
Bij een kalf vanaf een maand oud met diarree denkt men al snel aan de mogelijkheid dat coccidiose een rol speelt. Maar 
wanneer een behandeling tegen coccidiose niet aanslaat moet er verder gekeken worden. Denk dan eens aan de parasitai-
re infectie giardiasis. 

DENKT U OOK EENS 
AAN GIARDIA?

Giardia Duodenalis
Giardia Duodenalis is een een-
cellige parasiet die zich binnen 

de gastheer in de darm bevindt. Een 
parasiet is een organisme dat zich ten 
koste van een ander levend organismen 
(gastheer) in leven houdt en voortplant. 
Giardia Duodenalis kan diarree veroor-
zaken bij kalveren tussen de één en drie 
maanden oud. Onder diarree wordt wa-
terige en dunne ontlasting verstaan dat 
vaker voorkomt dan drie maal per dag.

Hoe ontstaat diarree door Giardia 
Duodenalis?
De parasiet Giardia Duodenalis komt 
in twee verschillende vormen voor. 

In de praktijk zien we dat diarree een van de belangrijkste oorzaken van kalversterfte is. Daarnaast is 
het één van de belangrijkste oorzaken van financiële verliezen op het bedrijf. Reden te meer om kalver-
diarree veroorzaakt door de parasiet Giardia Duodenalis te voorkomen en gericht aan te pakken wan-
neer problemen zich voordoen. Maar wat is Giardia Duodenalis? Hoe ontstaat diarree door giardiasis? 
Wat zijn de ziekte verschijnselen? En belangrijker nog, hoe kunnen veehouders giardiasis voorkomen en 
behandelen? Dit artikel, mede opgesteld door dierenartsen, gaat hier verder op in. 

Namelijk in de vorm van een trofozoiet 
(in de gastheer) en een oöcyst (buiten 
de gastheer). De trofozoieten bevinden 
zich in de dunne darm en kunnen door 
middel van tweedeling zich explosief 
vermeerderen. Uit elke trofozoiet 
ontstaat een oöcyst. Deze oöcysten 
zijn na uitscheiding direct infectieus. 
Koeien scheiden via de mest oöcysten 
uit van de parasiet Giardia Duodenalis. 
Kalveren kunnen de besmetting van 
Giardia Duodenalis verkrijgen door het 
binnen krijgen van een oöcyst uit mest. 
Daarnaast kunnen ze indirect besmet 
worden via oppervlaktewater en voed-
sel zoals melk en ruwvoer. In de dunne 
darm komen trofozoieten uit de oöcys-
ten vrij en hechten zich met behulp van 
de flagellen aan het darmslijmvlies. Het 
absorptieoppervlakte van de darmen 
daalt hierdoor en de efficiëntie van 
de verteringsprocessen wordt minder. 
Daarnaast ontstaat er een ontstekings-
reactie in de darm. Een ontstoken darm 
functioneert niet goed en dit resulteert 
in een slechte vertering en absorptie 
van voedingsstoffen. 

Ziektebeeld
Kalveren besmet met de Giardia Duo-

denalis parasiet hebben meestal de 
leeftijd van circa 1 tot 3 maanden oud. 
In tegenstelling tot het ziektebeeld van 
cryptosporidium, dat vooral leidt tot 
acute diarree en meestal koorts, is het 
typische beeld van Giardia chronische 
diarree met tussenpozen en hebben de 
kalveren geen koortsverschijnselen. De 
kalveren lopen groeivertraging op en 
het haarkleed kleurt dof. De ontlasting 
is vaak vettig en slijmerig. 
Het moeilijke van een Giardia-infectie 
is dat deze vaak zonder verschijnselen 
verloopt. De kalveren die wel verschijn-
selen laten zien, hebben vaak een 
verminderde weerstand door bijvoor-
beeld stress dat ontstaan is door het 
spenen of veranderingen in huisvesting. 
Kalveren die geen verschijnselen heb-
ben, kunnen wel infectieuze oöcysten 
uitscheiden en daarmee anderen 
besmetten.

Diagnose en behandeling
Giardia kan worden vastgesteld door 
middel van mestonderzoek. De oöcys-
ten kunnen microscopisch aangetoond 
worden in verse mestmonsters. Echter 
gebeurt de excretie van oöcysten met 
tussenpozen waardoor één mestmon-

ster onvoldoende is en het noodzakelijk 
is om drie mestmonsters te nemen met 
48 uur tussentijd. Het is ook mogelijk 
om mest van meerdere dieren die sa-
men gehuisvest zijn te laten onderzoe-
ken. Overleg met uw dierenarts wat in 
uw situatie gewenst is.
Wanneer Giardia Duodenalis is aange-
toond door de dierenarts, kan er begon-
nen worden met de behandeling van de 
kalveren. Echter, dit is niet eenvoudig. 
De oöcysten van de Giardia Duodenalis 
parasiet hebben een stevige celwand. 
Daardoor zijn ze goed bestand tegen 
allerlei invloeden van buitenaf.
Er zijn geen middelen geregistreerd te-
gen Giardia Duodenalis. In overleg met 
uw eigen dierenarts is via de cascade 
regeling een behandeling te kiezen.

Voorkomen
Omdat de parasiet Giardia Duodena-
lis moeilijk te behandelen is, is het 
belangrijk om besmetting met Giardia 
Duodenalis te voorkomen. Naast dat de 
kalveren bij de geboorte al geïnfecteerd 
kunnen raken met Giardia, is Giardia 
een omgevingsbesmetting. Daarom 
speelt hygiëne een belangrijke rol bij 
het voorkomen van Giardia besmettin-
gen. Goede hygiëne begint al bij het 
afkalven. Het hok waar de koe mag kal-
ven moet schoon zijn en droog strooisel 
bevatten. Aangetoond is dat de uit-
scheiding van cysten door koeien in de 
eerste week na afkalven het grootst is. 

Wanneer de koe hulp nodig heeft bij het 
kalven, zorg dan dat het materiaal dat 
gebruikt wordt ontsmet is. Vergeet niet 
dat persoonlijke hygiëne zoals schone 
bedrijfskleding en ontsmette handen 
ook belangrijk zijn. Zorg ervoor dat 
het kalf snel in een schone omgeving 
terecht komt en ontsmet de navel, om 
besmetting via de mest van de koe zo 
klein mogelijk te houden. Het pasgebo-
ren kalf verdient een schoon en droog 
hok en individuele huisvesting. De iglo’s 
of eenlingboxen waarin de kalveren ge-
plaatst worden kunnen het beste na het 
schoonmaken ontsmet worden en een 
tijd leeg staan voor er een ander kalf in 
komt. Daarmee wordt de infectiedruk 
verlaagd. Door de kalveren de eerste 
weken individueel te huisvesten wordt 
de kans op besmetting door andere 
kalveren verminderd. Ook kan het kalf 
beter in de gaten gehouden worden. 
Kalveren besmetten zich voornamelijk 
via andere kalveren die cysten uitschei-
den. Werk daarom met het principe 
all-in all out wanneer de kalveren in 
groepen gehuisvest worden. Zorg dat 
de kalveren in een schoon, droog en 
ontsmet hok terecht komen. Hierdoor 
wordt versleping van Giardia voorko-
men. 
In de eerste levensweken van het 
kalf is de weerstand nog niet volledig 
ontwikkeld. Daardoor zijn kalveren 
een gemakkelijke prooi voor ziektever-
wekkers. Goede kwaliteit biest en een 

goede biestvoorziening zorgen voor 
een hoge immuniteit waardoor het kalf 
weerbaarder is tegen allerlei ziektever-
wekkers en ziekteverwekkers minder 
de kans krijgen om toe te slaan.

Voorkomen is beter dan genezen
De korte termijn gevolgen van Giardia 
bij kalveren voor de melkveehouder zijn 
extra arbeid en extra kosten door meer 
medicijn gebruik. Daarnaast kan de di-
arree als gevolg van de Giardia besmet-
ting groeiachterstand opleveren en dus 
op lange termijn achterstand opleveren 
bij de vaarzen. De vaarzen kunnen later 
afkalven en zijn minder ontwikkeld. 
Ruim ontwikkelde vaarzen kunnen 
meer produceren dan minder ontwik-
kelde vaarzen. Reden te meer om deze 
nadelige gevolgen te voorkomen en 
Giardia preventief aan te pakken en te 
investeren in preventieve maatregelen 
zoals huisvesting en hygiëne.
Voor de diagnose en behandeling 
van de Giardia kunt u terecht bij uw 
dierenarts. Heeft u nog vragen naar 
aanleiding van dit artikel? Denkavit 
specialisten staan uiteraard ook altijd 
voor u klaar om de juiste stappen in de 
kalveropfok met u te bespreken.

Eencellige parasiet Giardia Duodenalis


