

5. Bepalen hoe lang faeces in de koelkast houdbaar is om een betrouwbare 

uitslag te krijgen bij onderzoek met de Baermanntechniek op Aelurostrongylus 

larven. 

6. Bepalen welk percentage van de katten met Aelurostrongylus larven in de 

faeces klinische verschijnselen heeft. 

7. Vaststellen van een relatie tussen het aantal larven per gram faeces en het 

hebben van klinische verschijnselen. 

8. Bepalen of er een intermitterende uitscheiding is van Aelurostrongylus larven 

door uitscheiders longitudinaal te vervolgen. 
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2. Materialen en methoden 
 

2.1 Sample grootte 
 

Aan de hand van gegevens uit eerder onderzoek werd berekend hoeveel 

faecesmonsters ongeveer nodig zouden zijn om de prevalentie van Aelurostrongylus 

abstrusus met 5% precisie en 95% betrouwbaarheid te kunnen bepalen. Uit het 

onderzoek van Robben et al. in 2004 bleek een prevalentie van 2,6%.(5) Bij een 

geschatte prevalentie van 10% zouden volgens onderstaande tabel 138 monsters nodig 

zijn om met 5% precisie en 95% betrouwbaarheid een uitspraak te doen over de 

prevalentie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 1. Benadering van de sample grootte benodigd om de prevalentie te schatten in een grote 

populatie met de gewenste precisie en betrouwbaarheidsgrenzen. (26) 

 

2.2 Monstername 
 

Alle faecesmonsters zijn afkomstig van katten uit dierenasiel Breda en omstreken. Het 

asiel vangt jaarlijks ongeveer 2000 katten op uit de volgende gemeentes: Breda, 

Alphen-Chaam, Gilze en Rijen, Drimmelen, Etten-Leur, Oosterhout, Geertruidenberg, 

Moerdijk, Rucphen, Zundert en Dongen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 3. De provincie Noord-Brabant onderverdeeld in gemeentes. Het gebied waaruit Dierenasiel 

Breda e.o. dieren ontvangt is rood omlijnd. 
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Wekelijks werden faecesmonsters verzameld in asiel Breda. De faeces was maximaal 

24 uur oud op het moment van verzamelen en werd binnen acht uur ingezet in de 

Baermann voor onderzoek op longwormlarven. Alle katten die individueel gehuisvest 

waren werden bemonsterd (mits zij ontlasting geproduceerd hadden). Aan het begin 

van het onderzoek werden ook de vier kattengroepen bemonsterd. Per groep van 

veertien tot achttien dieren werden vijf faecesmonsters verzameld, waarbij 

aangenomen werd dat op deze manier in elke groep vijf verschillende katten 

bemonsterd werden. In een later stadium van het onderzoek werden deze vier groepen 

niet meer bemonsterd vanwege het risico om katten dubbel te bemonsteren.  
 

Op het asiel werd van iedere bemonsterde kat een formulier ingevuld met het 

registratienummer, de leeftijd, datum van binnenkomst in het asiel, vindplaats, 

binnenkat/buitenkat, datum en middel van ontworming (zie bijlage 1a). De leeftijden 

van asielkatten, wanneer de geboortedatum onbekend was, werden geschat door een 

ervaren asieldierenarts aan de hand van het gebit en de algehele conditie van de kat. 

Bij groepsmonsters werd ook een formulier ingevuld (zie bijlage 1b), waarop de 

registratienummers van alle katten in de groep genoteerd werden en om welke groep 

het ging. 
 

Niet alle asielkatten zijn in het asiel gehuisvest. De kittens en moederpoezen en een 

klein aantal andere volwassen katten zitten in pleeggezinnen. De kittenpleeggezinnen 

werd in een brief gevraagd om ontlasting van de kittens en, indien aanwezig, de 

moederpoes mee te nemen naar de 9-weken vaccinatie. Deze vaccinatie vindt plaats 

op het asiel of bij dierenkliniek Rijen. Tevens werd de pleeggezinnen gevraagd een 

formulier in te vullen met de gegevens van kittens en moederpoes (zie bijlage 1c). 

Hierin werd gevraagd naar de registratienummers, de leeftijd, vindplaats en –datum, 

datum en middel van ontworming en de datum waarop het monster genomen was. 

Twee volwassen katten uit pleeggezinnen werden voor onderzoek bij dierenkliniek 

Rijen aangeboden, waarna gevraagd werd een faecesmonster te brengen naar asiel of 

dierenkliniek. De ingeleverde faecesmonsters werden wekelijks en soms tweemaal per 

week opgehaald bij asiel Breda en dierenkliniek Rijen. 
 

Kittens van 12 weken zijn over het algemeen al bij een nieuwe eigenaar. De 

asielmedewerkers werd gevraagd bij plaatsing van kittens een brief en formulier mee 

te geven aan de nieuwe eigenaar (zie bijlage 1d). In deze 

brief werd gevraagd om ontlasting mee te nemen naar de 

12-weken vaccinatie samen met het formulier met de 

gegevens van het kitten. In het formulier zijn dezelfde 

vragen opgenomen als voor de kittens van 9 weken.  

 

2.3 Faecesanalyse longworm 
 

Alle faecesmonsters werden onderzocht met behulp van de 

Baermanntechniek. Bij deze techniek wordt gebruik 

gemaakt van bezinkingsglazen. Deze glazen lopen onder in 

een punt toe (zie figuur 4). Het glas werd gevuld met 

leidingwater van kamertemperatuur en in het water werd 

een fijnmazige zeef (doorlaatdiameter 45 µm) geplaatst. 

De faeces die onderzocht moest worden op 

longwormlarven werd eerst gewogen en vervolgens in het 

water in de zeef gedaan. Meestal werd 10 gram faeces 

gebruikt, tenzij een kat te weinig faeces had geproduceerd.  Figuur 4. Baermannglas met 

gevuld zeefje 
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De larven kruipen uit de faeces door het zeefje, waarna ze naar beneden zinken naar 

de punt van het glas. Na 18 uur werd ongeveer 2 ml vloeistof met een pipet uit de punt 

van het glas opgezogen en in een embryoblokje gedaan. Vervolgens werd de vloeistof 

met een stereo-microscoop onderzocht op de aanwezigheid van larven bij een 

vergroting van 32-40x. 
 

Wanneer er larven werden aangetroffen, werden enkele larven bekeken onder een 

gewone microscoop bij een vergroting van 250-400x. Hierbij werd gelet op de 

grootte, maar vooral op het karakteristieke staartuiteinde van Aelurostrongylus 

abstrusus (zie figuur 2). 
 

De larven werden geteld en vervolgens gedeeld door het aantal gram faeces, om zo 

het aantal larven per gram faeces (LPG) te bepalen. Om de larven te kunnen tellen 

werd gebruik gemaakt van een embryoblokje met telraster. Afhankelijk van de 

hoeveelheid larven werd voor het tellen verdund. Tevens werden de larven gedood en 

aangekleurd met jodium en vervolgens werd de vloeistof weer ontkleurd met Na-

thiosulfaat. De parasitaire larven blijven hierna roodbruin van kleur. Na verdunnen 

werd twee keer 2 ml geteld en het gemiddelde hiervan werd gebruikt om het LPG te 

berekenen. 

 

2.4 Faecesanalyse andere parasieten 
 

Faecesmonsters werden maximaal vier dagen in de koelkast bewaard voordat ze 

geanalyseerd werden op andere parasieten dan A. abstrusus. Voor het detecteren van 

andere parasieten en eieren/oöcysten die aanwezig kunnen zijn in de faeces van katten 

werd de centrifuge-sedimentatie-flotatietechniek gebruikt. Zie bijlage 2 voor het 

protocol. Voor flotatie werd een suikeroplossing met een dichtheid van 1,3 kg/l 

gebruikt. Het aldus verkregen preparaat werd bij een vergroting van 100-400x 

systematisch bekeken onder de microscoop. Wanneer minimaal twee wormeieren of 

oöcysten van hetzelfde type werden aangetroffen werd de kat beschouwd als positief.  

 

2.5 Statistische analyse 
 

In dit onderzoek worden prevalenties van Aelurostrongylus abstrusus en andere 

endoparasieten bepaald. Het aantal positieve individuen gedeeld door het totaal aantal 

(n) individueel bemonsterde katten geeft de fractie (p) positieve katten in de 

steekproef. We willen echter met een zekere betrouwbaarheid een uitspraak kunnen 

doen over de prevalentie (π ) van de verschillende endoparasieten in de 

kattenpopulatie van Breda en omstreken. Er vanuit gaande dat de steekproef 

representatief is voor deze populatie kunnen we het 95% betrouwbaarheidsinterval 

van de prevalentie als volgt berekenen (27): 
 

p – 1,96√((p(1-p))/n)  < π <  p + 1,96√((p(1-p))/n) 
 

In de formulieren die ingevuld worden bij monstername zijn verschillende elementen 

opgenomen die invloed zouden kunnen hebben op het wel of niet hebben van 

endoparasieten. Deze zijn: leeftijd, plaats van herkomst, leefwijze (binnen of 

buitenkat) en ontwormstatus. Om te analyseren of er een verband is tussen deze 

variabelen en het wel of niet hebben van Aelurostrongylus abstrusus of andere 

endoparasieten, zijn de gevonden waarden in kruistabellen gezet. Dit werd gedaan met 

behulp van SPSS 16 voor windows. Op deze kruistabellen werd de Chi-kwadraattoets 

uitgevoerd. Hierbij toets je of er een statistisch significant verband bestaat tussen twee 
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variabelen. De nulhypothese is dat er geen verband is. Als de P-waarde die door SPSS 

berekend wordt, kleiner is dan 0,05 (=α) moet de nulhypothese verworpen worden. Er 

zijn echter wel voorwaarden om de Chi-kwadraattoets te mogen toepassen. Zo moeten 

alle verwachte celfrequenties groter of gelijk zijn aan 1 en maximaal 20% van de 

verwachte celfrequenties mag tussen 1 en 5 liggen (bij een 2x2 tabel komt dit er dus 

op neer dat alle verwachte waarden boven de 5 moeten liggen). De Chi-kwadraattoets 

geeft geen informatie over de sterkte of richting van een verband, dus wanneer een 

verband is aangetoond bepalen we met behulp van een associatiemaat (Cramér’s V) in 

SPSS de sterkte van het verband. Hierbij is 0= geen samenhang, 0,50= matig sterke 

samenhang en 1= volledige samenhang. De richting van het verband kan gemakkelijk 

uit de kruistabel bepaald worden. 

 

2.6 Diagnostische aspecten van aelurostrongylose 
 

2.6.1 Houdbaarheid faeces in de koelkast 
 

Eén faecesmonster van iedere kat met Aelurostrongylus abstrusus larven in de faeces 

werd bewaard in de koelkast. De eerste week werd dagelijks het aantal larven per 

gram faeces (LPG) bepaald met behulp van de Baermanntechniek. Daarna wekelijks 

of tweemaal per week. Hierbij werd per keer 5 gram faeces gebruikt, omdat met bij 

gebruik van 10 gram de faeces te snel op zou raken. In een parasitologisch handboek 

wordt aangeraden 5-15 gram te gebruiken (28). In meerdere studies wordt 5 gram 

faeces gebruikt (14,22). De faeces werd steeds eerst gemengd, om te zorgen dat de 

larven zo goed mogelijk verdeeld waren. De larven werden geteld op de in §2.3 

beschreven manier. 

 

2.6.2 Uitscheidingspatroon L1 larven 
 

Voor iedere kat met Aelurostrongylus abstrusus larven in de faeces werd eerst in 

overleg met het asiel bepaald of de klinische toestand van de kat het toeliet het 

ontwormen uit te stellen. Vervolgens werd dagelijks ontlasting verzameld gedurende 

een periode van ongeveer twee weken. Bij asielkatten werd dit gedaan door 

asielmedewerkers. Zij deden dagelijks ontlasting van de betreffende katten in een 

plastic zakje en legden dit in de koelkast op het asiel. Eén positieve kat zat in een 

pleeggezin. De verzorgster van deze kat stopte dagelijks ontlasting in een plastic 

faecespotje en bracht dit één tot twee keer per week naar dierenkliniek Rijen. Haar 

werd gevraagd de potjes thuis in de koelkast te bewaren. De aldus verzamelde 

ontlasting werd wekelijks en soms tweemaal per week opgehaald van het asiel en de 

dierenkliniek.  
 

Met behulp van de Baermanntechniek werd het LPG van deze faecesmonsters 

bepaald. Van de asielkatten werd per keer 5 gram faeces gebruikt. Van de kat in het 

pleeggezin werd per keer 2 gram faeces gebruikt, vanwege de kleinere hoeveelheid 

aangeleverde faeces. De larven werden geteld op de in 2.3 beschreven manier. 
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2.6.3 Klinisch en röntgenologisch onderzoek 
 

Iedere kat met Aelurostrongylus abstrusus larven in de faeces werd eenmalig 

onderzocht bij dierenkliniek Rijen. Indien mogelijk werd een volledig klinisch 

onderzoek uitgevoerd en op dezelfde dag werden röntgenfoto’s van de thorax 

gemaakt. 
 

Het klinisch onderzoek bestond uit een algemene indruk van de kat, algemeen 

onderzoek en onderzoek van het respiratie- en circulatiestelsel. Als er aanleiding toe 

was werden ook andere orgaansystemen onderzocht.  
 

Röntgenfoto’s van de thorax werden gemaakt in drie richtingen: twee laterale (DS en 

SD) en een dorsoventrale opname. De röntgenfoto’s werden zonder sedatie 

uitgevoerd, tenzij het gedrag van de kat dit niet toeliet. De röntgenfoto’s werden 

beoordeeld door Viktor Szatmári (specialist veterinaire cardiologie) samen met 

Leonie van Bruggen (specialist in opleiding diagnostische beeldvorming). Hen werd 

verteld dat de katten een longworminfectie hadden, maar klinische verschijnselen of 

LPG’s werden niet vermeld.  
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3. Resultaten 
 

3.1 Prevalentie Aelurostrongylus abstrusus en andere endoparasieten 
 

In totaal zijn van 173 katten individuele faecesmonsters onderzocht, waarvan er 46 

een patente infectie met endoparasieten hadden (26,6%). Zes katten waren positief op 

Aelurostrongylus abstrusus (3,5%). Elf katten hadden een infectie met meerdere 

parasieten (6,4%). 
 

Van de 173 individueel bemonsterde katten van asiel Breda, waren er 24 met een 

patente infectie met Toxocara cati (13,9%), elf met Ancylostoma tubaeforme (6,4%), 

tien met Cystoisospora sp (5,8%), zes met Taenia sp (3,5%), zes met Eucoleus 

aerophilus (3,5%) en twee met Toxoplama gondii of Hammondia hammondi (1,2%) 

bij sedimentatie-flotatie onderzoek van de faeces. 
 

In tabel 2 wordt van de verschillende parasieten weergegeven hoeveel positieve 

monsters er waren, de fractie en het percentage positieven en het 95% 

betrouwbaarheidsinterval.  
 

 

Parasiet Aantal 

positief 

% 

positief 

95% betrouwbaarheids 

interval 

Totaal endoparasieten 46 26,6% 20,0 – 33,2% 

Toxocara cati 24 13,9% 8,7 - 19,1% 

Ancylostoma tubaeforme 11 6,4% 2,8 - 10,0% 

Cystoisospora sp 10 5,8% 2,3 - 9,3% 

Aelurostrongylus abstrusus 6 3,5% 0,8 – 6,2% 

Taenia sp 6 3,5% 0,8 - 6,2% 

Eucoleus aerophilus 6 3,5% 0,8 - 6,2% 

Toxoplasma/Hammondia 2 1,2% 0 - 2,8% 
Tabel 2. Prevalenties Aelurostrongylus abstrusus en andere parasieten 
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3.2 Risicofactoren 
 

3.2.1 Descriptieve statistiek 
 

De leeftijden van alle bemonsterde katten varieerden van acht weken tot zeventien 

jaar, waarbij de gemiddelde leeftijd 4,1 jaar was en de mediane leeftijd drie jaar. Niet 

van alle 173 katten is de leeftijd bekend of geschat. In de grote groepen katten zijn 

wel leeftijden geschat, maar omdat niet bekend is van welke katten de faecesmonsters 

zijn kan de leeftijd niet gegeven worden. Van 127 katten kon de leeftijd wel 

geregistreerd worden. Wat opvalt is dat er relatief veel katten van één jaar oud zijn en 

weinig van twaalf t/m zeventien jaar oud. Zie bijlage 3a voor de leeftijdsverdeling. 
 

Van 147 katten kon de leefwijze (binnen of buiten) geregistreerd worden. Onder deze 

katten waren zeventien binnenkatten en 130 buitenkatten. Van 26 katten kon niet 

geregistreerd worden of het binnen- of buitenkatten zijn. Zie bijlage 3b. 
 

Van 152 bemonsterde katten kon de herkomst geregistreerd worden. 66 katten waren 

afkomstig uit de gemeente Breda. 86 katten waren afkomstig uit omliggende 

gemeentes. Van de twintig katten in groepshuisvesting en één andere kat kon de 

herkomst niet geregistreerd worden. Zie bijlage 3c. 
 

Van de 173 individuele katten waren er 85 ontwormd en 88 voor zover bekend niet 

ontwormd. Van de 85 ontwormde katten zijn 50 katten minder dan een maand geleden 

met Milbemax
®

 per os ontwormd en veertien katten langer dan een maand geleden. Er 

werd aangenomen dat de twintig katten uit de groepsverblijven ontwormd waren, 

maar wanneer kon niet nagegaan worden. Eén kat was ruim een maand geleden 

ontwormd met Profender
®

 topicaal op de huid. Zie bijlage 3d voor de ontwormstatus 

van de bemonsterde katten. 

 

3.2.2 Risicofactoren Aelurostrongylus abstrusus 
 

In tabel 3 worden leeftijd, leefwijze, herkomst en ontwormstatus van de zes 

longwormpositieve katten weergegeven. Omdat we te weinig positieve katten hebben 

gevonden om met behulp van de Chi-kwadraattoets risicofactoren te kunnen bepalen, 

kunnen we enkel beschrijven. De kruistabellen (bijlage 3) zijn wel gemaakt, maar 

daar kan niets statistisch uit geconcludeerd worden. 
 

De leeftijden liepen uiteen van één tot tien jaar. Al deze katten zijn buiten gevonden 

in verschillende gemeentes. In figuur 5 is de precieze vindplaats aangegeven van de 

zes katten die tijdens dit onderzoek gevonden zijn (1 t/m 6). Ook is in deze figuur de 

vindplaats aangegeven van het nestje kittens wat de aanleiding voor dit onderzoek 

was (A) en van een kat die in de tussenliggende periode positief bevonden is (B). 

Twee van de zes katten waren reeds eenmalig ontwormd met Milbemax
®

 per os. Voor 

de ene kat was dit op de dag van eerste monstername ruim een maand geleden en voor 

de andere kat vier dagen geleden.  
 

 Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Kat 5 Kat 6 

Leeftijd (jaren) 10 1 3 3 2 5 

Leefwijze Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten 

Herkomst Gilze en 

Rijen 
Drimmelen Breda 

Alphen-

Chaam 
Breda Zundert 

Ontwormstatus 
- 

1x Milbemax 

>  1 mnd  
- - 

1x Milbemax 

< 1 mnd 
- 

Tabel 3. Leeftijd, leefwijze, herkomst en ontwormstatus van longwormpositieve katten 
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Figuur 5. Plaats van herkomst longwormpositieve katten 

 

Bij faecesanalyse met sedimentatie-flotatie viel het op dat vijf van de zes katten ook 

geïnfecteerd waren met andere parasieten. In tabel 4 is weergegeven welke parasieten 

te vinden waren in de faeces van de zes katten met Aelurostrongylus abstrusus. Vier 

hadden een haakworminfectie (A. tubaeforme). Drie hadden een infectie met een 

andere luchtwegparasiet, Eucoleus (Capillaria) aerophila. Twee hadden een 

spoelworminfectie (Toxocara cati). Daarnaast kwamen nog lintworm voor (Taenia 

taeniaeformis) en coccidiën (Cystoisospora en Toxoplasma of Hammondia). 

 
 

 Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Kat 5 Kat 6 

A.abstrusus + + + + + + 

Ancylostoma tubaeforme + - + + - + 

Toxocara cati + - - + - - 

Eucoleus aerophila + + - + - - 

Taenia taeniaeformis - - + - - - 

Cystoisospora - + - - - - 

Toxoplasma/Hammondia - - - - - + 
Tabel 4. De verschillende parasieten bij longwormpositieve katten 
 

“+” = aanwezig in de faeces 

 “-“ = afwezig in de faeces 

 

A 

B 
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3.2.2 Risicofactoren endoparasieten 
 

Voor de factoren leeftijd, herkomst, leefwijze en ontworming is berekend of er een 

verband is tussen deze variabelen en het hebben van een infectie met endoparasieten. 

De bijbehorende kruistabellen zijn te vinden in bijlage 3. In tabel 5 worden de 

uitkomsten weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat er een statistisch verband is tussen 

‘onbekende ontwormstatus’ en het hebben van een worminfectie. De sterkte van dit 

verband is 0,276, een ‘zwakke samenhang’. Katten met onbekende ontwormstatus 

hebben dus een groter risico op het hebben van een worminfectie dan ontwormde 

katten. Voor leeftijd, herkomst en leefwijze kon geen verband worden aangetoond met 

het wel of niet hebben van een infectie met endoparasieten. 

 

 Categorie 
Aantal 

(n) 

Aantal 

positief 

% 

positief 

P-waarde         

(χ2
 test) 

Statistisch 

verband? 

0 t/m 2 60 16 26,7% 
Leeftijd (jr) 

3 t/m 17 67 16 23,9% 
0,718 nee 

Breda 66 13 19,7% 
Herkomst 

Omstreken 86 27 31,4% 
0,105 nee 

Binnen 17 0 0,0% 
Leefwijze* 

Buiten 130 40 30,8% 
- - 

Ontwormd 85 8 9,4% 
Ontwormstatus** 

Onbekend 88 28 31,8% 
0,000 ja 

Tabel 5. Mogelijke risicofactoren voor het hebben van een infectie met endoparasieten 
 

* Voor leefwijze kon de Chi-kwadraattoets niet uitgevoerd worden, omdat in de 

kruistabel >20% van de verwachte celfrequenties tussen 1 en 5 ligt. 

** Bij ontworming is het aantal katten met een worminfectie weergeven, de coccidiën 

werden hier buiten beschouwing gelaten, omdat anthelminthica daar geen effect op 

hebben 
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3.3 Diagnostische aspecten van aelurostrongylose 
 

3.3.1 Houdbaarheid faeces in de koelkast 
 

In figuur 6 wordt het verloop weergegeven van het LPG in percentage in faeces van 

positieve katten, die bewaard werd in de koelkast. Men verkrijgt het LPG% door de 

gemeten LPG waarden te delen door het maximaal gemeten LPG bij de 

desbetreffende kat en te vermenigvuldigen met 100%. Op deze manier zijn de 

grafieken beter met elkaar te vergelijken. Tussen de verschillende meetpunten zijn de 

lijnen geïnterpoleerd voor een overzichtelijker resultaat. In bijlage 5 is de tabel met 

gemeten LPG’s te vinden. Door het snijpunt van de grafieken met de 50% lijn te 

bepalen kan afgelezen worden op ongeveer welke dag het LPG onder de 50% van het 

maximale LPG komt. Dit is per kat weergegeven in tabel 6. In deze tabel is te zien dat 

de 50% grens minder snel bereikt wordt bij een hoog LPG op dag 1. Dit betekent dat 

faecesmonsters van katten die weinig larven uitscheiden minder lang in de koelkast 

bewaard kunnen worden dan faecesmonsters van katten die veel larven uitscheiden. 

Tot en met dag acht waren alle vijf de faecesmonsters steeds positief. 

Figuur 6  

 
 

 LPG dag 1 50% bereikt op dag Steeds L1 gevonden t/m dag 

Kat 1 5400 11 49 

Kat 3 31 8 28 

Kat 4 19 6 15 

Kat 5 3,2 2 8 

Kat 2 0,2 4 9 

Tabel 6. Houdbaarheid faeces in relatie tot LPG op dag 1 
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3.3.2 Uitscheidingspatroon L1 larven  
 

In figuur 7 wordt de uitscheiding van L1 larven door vijf katten weergegeven 

uitgedrukt in LPG in percentage. Men verkrijgt het LPG% door de gemeten LPG 

waarden te delen door het maximaal gemeten LPG bij de desbetreffende kat en te 

vermenigvuldigen met 100%. Op deze manier zijn de grafieken beter te vergelijken 

met elkaar. Tussen de verschillende meetpunten zijn de lijnen geïnterpoleerd voor een 

overzichtelijker resultaat. In bijlage 5 is de tabel met gemeten LPG’s te vinden. In de 

legenda van onderstaande figuur wordt aangegeven welke katten hoge uitscheiders 

zijn, laag of midden. Onder lage uitscheiders wordt hier verstaan gemiddeld < 10 

larven per gram faeces. Zowel in de tabel als in de grafiek is te zien is dat zowel bij 

kat 2 als kat 5 het gemeten LPG soms een dag nul is, terwijl er later wel weer larven 

in de faeces te vinden zijn. We spreken hier van intermitterende uitscheiding. Het 

LPG van kat 3 is ook een aantal dagen zeer laag. Deze kat valt samen met kat 4 in de 

middencategorie qua hoeveelheid uitgescheiden larven. Kat 1 scheidde zeer veel 

larven uit in de faeces. Het gemeten LPG varieerde tussen de 2400 en 11700 (=hoog). 

De LPG’s van de andere vier katten lagen steeds onder de 200. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 7 
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3.3.3 Klinisch en röntgenologisch onderzoek 
 

In tabel 7 wordt weergegeven welke respiratoire verschijnselen de zes katten met 

Aelurostrongylus abstrusus infectie hadden. Het LPG op de dag van klinisch 

onderzoek of daar zo dicht mogelijk bij wordt ook in deze tabel weergegeven. Op één 

na alle katten hadden minstens één respiratoir verschijnsel. Alleen kat 5 vertoonde 

geen verschijnselen. Er kon echter geen duidelijk verband aangetoond worden tussen 

LPG en ernst van de respiratoire verschijnselen. In tabel 8 worden overige 

verschijnselen weergegeven. Hier is te zien dat vier van de zes katten huidproblemen 

had, bij drie katten hiervan zijn ectoparasieten gevonden. Kat 1 had luizen, kat 2 had 

vlooien en kat 3 had luizen en oormijt. Kat 4 was vermoedelijk een wilde kat. Doordat 

zij erg angstig was, kon het klinisch onderzoek niet volledig worden uitgevoerd. 
 

 Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Kat 5 Kat 6 

Aantal larven per gram faeces 4900 6 155 21 0,4 0,4 

Verhoogde ademfrequentie + - - + - - 

Abdominaal ademtype + + + ? - + 

Neusuitvloeiing + - - ? - + 

Hoesten - - - ? - - 

Afwijkende longauscultatie + - - + - + 
Tabel 7. Respiratoire verschijnselen bij katten met een longworminfectie 

 

 Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Kat 5 Kat 6 

Mager + +/- +/- - - - 

Koorts - ? - ? - - 

Vergrote mandibulaire lnn + ? + ? - - 

Vacht/huidproblemen + + + ? - + 

Ectoparasieten + + + ? - - 

Diarree - - + - - + 
Tabel 8. Overige verschijnselen bij katten met een longworminfectie 
 

“+” = verschijnsel aanwezig 

“-“ = verschijnsel afwezig 

? = niet onderzocht 

 

Bij vijf van de zes katten konden de röntgenfoto’s zonder sedatie gemaakt worden. 

Alleen kat 4 was onder volledige anaesthesie tijdens het maken van de foto’s (zij werd 

direct daarna gesteriliseerd). Hier onder volgt een beschrijving van de veranderingen 

die te zien waren op de röntgenfoto’s. Dit wordt tevens weergegeven in tabel 9. De 

longveranderingen die te zien zijn verschillen per kat. Er lijkt geen correlatie te zijn 

met het LPG. Bij een alveolair patroon zou naar verwachting een hoog LPG horen, 

maar kat 2 (de enige met een alveolair patroon) heeft juist een laag LPG. Wat opvalt 

is dat bij vier van de zes katten een vergrote hartschaduw te zien was.  
 

Kat 1:  Longen:  diffuus vlekkerig interstitiële/peribronchiale veranderingen,  

groot longveld 

Hart:  RV vergroting 

Kat 2:  Longen: caudodorsaal in de hoofdkwabben alveolaire verdichtingen 

Hart:  matig vergroot hart 

Kat 3:  Longen: vlekkerig interstitieel/peribronchiaal patroon 

Hart:  normaal hart  
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Kat 4:  Longen: gelokaliseerd gering bronchiaal patroon 

 Hart:  matig vergroot hart (gegeneraliseerd) 

Kat 5:  Longen: in de hoofdkwabben slecht begrensd interstitieel vlekje  

Hart:  matig vergroot hart (gegeneraliseerd) 

Kat 6:  geen bijzonderheden 

 
 

Thoraxfoto Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Kat 5 Kat 6 

Aantal larven per gram faeces 4900 6 155 21 0,4 0,4 

Interstitieel + - + - + - 

(peri)bronchiaal + - + + - - 

Patroon 

longen 

Alveolair - + - - - - 

Gelokaliseerd - + - + + - Verspreiding 

Diffuus + - + - - - 

Vergrote hartschaduw + + - + + - 
Tabel 9. Veranderingen te zien op de thorax röntgenfoto’s van katten met een longworminfectie 
 

“+” = verandering aanwezig 

“-“ = verandering afwezig 
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4. Conclusies 
 

Van de 173 individueel bemonsterde katten van asiel Breda, waren er zes (3,5%) 

positief voor Aelurostrongylus abstrusus. De prevalentie van A. abstrusus in de 

omgeving Breda ligt met 95% waarschijnlijkheid tussen de 0,8 en 6,2%.  

 

We hebben in de omgeving Breda geen endemische focus van Aelurostrongylus 

abstrusus kunnen vinden. De plaatsen van herkomst van de zes positieve katten lagen 

dermate ver uit elkaar dat het niet aannemelijk is dat er een bepaalde plek is waar de 

infectiedruk hoger is dan elders. 
 

Voor Aelurostrongylus abstrusus konden geen significante risicofactoren aangetoond 

worden door het lage aantal positieve katten. Wat echter opviel was dat op één na alle 

positieve katten een multiparasitaire infectie had. De factoren leeftijd, plaats van 

herkomst en ontwormstatus leken niet gecorreleerd met het voorkomen van 

aelurostrongylose. 
 

Onder de individueel bemonsterde katten van asiel Breda, waren er 24 met een 

infectie met Toxocara cati (13,9%), elf met Ancylostoma tubaeforme (6,4%), tien met 

Cystoisospora sp (5,8%), zes met Taenia taeniaeformis (3,5%), zes met Eucoleus 

aerophila (3,5%) en twee met Toxoplama gondii of Hammondia hammondi (1,2%) bij 

sedimentatie-flotatie onderzoek van de faeces. 
 

Een risicofactor voor het hebben van een worminfectie is onbekende ontwormstatus. 

Leeftijd en plaats van herkomst konden niet als risicofactor voor het hebben van een 

infectie met endoparasieten aangewezen worden. De leefwijze (binnen of buitenkat) 

kon vanwege het geringe aantal binnenkatten niet getoetst worden als risicofactor, 

maar er zijn geen binnenkatten gevonden met een parasitaire infectie.  
 

De houdbaarheid in de koelkast van faecesmonsters die A. abstrusus larven bevatten 

is afhankelijk van het aantal larven per gram dat op dag 1 in de faeces aanwezig is. 

Faeces van een kat die weinig L1 larven uitscheidt kan korter bewaard worden dan 

faeces van hoge uitscheiders. Tot en met dag acht zijn bij alle vijf in de koelkast 

bewaarde monsters steeds levende L1 larven gevonden. Faeces kan dus een week 

bewaard worden in de koelkast voor een betrouwbare uitslag bij gebruik van de 

Baermanntechniek. 
 

We hebben in dit onderzoek aangetoond dat intermitterende uitscheiding voor kan 

komen bij katten met een Aelurostrongylus abstrusus infectie. Bij twee van de zes 

katten was dit het geval. Om deze reden is het aan te raden bij een verdenking van 

aelurostrongylose nogmaals een faecesmonster in te sturen als het eerste monster 

negatief blijkt. Een andere optie is om direct faeces van twee dagen te (laten) 

onderzoeken. 
 

Vijf van de zes katten (83,3%) positief voor Aelurostrongylus abstrusus vertoonden 

respiratoire verschijnselen bij klinisch onderzoek. Tevens waren bij vijf van de zes 

katten röntgenologische veranderingen aan de longen te zien. Deze verschijnselen en 

röntgenologische veranderingen mogen echter niet direct aan A. abstrusus 

toegeschreven worden, omdat deze katten ook geïnfecteerd waren met andere 

parasieten die zich (tijdelijk) in het respiratiestelsel kunnen bevinden.  
 

In dit onderzoek kon geen duidelijke relatie worden aangetoond tussen het aantal 

larven per gram faeces en de ernst van respiratoire verschijnselen bij katten met 

aelurostrongylose. 
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Aelurostrongylose bij de kat komt af en toe voor bij katten in Nederland. Bij 

respiratoire verschijnselen is het dus goed om Aelurostrongylus abstrusus in de 

differentiële diagnose op te nemen. Zeker bij katten die mogelijkheid hebben tot 

jagen. Om de diagnose te stellen is het aan te bevelen om parasitologisch 

faecesonderzoek met behulp van de Baermanntechniek te (laten) doen. Deze vorm 

van diagnostiek kan ook gemakkelijk in dierenartsenpraktijken uitgevoerd worden. 

Wel is kennis van de morfologie van longwormlarven noodzakelijk om de diagnose te 

kunnen stellen.
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5. Discussie 
 

5.1 Prevalenties  Aelurostrongylus abstrusus en andere parasieten 
 

Als we de gevonden fractie A. abstrusus positieve katten van 0,035 (3,5%) vergelijken 

met die uit eerder onderzoek zien we dat dit niet significant afwijkend is van de in 

2004 (5) gevonden prevalentie in Nederlandse asielen. De prevalentie van 2,6% zoals 

in dat onderzoek gevonden, ligt binnen ons 95% betrouwbaarheidsinterval. De in dit 

onderzoek gevonden prevalentie is wel significant lager dan de prevalentie (18%) 

gevonden in Italië en Portugal. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de populaties 

bemonsterde katten niet vergelijkbaar zijn. In de studie van Traversa et al. (4) bestaat 

de populatie bemonsterde katten vooral uit katten die doorverwezen zijn vanwege 

medische problemen. In de Portugese studie (3) zijn enkel zwerfkatten bemonsterd, 

die vanwege hun leefwijze een grotere kans hebben op (4)infectie met 

Aelurostrongylus en andere parasieten. Dit kan in deze onderzoeken geleid hebben tot 

een overschatting van de prevalentie. Een andere mogelijkheid is dat de prevalentie 

van A. abstrusus in Italië en Portugal daadwerkelijk hoger ligt dan in Nederland. 

Mogelijk is dit toe te schrijven aan klimaatverschillen. Bij hogere temperaturen gaat 

de ontwikkeling van L1 tot L3 in slakken sneller. Een hogere prevalentie zou ook 

verklaard kunnen worden door een grotere dichtheid van zwerfkatten. Deze katten 

zullen vaker prooidieren eten dan huiskatten, waardoor ze een groter risico hebben 

geïnfecteerd te raken en vervolgens larven te gaan uitscheiden. Dit heeft tot gevolg 

dat bij een hogere dichtheid van zwerfkatten de omgeving (slakken, paratenische 

gastheren) meer ‘besmet’ zal raken, oftewel er zal een groter reservoir zijn voor 

Aelurostrongylus abstrusus.  
 

We kunnen de gevonden prevalenties van endoparasieten in dit onderzoek vergelijken 

met die uit eerder onderzoek in Nederland. Het onderzoek van Robben et al. (5) is 

geschikt om mee te vergelijken, omdat het hier ook om asielkatten gaat. In tabel 10 

worden de prevalenties uit beide onderzoeken weergegeven. In de rechterkolom is het 

95% betrouwbaarheidsinterval weergegeven. Het percentage Toxocara cati, Eucoleus 

aerophila en Cystoisospora is hoger in het onderzoek van Robben. De overige vallen 

binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval. Een mogelijke verklaring voor het verschil 

kan liggen in het ontwormd- en schoonmaakbeleid van asiel Breda. Alle katten 

worden na binnenkomst in het asiel ontwormd met Milbemax
®

, ongeveer de helft van 

de bemonsterde katten was reeds ontwormd op het moment van monstername. 

Wellicht waren in het onderzoek van Robben et al. relatief minder katten ontwormd. 

Dit is echter geen verklaring voor het verschil in percentage Cystoisospora infecties. 

Een infectie met coccidiën zouden katten in het asiel kunnen oplopen. Door een 

verschil in schoonmaakbeleid zou er dus gemakkelijk een verschil in prevalentie 

kunnen zijn tussen asielen. Een andere verklaring voor de verschillen zou kunnen 

liggen in het moment van monstername. In dit onderzoek werd een groot deel van de 

katten binnen een week na aankomst in het asiel bemonsterd. Het zou kunnen dat een 

deel van deze katten op dat moment nog in de prepatent periode van een infectie zat. 

In het onderzoek van Robben et al. was per asiel maar één moment van monstername. 

De tijd dat de verschillende katten op dat moment in het asiel zaten, zal gemiddeld 

langer zijn en voor een groter deel van de katten zal de prepatent periode dus 

verstreken zijn. 
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  Robben 2010 Breda 

A. abstrusus 2,6% 3,5% 0,8% - 6,2% 

Toxocara cati 28,2% 13,9% 8,7% - 19,1% 

Ancylostoma tubaeforme 3,0% 6,4% 2,8% - 10,0% 

Taenia taeniaeformis 3,0% 3,5% 0,8% - 6,2% 

Eucoleus aerophila 11,2% 3,5% 0,8% - 6,2% 

Cystoisospora felis 19,3% 

Cystoisospora rivolta 14,1% 
5,8% 2,3% - 9,3% 

Toxoplasma/Hammondia 0,3% 1,2% 0% - 2,8% 

Giardia intestinalis 1,0% 0,0% nvt 

Dipylidium caninum 0,7% 0,0% nvt 
Tabel 10. 
 

In het huidige onderzoek zijn een aantal tekortkomingen te noemen, die invloed 

zouden kunnen hebben op de resultaten. Voor het prevalentie onderzoek zijn 

faecesmonsters meegenomen die vrijwel zeker van één kat zijn. Van de meeste katten 

is dit zeer aannemelijk, wanneer ze alleen in een hokje zaten. Twintig monsters zijn 

echter uit de vier groepen in het asiel genomen. Daarbij werd vanuit gegaan dat één 

faecesmonster van één kat was en dat dezelfde kat niet meerdere malen bemonsterd 

werd. Het nemen van groepsmonsters werd in een vroeg stadium van het onderzoek 

gedaan, maar niet helemaal aan het begin. Hierdoor zouden er toch katten dubbel 

bemonsterd kunnen zijn. Bijvoorbeeld katten die de week daarvoor nog in een hokje 

zaten, maar nu naar een groepsverblijf zijn verhuisd. Omdat bij de groepsmonsters 

alle registratienummers van de katten genoteerd werden, kon aangetoond worden dat 

een aantal eerder bemonsterde katten inderdaad naar een groep verhuisd waren. Dit 

zal mogelijk tot een geringe onderschatting van prevalenties geleid hebben, aangezien 

alle katten in een groep reeds ontwormd zijn. Omdat er meer negatieve dan positieve 

dieren zijn, is de kans groter dat je twee keer een negatieve dan twee keer een 

positieve kat bemonsterd hebt.  
 

Eén kat die positief was voor Aelurostrongylus abstrusus werd ontdekt nadat hij voor 

röntgenfoto’s bij Dierenkliniek Rijen was. Omdat de röntgenfoto van de thorax 

afwijkend was, is faeces ingestuurd voor onderzoek op longwormlarven. Deze kat is 

wel van asiel Breda, maar zit in een pleeggezin. Deze manier van bemonsteren is niet 

helemaal random. Dit is echter niet de enige volwassen kat uit een pleeggezin die 

bemonsterd is. 
 

Het is de vraag of de populatie katten in een asiel een goede afspiegeling is van de 

totale kattenpopulatie in de omgeving van het asiel. In het asiel zijn verschillende 

groepen katten vertegenwoordigd. Ten eerste afstandskatten, die van een eigenaar 

afkomstig zijn. Ten tweede katten die op straat gevonden zijn, maar wel bij mensen 

gewoond hebben en tenslotte zijn er de echte zwerfkatten, die nooit een eigenaar 

gehad hebben. Over het algemeen is het asiel dus een goede afspiegeling van de 

kattenpopulatie in het omliggende gebied, maar sommige groepen katten zijn minder 

vertegenwoordigd. Een groep katten die minder vertegenwoordigd is in het asiel zijn 

raskatten. Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd, maar wellicht niet in 

dezelfde verhoudingen als in de gehele populatie. In het asiel waren weinig katten 

tussen vier maanden en één jaar leeftijd en weinig katten van twaalf jaar en ouder.  
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5.2 Risicofactoren 
 

5.2.1 Risicofactoren Aelurostrongylus abstrusus 
 

Om significante uitspraken te doen over risicofactoren voor Aelurostrongylus 

abstrusus hebben we te weinig positieve dieren gevonden (n=6). In de literatuur zijn 

echter wel bepaalde risicofactoren beschreven. Uit onderzoek van Traversa et al. 

(n=40) blijkt dat katten jonger dan één jaar, katten die buiten leven en katten met 

respiratoire verschijnselen een grotere kans hebben op het hebben van een 

longworminfectie (4).  
 

Alle zes de katten uit dit onderzoek met een Aelurostrongylus abstrusus infectie 

waren ouder dan een jaar. Dit lijkt de conclusie van Traversa et al.(4) dat katten 

jonger dan een jaar meer risico hebben op een longworminfectie te ontkrachten. 

Echter kan deze bevinding gemakkelijk door toeval verklaard worden, omdat het maar 

over zes katten gaat. Hoewel ook Lacorcia et al. (19) juist een groter percentage 

katten ouder dan een jaar positief vindt (niet significant). Een reden voor het verschil 

met Traversa et al. zou kunnen zijn dat jonge katten meer klinische verschijnselen 

hebben van een longworminfectie dan oudere katten. Aangezien het onderzoek van 

Traversa et al. grotendeels gebaseerd is op dieren die doorverwezen werden vanwege 

medische problemen, zou dit kunnen verklaren waarom hij meer jonge katten positief 

vond. Ook zijn er tijdens het huidige onderzoek relatief weinig dieren tussen vier 

maanden en één jaar leeftijd bemonsterd, wat een andere verklaring zou kunnen zijn 

voor het verschil. Verklaringen waarom jonge katten meer risico zouden hebben op 

een longworminfectie zijn: ze hebben nog geen immuniteit opgebouwd, want ze zijn 

nog niet eerder geïnfecteerd; ze vertonen meer prooivang gedrag (4); ze zijn 

nieuwsgieriger waardoor ze wellicht proberen slakken te eten of ermee te spelen. 
 

Het is goed te beargumenteren waarom buitenkatten meer kans hebben een infectie op 

te lopen met Aelurostrongylus abstrusus. Om geïnfecteerd te worden is het 

noodzakelijk een (deel van een) tussengastheer of transportgastheer op te eten. Katten 

die nooit buiten zijn, komen hier meestal niet mee in aanraking. Het is echter niet 

onmogelijk dat een binnenkat in huis een muis vangt en zo L3 larven opneemt. In het 

onderzoek van Traversa et al. (4) wordt een significant verschil aangetoond tussen 

binnen en buitenkatten wat betreft het voorkomen van Aelurostrongylus abstrusus 

infecties. 95% van de geïnfecteerde katten was buitenkat. Alle zes de katten in het 

huidige onderzoek waren buitenkatten, maar dat kan ook door toeval verklaard 

worden, omdat onder de 173 bemonsterde katten slechts zeventien binnenkatten 

waren. Het is echter niet met zekerheid te zeggen of alle katten die als buitenkatten 

zijn aangemerkt al langere tijd buiten komen. Er zouden ook ontsnapte binnenkatten 

bij kunnen zijn die vervolgens door de vinder naar het asiel zijn gebracht. 
 

In het onderzoek van Traversa et al. (4) had 87,5% van de katten met een 

Aelurostrongylus abstrusus infectie respiratoire verschijnselen. Dieren met 

respiratoire verschijnselen hebben significant vaker een longworminfectie dan dieren 

zonder respiratoire verschijnselen. Je kunt dit eigenlijk geen risicofactor noemen, 

maar eerder een voorspellende factor. In het huidige onderzoek hebben we wel bij 

positieve dieren vastgesteld of ze wel of geen klinische verschijnselen hadden. In de 

asielsituatie was het echter niet goed mogelijk om bij iedere bemonsterde kat te 

bepalen of deze wel of geen respiratoire verschijnselen had.  
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Omdat de cyclus van Aelurostrongylus abstrusus verloopt via slakken (die geen grote 

afstanden afleggen), zou men verwachten dat de ‘besmetting’ van de omgeving per 

plaats verschilt. Een plaats waar een geïnfecteerde kat defaeceert zal meer ‘besmet’ 

zijn. Katten zonder territorium zullen echter niet steeds in hetzelfde gebied 

defaeceren. Daarnaast kunnen sommige transportgastheren (vogels, kikkers, muizen) 

vrij grote afstanden afleggen, waardoor een groter gebied ‘besmet’ raakt. In het 

onderzoek van Traversa et al. (4) zijn twee gebieden binnen Italië met elkaar 

vergeleken, waarbij geen verschil in prevalentie kon worden aangetoond. Binnen het 

gebied rondom Breda waar de bemonsterde katten van het huidige onderzoek uit 

afkomstig zijn, is er niet een bepaalde lokatie waar meerdere geïnfecteerde katten 

vandaan komen.  
 

Longwormen zijn nematoden. In theorie zijn veel werkzame stoffen in anthelminthica 

effectief tegen deze parasieten. Het ligt daarom voor de hand om te denken dat katten 

die regelmatig ontwormd worden, minder kans hebben op een infectie met 

Aelurostrongylus abstrusus. Effect van anthelminthica zal echter afhangen van de 

werkingsduur, frequentie van toedienen en dosering. In het onderzoek van Traversa et 

al. (4) werd geen verband aangetoond tussen ontwormstatus en het hebben van een A. 

abstrusus infectie. In het huidige onderzoek kon dit eveneens niet aangetoond worden. 

Twee van de zes katten met aelurostrongylose waren voordat zij positief bevonden 

reeds ontwormd met Milbemax
®

, evenals de kittens die de aanleiding waren voor dit 

onderzoek. Milbemax
®

 blijkt dus niet in staat te zijn longworminfecties te voorkomen. 

Het zou goed zijn om in vervolgonderzoek eens kritisch te kijken naar de effectiviteit 

van het middel in de behandeling van A. abstrusus infecties.  
 

Uit dit onderzoek blijkt dat bijna alle katten met een Aelurostrongylus abstrusus 

infectie ook andere parasitaire infecties hebben. Vooral Ancylostoma tubaeforme 

kwam veel voor. Ook in het onderzoek van Willard et al. werd gevonden dat katten 

positief voor A. abstrusus significant vaker Ancylostoma infecties hadden dan 

negatieve katten (18). Tevens werden hogere percentages Toxocara cati en 

lintworminfecties gevonden in de katten met longworm, deze verschillen waren echter 

niet significant. In een artikel van Traversa et al. wordt genoemd dat 25 van de 30 A. 

abstrusus positieve katten ook andere endoparasieten, voornamelijk spoelworm en 

haakworm, hadden (21). De reden hiervoor ligt vermoedelijk in de leefwijze van deze 

katten. Het eten van prooidieren is voor endoparasieten als Toxocara cati, 

Ancylostoma tubaeforme en Cystoisospora een belangrijke route van transmissie en 

voor sommige (Taenia, Aelurostrongylus) zelfs noodzakelijk. Een andere mogelijke 

verklaring is dat deze katten immunodeficiënt zijn, waardoor opgelopen infecties 

vaker en langer patent zullen zijn. Hierdoor hebben ze meer kans om meerder patente 

infecties tegelijkertijd te hebben. 

 

5.2.2 Risicofactoren endoparasieten 
 

Er kon geen significant verschil worden aangetoond tussen jonge en oudere katten in 

het voorkomen van patente parasitaire infecties. Dit in tegenstelling tot het onderzoek 

van Robben et al., waarin aangetoond werd dat jonge katten meer risico lopen op 

patente parasitaire infecties (5). Een verklaring zou kunnen liggen in een effectief 

ontwormbeleid van kittens in asiel Breda of dat sommige kittens nog in de prepatent 

periode zaten. Naast faeces van individuele kittens werden ook faecesmonsters per 

nestje onderzocht. Deze werden echter niet meegenomen in het bepalen van 

risicofactoren, omdat mogelijk door verdunning bepaalde parasitaire infecties gemist 
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kunnen zijn. Toxocara cati zal niet snel gemist worden, omdat vaak een heel nest 

geïnfecteerd is en omdat bij een patente infectie veel wormeieren uitgescheiden 

worden. Aelurostrongylus abstrusus zou bijvoorbeeld wel gemist kunnen worden. 
 

Het voorkomen van parasitaire infecties werd vergeleken tussen katten uit gemeente 

Breda en katten uit omliggende gemeenten. Enerzijds was dit handig, omdat deze 

twee groepen van vergelijkbare grootte waren. Anderzijds is gemeente Breda een 

stedelijker gebied dan de omliggende gemeentes. Mogelijk zou dit kunnen resulteren 

in een prevalentieverschil. Op het eerste gezicht lijken er inderdaad minder parasitaire 

infecties voor te komen in de groep uit Breda, maar dit verschil blijkt niet significant 

te zijn. 
 

Bij geen enkele binnenkat is een parasitaire infectie vastgesteld tijdens dit onderzoek. 

Het totale aantal onderzochte binnenkatten is echter te klein om significant aan te 

tonen dat buitenkatten een groter risico lopen op parasitaire infecties.  
 

Bij ontwormde katten komen significant minder parasitaire infecties voor dan bij 

katten met onbekende ontwormstatus. Een risicofactor voor het hebben van een 

patente parasitaire infectie is dus niet ontwormd zijn. Het is echter niet een 

risicofactor voor het oplopen van een parasitaire infectie. De sterkte van het verband 

is een ‘zwakke samenhang’. Mogelijk is het verband in werkelijkheid sterker, omdat 

nu waarschijnlijk een aantal katten in de groep ‘onbekende ontwormstatus’ zijn 

geplaatst, terwijl ze wel ontwormd waren. Doordat een eigenaar ontbreekt in het asiel, 

kan dit niet nagegaan worden. 

 

5.3 Diagnostische aspecten van aelurostrongylose 
 

5.3.1 Houdbaarheid faeces in de koelkast 
 

In het verleden is al eens onderzoek gedaan naar de levensduur van L1 larven van 

Aelurostrongylus abstrusus onder verschillende gecontroleerde omstandigheden.(29) 

In dit onderzoek werd faeces bij verschillende temperaturen bewaard, waaronder in de 

koelkast (4°C). Om de drie dagen werd van 100 larven uit deze faeces beoordeeld of 

ze dood, sloom of actief waren. Hoe precies bepaald werd of de larven sloom of dood 

waren, wordt niet beschreven. Tot vijftien dagen was meer dan 50% van de larven 

nog in leven, al was een groot deel van de larven sloom. Het is dan de vraag of deze 

door het Baermannzeefje zouden migreren. Het aantal actieve larven kwam tussen 

drie en zes dagen onder de 50%. Op dag 51 waren alle larven dood. Uit het onderzoek 

van Hamilton zou je kunnen concluderen dat faeces drie dagen in de koelkast bewaard 

kan worden voordat je het onderzoekt op larven. Dit geldt wanneer men de grens van 

50% ‘actieve’ larven als veilig aanhoudt. Zes dagen is in dat geval echter te lang. Als 

men de grens van 50% levende larven als veilig aanhoudt zou je de faeces maximaal 

vijftien dagen kunnen bewaren in de koelkast. Als we dit naast de resultaten uit het 

huidige onderzoek leggen, ligt de maximale bewaartijd in de koelkast waarschijnlijk 

tussen deze twee grenzen in. 
 

Het lijkt erop dat faecesmonsters met een laag uitgangs-LPG korter in de koelkast 

bewaard kunnen worden dan monsters met een hoger LPG. Alle monsters waren 

echter tot en met dag acht steeds positief. De 50% grens wordt sneller bereikt bij 

monsters met een laag LPG. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: 

- Slome larven in een laag LPG monster hebben minder kans om door andere 

actieve larven meegetrokken te worden door het Baermannzeefje. 
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- De larven in een laag LPG monster zijn al minder levendig op dag 1 doordat 

ze bijvoorbeeld aangetast zijn door de afweer van de gastheerkat (aanname: 

laag LPG is het gevolg van afweer). 

- Toeval. Je bekijkt maar een deel van de faeces die mogelijk niet goed 

gemengd is en bij een laag LPG maakt een paar larven meer of minder een 

relatief groot verschil. Oftewel bij een laag LPG komt het getelde LPG 

waarschijnlijk minder goed overeen met hoeveel larven er daadwerkelijk per 

gram in de faeces zaten. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om de faeces goed 

te mengen. 
 

Het LPG wat bepaald wordt door larven geoogst via de Baermanntechniek te tellen, 

komt waarschijnlijk niet geheel overeen met het aantal larven wat daadwerkelijk per 

gram in de faeces aanwezig was. Redenen hiervoor zijn: 

- Bij het afwegen ontstaat een fout doordat je niet exact 5 gram afweegt, maar 

4,9-5,1.  

- Vaak zit er wat kattenbakgrit aan de faeces geplakt wat meegewogen wordt.  

- Vóór het afwegen wordt het faecesmonster gemengd, maar bij stevige 

faecesmonsters is dit vrij lastig. Zeer waarschijnlijk zijn de larven niet 

homogeen verdeeld over de faeces. 

- In principe stond iedere Baermann 18 uur, voordat deze bekeken werd. Dit kan 

soms wat langer geweest zijn, waardoor meer larven geoogst kunnen zijn. 

Echter komen na langer wachten ook meer ongewenste faecesbestanddelen uit 

de Baermann, daarom werd 18 uur aangehouden. 

- Bij het oogsten van de larven werd er vanuit gegaan dat alle larven uit de punt 

van het glas gehaald werden, maar het is niet onmogelijk dat er weleens een 

aantal larven achterbleven. 

- Bij het tellen kan men larven missen of juist dubbel tellen. Ook is het mogelijk 

dat andere larven meegeteld worden, bijvoorbeeld vrijlevende of larven van 

Ancylostoma tubaeforme. Dit werd zoveel mogelijk voorkomen door de larven 

aan te kleuren voor het tellen. 

- Wanneer er zeer veel larven aanwezig zijn, is het soms nodig om te verdunnen 

om ze goed te kunnen tellen. Hierbij kunnen de larven niet homogeen verdeeld 

zijn over de vloeistof. De fout die hierdoor ontstaat, probeerden we te 

minimaliseren door twee keer twee milliliter te tellen.  

 

5.3.2 Uitscheidingspatroon L1 larven   
 

In verschillende reviewartikelen en boeken wordt genoemd dat er sprake is van 

intermitterende uitscheiding van larven bij infecties met Aelurostrongylus abstrusus 

(1,13,16). Door Ribeiro en Lima is in 2001 een artikel gepubliceerd waarin ze hebben 

gekeken naar uitscheiding van L1 larven na infectie en herinfectie met 

Aelurostrongylus abstrusus. Nadat voor het eerst larven werden gevonden in de 

faeces, werd nog slechts eens per maand de ontlasting onderzocht op larven. Toch is 

bij vijf van de veertien geïnfecteerde katten te zien dat ze sommige maanden negatief 

zijn en later weer positief (zonder dat ze opnieuw experimenteel geïnfecteerd zijn). 

Dit bewijst eigenlijk al dat er sprake is van intermitterende uitscheiding. Over het 

uitscheidingspatroon van katten binnen een korte termijn kan op basis van het 

onderzoek van Ribeiro en Lima echter geen uitspraak gedaan worden.  
 

In het huidige onderzoek hebben we bij twee katten intermitterende uitscheiding 

waargenomen, dat wil zeggen dat ze wisselend negatieve en positieve faecesmonsters 
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hadden. Dit waren wel de twee katten met de laagste aantallen larven per gram faeces. 

Het is niet waarschijnlijk dat een kat de ene dag zeer veel larven uitscheidt, maar de 

volgende dag nul. Wel is te zien dat het LPG per dag wisselt. Het is mogelijk dat dit 

werkelijk zo is, of het ligt aan de herhaalbaarheid en gevoeligheid van de 

diagnostische techniek. Zie ook “fouten bij het bepalen van het LPG” in §5.3.1. 

Waarschijnlijk speelt het ook een rol dat de faecesmonsters niet allemaal even oud 

waren op het moment van inzetten. Het is echter niet zo de negatieve monsters ook de 

oudste monsters waren. Bij kat 2 (één van de intermitterende uitscheiders) is slechts 

twee gram faeces gebruikt in plaats van vijf gram. Mogelijk heeft dit tot gevolg gehad 

dat het aantal larven onder de detectiegrens van de Baermann bleef.  
 

Kat 3 heeft een aantal dagen een zeer laag LPG gehad. Hierbij was een sterke 

verdenking dat dit veroorzaakt werd door diarree van de kat. Op die dagen had de kat 

waterdunne diarree. Dit had tot gevolg dat er vrij veel kattenbakgrit aan bleef kleven, 

waardoor er minder dan 5 gram faeces in de Baermann is gegaan. Daarnaast is het 

aannemelijk dat de concentratie larven in faeces verdund wordt door de diarree. Voor 

longwormlarven kan het maagdarmkanaal gezien worden als enkel een afvoerkanaal 

naar de buitenwereld, anders dan voor parasieten die zelf diarree veroorzaken. Als er 

dan evenveel larven uitgescheiden worden met meer vocht (zoals bij diarree) zullen er 

per gram faeces minder larven gevonden worden. Het LPG is dan misschien geen 

goede maat voor de uitscheiding van larven, maar wel als je het vermenigvuldigt met 

de totale hoeveelheid geproduceerde faeces op een dag. Dit was echter praktisch 

gezien niet haalbaar. 

 

5.3.3 Klinisch en röntgenologisch onderzoek 
 

Van de zes katten die in dit onderzoek positief waren voor Aelurostrongylus abstrusus 

bleken er vijf bij klinisch onderzoek verschijnselen te hebben (83,3%). Deze 

verschijnselen kunnen echter niet met zekerheid toegeschreven worden aan 

aelurostrongylose. Al deze katten hadden namelijk ook andere parasieten. 

Ancylostoma tubaeforme en Toxocara cati zijn parasieten die een trektocht kunnen 

maken door het lichaam en ook in de longen terecht kunnen komen. Bij een patente 

infectie met deze parasieten zijn deze echter de luchtwegen al gepasseerd. Het is dan 

ook niet waarschijnlijk dat de kat nog respiratoire verschijnselen vertoont ten gevolge 

van deze parasitaire infecties. Eucoleus (Capillaria) aerophila is daarnaast ook een 

parasiet die in de luchtwegen leeft en respiratoire klachten kan geven. Ook vond het 

klinisch onderzoek pas plaats nadat de diagnose longworminfectie gesteld was, 

waardoor er sprake geweest kan zijn van bevooroordeling. Mede daarom is de 

beoordeling van röntgenfoto’s overgelaten aan anderen. In de literatuur wordt 

aelurostrongylose vaak beschreven als asymptomatisch, echter in onderzoek van 

Traversa et al. blijkt een zeer hoog percentage (91,6%, 22/24) van de geïnfecteerde 

katten respiratoire verschijnselen te hebben (22).  
 

In de literatuur is wel een relatie beschreven tussen het aantal L3 larven waarmee de 

kat geïnfecteerd is en de mate van klinische verschijnselen. Hoe hoger de 

infectiedosis, hoe ernstiger de verschijnselen. Bij experimentele infecties kunnen 

vanaf 100 larven bij sectie longveranderingen gevonden worden, maar zijn er geen 

klinische verschijnselen. Vanaf ongeveer 800 larven worden de klinische 

verschijnselen duidelijk. Bij 1600 larven hebben de katten ook verminderde eetlust en 

vermageren ze. Bij 3200 larven is de klinische toestand ernstig en dit kan de dood van 

het dier veroorzaken (30). De output van L1 larven verschilt echter per kat, ook al zijn 
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ze met dezelfde hoeveelheid larven experimenteel geïnfecteerd (31). Het lijkt voor de 

hand liggend dat hoe meer larven uitgescheiden worden, hoe meer adulten, eieren en 

larven in de longen aanwezig zijn. Dus hoe meer klinische verschijnselen. Volwassen 

longwormen kunnen echter ook in de longen aanwezig zijn zonder dat ze eieren 

produceren. Hun aanwezigheid op zich zou ook respiratoire verschijnselen kunnen 

geven. In het huidige onderzoek kon geen verband worden aangetoond tussen het 

aantal larven per gram faeces en de ernst van klinische verschijnselen. Verklaringen 

hiervoor zijn dat er geen verband is of dat we dit door de opzet van het onderzoek niet 

hebben kunnen aantonen, onder andere door weinig positieve katten en bevoor-

oordeling van de onderzoekers. Slechts één kat scheidde veel larven uit. Doordat geen 

controlegroep is onderzocht, kunnen de respiratoire verschijnselen niet direct 

toegeschreven worden aan Aelurostrongylus abstrusus. De aanwezigheid van andere 

endoparasieten zou ook kunnen bijdragen aan klinische verschijnselen. Dit is bij 

patente infecties met Toxocara cati en Ancylostoma tubaeforme onwaarschijnlijk, 

omdat deze parasieten de luchtwegen al gepasseerd zijn wanneer de infectie patent 

wordt. Eucoleus aerophilus kan wel respiratoire verschijnselen geven op het moment 

van patente infectie. Daarnaast speelt in asielen ook vaak niesziekte. Mogelijk 

vertoonden sommige katten met Aelurostrongylus infectie respiratoire verschijnselen 

ten gevolge van niesziekte.  
 

Volgens de literatuur is bij katten met duidelijke klinische verschijnselen vaak een 

gegeneraliseerd alveolair patroon op röntgenfoto’s te zien (16). Als de hoogte van het 

LPG gerelateerd zou zijn aan klinische verschijnselen, verwacht je dus een alveolair 

patroon bij een hoog LPG. Kat 2 was echter de enige kat met een alveolair 

longpatroon, maar deze kat scheidde juist zeer weinig larven uit. Op deze manier kan 

dus ook geen verband aangetoond worden tussen LPG en klinische verschijnselen. 

Het is mogelijk dat nog röntgenologische veranderingen te zien zijn tengevolge van 

andere parasieten die een trektocht door de longen gemaakt hebben.  
 

Op röntgenfoto’s van vier van de zes katten is een vergrote hartschaduw te zien, 

waarvan bij één kat alleen het rechter ventrikel vergroot was. Een verklaring hiervoor 

zou kunnen zijn dat de weerstand voor de bloedstroom verhoogd is in de longen, 

waardoor de drukbelasting van het (rechter) hart toeneemt. Als compensatie zal de 

dikte van het myocard toenemen. 

 

5.4 Behandeling van katten met Aelurostrongylus abstrusus infectie 
 

Nadat twee tot drie weken de dagelijkse uitscheiding van Aelurostrongylus abstrusus 

larven bepaald was, werd het asiel geadviseerd de positieve katten tweemaal met twee 

weken tussentijd te behandelen met Milbemax
®

 (milbemycine oxime + praziquantel) 

per os. De dosering zoals aangegeven in de bijsluiter werd toegepast (1/2 tablet voor 

katten van 2-4 kg, 1 tablet voor katten van 4-8 kg). 1 tablet bevat 16 mg milbemycine 

oxime en 40 mg praziquantel. De tabletten werden in de bek ingegeven. Na de 

behandelingen werd de faeces opnieuw onderzocht op longwormlarven met behulp 

van de Baermanntechniek. Aan de hand van de uitslag van het faecesonderzoek werd 

bepaald of verdere behandeling met anthelminthica noodzakelijk was. Omdat we voor 

de behandeling van katten afhankelijk waren van asielmedewerkers en een 

pleeggezin, konden we niet een eenduidig behandel- en controleschema aanhouden.  
 

Na toepassing van Milbemax
®

 (milbemycine + praziquantel) per os bij katten met een 

A. abstrusus infectie is een daling te zien van het aantal larven per gram faeces. Echter 
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na driemaal toedienen is de infectie in twee katten niet geëlimineerd. Hieronder 

worden de resultaten van behandeling beschreven per kat. 
 

Kat 1: Op de dag vóór eerste behandeling met Milbemax
®

 werden bij deze kat 3900 

larven per gram faeces gevonden. Twee weken later was het LPG 1300. Na twintig 

dagen, op de dag van de tweede ontworming, was het LPG 380. Een week na de 

tweede behandeling waren nog slechts zeventien larven per gram te vinden. Een week 

later was het LPG 104, waarna geadviseerd werd nogmaals te ontwormen. Vier dagen 

na de derde behandeling met Milbemax
®

 was het LPG 35. Op dat moment zijn er 

twee maanden verstreken sinds deze kat voor het eerst positief werd bevonden. 
 

Kat 2: Deze kat was op de dag van eerste monstername ruim een maand geleden 

behandeld met Milbemax
®

 per os. Tijdens de longitudinale studie scheidde hij 

intermitterend enkele Aelurostrongylus abstrusus larven uit. Een maand na tweemaal 

behandelen met twee weken tussentijd werd de faeces gecontroleerd. Hierin werden 

opnieuw enkele longwormlarven gevonden. Toen is geadviseerd om nogmaals 

tweemaal met twee weken tussentijd te behandelen met Milbemax
®

. 
 

Kat 3 en 4: Faeces van deze katten kon binnen dit onderzoek niet na behandeling 

gecontroleerd worden op longwormlarven.  

 

Kat 5: Vier dagen voor eerste monstername was deze kat al behandeld met 

Milbemax
®

 per os. Negentien dagen na deze behandeling is de laatste levende larve in 

faeces van deze kat waargenomen, daarna waren monsters van vier opeenvolgende 

dagen negatief. Drie weken na eerste behandeling is de kat ‘voor de zekerheid’ 

nogmaals ontwormd met Milbemax
®

. 
 

Kat 6: Deze kat is op de dag van eerste monstername behandeld met Profender
®

 

topicaal op de huid. Het LPG was toen 0,1 en een week later 0,4. 23 dagen na de 

behandeling konden geen longwormlarven meer gevonden worden in de faeces. 
 

Als we deze resultaten bekijken, moeten we de effectiviteit van Milbemax
®

 bij het 

elimineren van volwassen longwormen in twijfel trekken. Als alle adulten gedood 

zouden worden, mag men verwachten dat er geen L1 larven meer uitgescheiden 

worden door de kat. Een effectiviteitstudie met een behandel- en controlegroep kan 

uitsluitsel geven over het effect van Milbemax
®

 bij A. abstrusus infecties. De 

intervallen tussen de behandelmomenten met Milbemax
®

 waren in dit onderzoek 

soms langer dan twee weken. Dit zou bijgedragen kunnen hebben aan onvoldoende 

resultaat van de behandeling of misschien is het nodig een hogere dosering te geven 

bij deze infectie. 
 

In onderzoek van Traversa et al. (23,24) werd de effectiviteit van Advocate
®

 

(imidacloprid + moxidectine) en Profender
®

 (emodepsine + praziquantel) onderzocht. 

Men vond het ethisch niet verantwoord om Aelurostrongylus abstrusus positieve 

katten niet te behandelen. Daarom werd de ‘controlegroep’ behandeld met Panacur 

18,75% Oral Paste
®

 (fenbendazol). Door de afwezigheid van een onbehandelde 

controlegroep is echter niet met zekerheid te zeggen of het negatief worden van de 

faecesmonsters komt door de behandeling of doordat de katten zelf inmiddels de 

infectie overwonnen hebben. Tussen behandeling en controle van de faeces zat 

ongeveer een maand. De duur van een infectie met A. abstrusus is gemiddeld twee tot 

zeven maanden, dus de kans de alle 24 katten binnen deze tijd uit zichzelf de infectie 

overwonnen hebben is erg klein. Waarschijnlijk zijn Advocate
®

, Profender
®

 en 

Panacur
®

 alledrie effectieve middelen bij infecties met Aelurostrongylus abstrusus. 
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Bijlage 1. Formulieren bij faecesmonsters en bijbehorende brieven 
 

Bijlage 1a
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Bijlage 1b 
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Bijlage 1c 
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 Bijlage 1d  
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Bijlage 2. Protocol centrifuge-sedimentatie-flotatie techniek 

 

1. Maak van het te onderzoeken faecesmonster een suspensie in water. Bij harde 

keutels hierbij mortier gebruiken. 

2.  Giet de suspensie over een grove zeef (theezeef). 

3. Roer de gezeefde suspensie om want de eieren liggen op de bodem. Met de 

gezeefde suspensie wordt een centrifugebuis gevuld. Plaats de buis in de 

centrifuge. Zorg ervoor dat er altijd twee buizen tegenover elkaar staan.  

4.  Sluit het deksel van de centrifuge en zet de centrifuge aan.  

5.  Laat de centrifuge gedurende 1 minuut lopen met 3000 toeren per minuut. 

6. Wacht tot de centrifuge is uitgelopen en open het deksel. 

7. Giet het supernatant af door de buis met een langzaam draaiende beweging op 

z’n kop te zetten. 

8. Vul de buis voor de helft bij met een suikeroplossing. Suspendeer het sediment 

met een spatel. 

9. Zet de buis weer in de centrifuge en vul de buis bij zodat er een kleine bolle 

meniscus ontstaat. 

10. Leg een dekglas op de meniscus. Druk het dekglas met de nagel iets aan. 

11. Centrifugeer nu gedurende 2 minuten met 3000 toeren per minuut. 

12. Haal het dekglas rechtstandig van de buis en leg het op een voorwerpglas. 

13. Zoek het preparaat systematisch af op eieren. 
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Bijlage 3. Grafieken descriptieve statistiek bemonsterde katten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Histogram leeftijden 127 katten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. Verdeling binnenkatten / buitenkatten
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C. Gemeente van herkomst 152 katten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

D. Ontwormstatus 173 katten 
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Bijlage 4. Kruistabellen + statistische analyse risicofactoren  
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B. Endoparasieten 
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Bijlage 5. Tabellen met gemeten LPG’s  

 

Bijlage 5a 

 

LPG 
Dag 

Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Kat 5 

1 5400 - - 19 3,2 

2 5500 0,2 - 13 - 

3 4200 1 31 13 0,6 

4 - 2,2 42 35 0,8 

5 - 0,2 52 - - 

6 - - 53 - - 

7 4400 - - - - 

8 - - - 7 0,4 

9 - 0,2 - - 0 

10 3300 0 11 - - 

11 - 0 10 - - 

12 - - - - - 

13 - - - - - 

14 1500 - - - - 

15 - - - 3 0,2 

16 - 0,2 - - - 

17 - 0 - - - 

18 - 0 6 - 0 

19 - - - - - 

20 - - - - - 

21 570 - 4,4 - - 

22 - - - - 0 

23 - - - - - 

24 - - - - - 

25 - - 3,2 - - 

26 - - - - - 

27 - - - - - 

28 310 - 2,6 - - 
Tabel A. Absolute waarden gemeten LPG, faeces bewaard in koelkast 
 

“-“ = niet gemeten 
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Bijlage 5b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel B. Absolute waarden gemeten LPG, uitscheiding L1 larven 
 

“-“ = niet gemeten 

 

  

 

LPG 
Dag 

Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Kat 5 

1 5400 6 125 33 3,2 

2 - - - - - 

3 4900 - - - - 

4 - - - - 1,2 

5 - - - - 0,6 

6 - - - - 0,2 

7 5000 - - - - 

8 - - 44 19 0 

9 - 1 19 45 - 

10 - - 0,2 17 - 

11 10800 4 1,8 35 - 

12 11700 1,5 25 - - 

13 - 0 31 - - 

14 8600 2 - 30 0,4 

15 10500 2 67 21 0,2 

16 4900 - 53 - - 

17 6000 0,5 - - - 

18 7800 - 8,6 21 0 

19 2400 1 74 - 0 

20 6500 0 193 - 0 

21 3900 0 145 55 0 

22 - 0,5 155 - - 

23 - - - - - 

24 - 0,5 - - - 

25 - - - 10 - 

26 - 6 - 2,6 - 

27 - 0 - 7 - 

28 - - - 4,2 - 


