
• Deze minicursus is gebaseerd op de SORAG 
Basiscursus Homeopathie Dieren.

• Deze cursus laat je kennismaken met een 
thema uit een van de SORAG-cursussen 
en mag uitsluitend worden gebruikt voor 
persoonlijke doeleinden.

• De auteursrechterlijke eigendommen liggen bij 
de Coöperatie SORAG-Akademie U.A., zodat 
deze cursus niet mag worden gekopieerd of 
gebruikt voor commerciële doeleinden.

© Coöperatie SORAG-Akademie U.A. 2021

Spijsverteringsklachten 
bij dieren



Gratis minicursus
Spijsverteringsklachten bij dieren
SORAG-Akademie

1

© SORAG-Akademie  Beukstraat 55 6181 KV Elsloo  Tel. 085-7430261  www.sorag.nl

DE SPIJSVERTERING 

HET SPIJSVERTERINGSKANAAL
Het spijsverteringskanaal of tractus digestivus begint bij 
de lippen en heeft als eindstation de anus. Daartussen 
passeert de voeding, die het dier tot zich neemt, het 
maagdarmkanaal, waaronder de slokdarm, maag, de 
dunne darm en de dikke darm. Zij hebben ieder een spe-
ciale taak bij de vertering van voedsel en zijn bo vendien 
alle uniek van bouw en functie.

Honden en katten zijn van nature vleeseters (carnivo-
ren). Daarom is het spijsverteringskanaal van deze 
die ren veel korter dan dat van mensen en planteneters, 
omdat vlees heel gemakkelijk te verteren is. Het menu 
van onze honden en katten bestaat natuurlijk niet louter 
en alleen uit vlees. Honden zijn heel erg gek op pens (de 
maag van een planteneter, zoals bijvoorbeeld de koe), 
omdat hierin halfverteerde planten- en grasresten in 
zitten. Dat hebben honden nodig voor de vitaminen en 
andere voedingsstoffen. Je kunt dus stellen dat een hond 
niet genoeg heeft aan vlees alleen en daarom geen hon-
derd procent vleeseter is, maar wel in deze groep inge-
deeld is, omdat een hond ook geen alleseter (omnivoor) 
is. Voor katten geldt eigenlijk hetzelfde. Een kat vangt 
zijn prooi, zoals een muis, vogel en zelfs ko nijnen, en eet 
deze met huid en haar op, inclusief de in houd van maag 
en darmen om dezelfde reden als een hond dat doet.

Kijken we daarentegen naar een planteneter (herbi voor), 
zoals een koe of een paard, dan zien we een veel langer 
spijsverteringskanaal. Dat is nodig, omdat plant aardig 
voedsel veel moeilijker verteert dan vlees en dus ook 
veel meer bewerking nodig heeft om te kunnen worden 
opgenomen door het lichaam.

DE MONDHOLTE
In de mondholte van hond en kat monden drie speek-
selklieren uit, die een slijmerig speeksel produceren om 
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Schematisch overzicht van de ademgang (links) 
en voedselgang (rechts).
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het voedsel glad te maken, zodat het slikken makkelij ker 
gaat. In tegenstelling tot mens, rund, paard of kat bevat 
het speeksel van een hond geen enzymen, zodat het 
verteringsproces van het voedsel bij de hond niet in de 
mondholte begint.

DE KEELHOLTE
Achter de mondholte begint de keelholte. Er monden een 
aantal ruimten uit in de keelholte, waaronder de mond-
holte, de neusholte en de toegangen naar de luchtpijp 
en de slokdarm. In de keelholte gebeurt er niet veel met 
het voedsel. Tijdens het slikken wordt de voedselbrok in 
de richting van de slokdarm gedreven. De luchtpijp ligt 
voor de slokdarm en om nu te voorko men dat het voed-
sel de luchtpijp ingaat, wordt er ge bruik gemaakt van het 
strottenklepje. Tijdens het slikken buigt het strottenklepje 
zover mogelijk over de luchtpijp heen, waardoor deze 
als het ware wordt afgeschermd. Om de luchtpijp heen 
lopen twee gootjes, waardoor het vloeibare voedsel de 
slokdarm in kan stromen. Uiteraard zitten we nog met 
de open neusholte en om te voorkomen dat het voedsel 
daar doorheen zal gaan, wordt het zachte ge hemelte op 
een speciale manier gedraaid, waardoor de neusholte 
wordt afgesloten. De voedselbrij is eigenlijk net een 
auto die door allerlei wegomleggingen in de keelholte de 
goede weg wordt ingeleid.

DE SLOKDARM
De slokdarm is heel erg elastisch en zeer ruim van 
op bouw. In een rusttoestand kun je geen holte waarne-
men, vanwege het slijmvlies dat, door in plooien te gaan 
liggen, de gehele holte opvult. De naam ‘slokdarm’ doet 
al gelijk vermoeden, dat deze zou moeten lijken op de 
darmen die zich bevinden in de buikholte. Die overeen-
komsten zullen we verderop in de les tegenkomen. Wat 
de slokdarm in ieder geval met de darmen gemeen heeft 
is, dat wanneer er voedsel in de slokdarm terecht komt, 
de slokdarm peristaltische bewegingen gaat ma ken, om 
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op deze manier een voedselmassa in de rich ting van de 
maag te kunnen bewegen. Peristaltische bewegingen 
gaan als volgt: de spieren achter de spijs massa trekken 
zich samen en persen op deze manier de voedselmassa 
verder door de slokdarm, richting de maag.

DE MAAG
De maag is een peervormige gespierde zak, die aan de 
linkerkant van het lichaam ligt, direct achter het midden-
rif. De voedselmassa komt nu uit de slokdarm in de maag 
terecht en wordt op een speciale manier naar binnen 
geschoven, zodat het binnen het al aanwezige voedsel 
komt te liggen. Hier begint voor de hond de vertering 
pas.

In de maagwand bevinden zich kliertjes die maagsap 
produceren. In dit maagsap komt het enzym pepsine 
voor, dat net als vele andere enzymen voor de eiwit-
vertering zorgt. Behalve enzymen produceren de 
maag wandkliertjes ook nog zoutzuur of maagzuur. Dit 
maag zuur is aanwezig om bijvoorbeeld doorgeslikte 
botten op te lossen, maar ook om allerlei schadelijke 
bacteriën te doden, die anders het lichaam ziek zouden 
kunnen maken. Je zult je afvragen hoe het mogelijk is, 
dat de maagwand niet door het maagzuur aangetast 
wordt. Dat komt, omdat een maag (in gezonde toestand) 
vol doende taai slijm afscheidt ter bescherming van de 
maagwand. Honden kunnen trouwens, net als de mens, 
last van brandend maagzuur krijgen. Onder andere 
Boxers zijn hier gevoelig voor.

MAAGSLIJMVLIESONTSTEKING
Als de maag wordt geprikkeld door bijvoorbeeld te warm 
of te koud eten, bedorven voer, ranzig vet, wormen of 
wormeitjes, dan kan het maagslijmvlies ontstoken ra ken. 
Dit wordt dan een gastritis genoemd. Symptomen van 
een maagslijmvliesontsteking zijn: braken, gebrek aan 
eetlust en buikpijn. Wanneer het maagslijmvlies is aan-
getast, dan kan het slijmvlies onvoldoende slijm produ-
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ceren om de maag zelf te beschermen. Er kan dan een 
maagzweer ontstaan. Een maagzweer kan in ernstige 
gevallen een groot bloedvat beschadigen, waardoor er 
een maagbloeding ontstaat. Een maag bloeding kan ook 
een andere oorzaak hebben, zoals maagkanker.

ARSENICUM ALBUM D6
Arsenicum is een van die homeopathische 
middelen die werkelijk op elk gebied van het 
lichaam zijn werk doet. Het maagdarmkanaal is 
toch wel het favoriete werkingsgebied. Je dient 
je bij elke maagdarmaan doening af te vragen of 
Arsenicum album in aan merking komt als middel. 
Het dier drinkt vaak, maar wel steeds kleine 
beetjes water. De symptomen verergeren tegen 
middernacht en het dier is ruste loos. In de meeste 
gevallen treedt er door warmte verbetering op. Bij 
maagslijmvliesontsteking, maag bloeding, braken, 
buikpijn en diarree (al dan geen onderdeel van 
honden- of kattenziekte) is Arseni cum album een 
probaat middel. Afhankelijk van de ernst van de 
situatie, kun je het dier maximaal twaalf keer een 
dosis toedienen. Je dient deze hoge fre quentie 
niet langer aan te houden dan twee dagen en dan, 
indien nodig, gewoon 3 x per dag een dosis geven.

PHOSPHORUS D6
Ook Phosphorus is een middel met vele werkingen. 
Zo ook bij slijmvliesontstekingen. Bij de keuze van 
dit middel, dien je erop te letten of het voedsel of 
water, zodra het in de maag warm is geworden, 
weer uitgebraakt wordt. Het dier is onrustig en trilt 
zelfs. De tong is droog. De urine is donker.

PULSATILLA D4-D6
Bij honden en katten, maar vooral bij de kat, 
is Pul satilla een goede remedie wanneer er 
sprake is van een maagslijmvliesontsteking 
waarvan de oorzaak niet duidelijk is. Bij allerlei 
slijmvliesaandoeningen is Pulsatilla een goede 
keus.
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GEBREK AAN EETLUST
Dieren met een gebrek aan eetlust kunnen hun baasje 
nogal eens tot wanhoop drijven. De eetluststoornissen 
die we nu gaan behandelen, horen niet bij dieren met 
een acute ziekte, maar bij de slechte eters. Je kunt deze 
dieren van alles voorzetten wat je wilt en ze eten er niet 
van. Ze hebben gewoon geen trek. Soms lukt het om ze 
een aantal lekkere hapjes op te laten eten, maar als je 
dat de volgende dag weer probeert, draaien ze zich om 
en lopen (soms ook nog beledigd) weg.

CHININUM ARSENICOSUM D4
Bij een slecht etend dier, zoals bovengenoemd, zal 
Chininum snel een verandering in het eetgedrag 
te weeg brengen.

LYCOPODIUM C30
In veel gevallen is er bij dit dier sprake van een nog 
verborgen leveraandoening. De leveraandoening 
komt tot uiting doordat het dier wel doet of hij trek 
in eten heeft, maar dit eigenlijk niet heeft. Als hij 
zijn etensbak in de keuken hoort rammelen, rent 
hij gauw naar de keuken en volgt nauwlettend alle 
be wegingen van het baasje. Hij kan niet wachten 
tot de etensbak is neergezet. Staat de maaltijd voor 
zijn neus, dan neemt hij twee of drie happen, kijkt 
wat rond en loopt ongeïnteresseerd en vol walging 
weg. ’s Avonds begint hij toch wel een beetje trek in 
eten te krijgen. Meestal is één dosis van 10 pilletjes 
ge noeg om de gezonde trek te doen wederkeren.

CHINA D6
Een aanleiding voor het gebruik van China D6 is, 
wanneer het dier pas gaat eten nadat je hem eerst 
wat eten in de bek hebt gestopt.

FERRUM METALLICUM D5
Dit dier kan een paar dagen zijn eten zo naar 
binnen schrokken, alsof het na een minuut weer 
wegge haald zou worden. Daarna vertikt hij het om 
ook maar één hap van zijn maaltijd op te eten. Het 
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dier is verder goedgehumeurd en er zijn ook geen 
teke nen die duiden op ziekte. De oorzaak van dit 
eet probleem moet gezocht worden in een stoornis 
van de ijzerhuishouding. Dit soort dieren eten ook 
vaak zand.

BRAKEN
Als een dier een keer braakt, is dat nog geen reden tot 
ongerustheid. Een dier heeft daar in de meeste gevallen 
alle redenen toe. Een kat kan een haarbal uitbraken (zie 
ook ‘Haarballen’). Als een dier onverteerd voedsel uit-
braakt, is dat het gevolg van een zelfreinigingsmaat regel 
van het lichaam. Komt dit zo af en toe eens voor, dan 
hoeft het dier daar niet direct voor behandeld te worden. 
Anders is het, wanneer het braken langer aan houdt. Als 
een hond in de ochtend wit gekleurd slijm braakt, kan dat 
wijzen op een worminfectie. Honden en katten eten vaak 
gras of iets dergelijks om het braken op gang te helpen. 
Dit is een natuurlijke genezings drang en men mag het 
dier dit gedrag dan ook nimmer beletten.

ACIDUM SULFURICUM D6-D200
Bij het oplikken van het braaksel, waarbij het dier 
last heeft van teveel maagzuur (vooral bij Boxers) 
en ongeveer twee uur na de maaltijd onverteerd 
eten uitbraakt. De lage potentie kun je in acute 
ge vallen om het kwartier gebruiken. De hoge 
potentie (D200) gebruik je wanneer het dier geen 
kans ziet om de prikkeling tot het braken op te 
heffen. Hierbij geef je dan één dosis.

BRYONIA D6
Gal braken in de ochtenduren.

COCCULUS D6
Braken tijdens het autorijden. Het beste is, om voor 
een lange (of korte) autorit, het middel reeds een 
dag of enige dagen van tevoren in te geven.

IPECACUANHA D6
Het dier blijft regelmatig braken, onder andere 
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door bijwerkingen van toegediende chemische 
genees middelen, zoals cortison, penicilline en 
sulfonami den, en door een ontsteking van de 
maagwand.

NUX VOMICA D6
Het dier braakt ongeveer twee uur na het eten en 
likt het daarna gelijk weer op.

HAARBALLEN
Het fenomeen ‘haarballen’ komt alleen bij katten voor en 
niet bij honden. Doordat katten heel schoon op zich zelf 
zijn, likken zij veelvuldig hun vacht. Hierbij komen er 
nogal wat haren in de maag terecht, waarbij ze een soort 
prop vormen: de haarbal. Overigens, men noemt het een 
haarbal, maar het lijkt niet op een bal. Een uit gebraakte 
haarbal lijkt meer op een kokertje, gemaakt van haar, met 
wat slijm. Dit is een normaal proces bij elke kat en her-
haalt zich regelmatig. Het eten van gras zet het proces 
van haarballen uitbraken in volle gang en dat betekent 
dat de kat voldoende gras of iets dergelijks moet kunnen 
eten. Kan een kat zich middels braken niet ontdoen van 
haarballen, dan kan er een darmverstop ping ontstaan.

Een buitenkat vindt zijn groenvoer zelf wel, maar voor 
de binnenkat moeten wij als eigenaar zorgen voor het 
nodige groen. Er zijn hier een aantal mogelijkheden 
voor, zoals diverse grassoorten, ‘kattengras’ (dit wordt 
speciaal verkocht voor katten, maar verlept heel snel), 
bamboeplanten en papyrusplanten. Je kunt ook wat 
ha ver- of gerstzaad zaaien in een bloempot en deze dan 
op een zonnig plekje in de vensterbank zetten. De kat zal 
de voor hem belangrijke halmen eruit zoeken, omdat ze 
vitaminen en mineralen bevatten die van levensbe lang 
zijn voor elke kat. Je ziet, een goede raad hoeft niet duur 
te zijn.

SULFUR C30
Om de week een dosis Sulfur C30 kan de 
verhaar periode verkorten, zodat de kat ook niet 
zoveel ha ren op zal likken.
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OLIE
Mocht er nu toch een verstopping in de darm 
ont staan door haarballen, dan doet wat olie 
wonderen. Een theelepeltje voor jonge katten 
en een eetlepel voor volwassen katten doet de 
verstopping snel op lossen en na ongeveer zes tot 
acht uur komt de prop eruit. De keuze van de olie 
zal per kat verschil len van slaolie, olijfolie of de olie 
uit een sardine blikje. De olijfolie en de slaolie zul je 
in de meeste gevallen door het eten moeten doen, 
omdat katten die niet snel op zullen likken, maar de 
sardineolie zal geen probleem opleveren, omdat ze 
die graag lusten.

DE DARMEN
We vervolgen onze anatomische rondreis door het die-
renlichaam en gaan vanuit de maag het darmkanaal 
in. Aan het einde van de maag zit een kringspier die 
(maag)portier of pylorus genoemd wordt. Deze krachti ge 
spier regelt het transport van het voedsel, dat vanuit 
de maag de darm ingaat. Het eerste stuk darm heet 
de twaalfvingerige darm. De afvoerbuizen van de lever 
en de alvleesklier monden hierin uit. De lever voert gal 
aan en de alvleesklier produceert alvleeskliersap, welke 
no dig zijn voor de vertering van het voedsel. Overal in 
de dunne-darmwand treffen we darmkliertjes aan, die 
eveneens verteringssappen produceren. Bij het verte-
ringsproces in de darmen, worden de voedingsstoffen 
in het bloed opgenomen en het bloed gaat vanuit de dar-
men naar de lever, alwaar het gereinigd en ontgift wordt.

Na de twaalfvingerige darm, komt de voedselbrij in de 
dunne darm terecht. Deze darm is sterk gekronkeld en 
geplooid. Bovendien is de gehele darm bezaaid met tal-
loze slijmproducerende kliertjes. De voedselbrij wordt als 
het ware door de dunne darm gestuwd, door middel van 
peristaltische bewegingen. Dat houdt in, dat de darm 
zich steeds achter de voedselbrij samenknijpt, zo dat de 
brij wordt voortgeduwd. Deze bewegingen (peri staltiek) 
worden op gang gebracht door de darmzenu wen. Dit zijn 
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  1  Slokdarm
  2  Maag
  3  Twaalfvingerige darm
  4  Dunne darm
  5  Blindedarm
  6  Dikke darm (1) opstijgend deel
                         (2) dwarslopend deel
                         (3) afdalend deel
  7  Endeldarm
  8  Anus          

Schema van het darmkanaal
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zelfstandig werkende zenuwen, maar wor den toch beïn-
vloed door het centrale zenuwstelsel. Vandaar dat men 
ook spreekt over een ‘psychisch or gaan’.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, is de darm 
ge plooid. Deze plooien zorgen voor een vergroot darmop-
pervlak. Alsof dat niet genoeg is, zijn er op deze plooien 
nog weer kleinere plooitjes gelegen, zodat het darmop-
pervlak nog meer vergroot wordt. De kleinste plooitjes 
zijn zo klein, dat het lijkt of de darmwand van fl uweel 
gemaakt is. In de dunne darm wordt het voedsel klaar-
gemaakt voor passage door de darmwand en een groot 
gedeelte van het voedsel wordt naar het bloed getrans-
porteerd.

Het voedsel komt, op de splitsing van de dikke darm en 
de blindedarm, de dikke darm binnen via de kleppen van 
Bauhin, die terugstroming van de voedselbrij moe ten 
verhinderen. Bij honden en katten heeft de blinde darm 
bijna geen betekenis meer, maar deze is bij plan teneters, 
zoals het paard, bijzonder goed ontwikkeld en bevat een 
bacteriefl ora, die voor de vertering van cellu lose zorg-
draagt. Cellulose is een gedeelte van celwan den van 
plantencellen.

De dikke darm is een bedrijvig orgaan, dat eveneens een 
rijke darmfl ora bevat. Deze darmfl ora bestaat uit duizen-
den bacteriën die in de darm een eigen taak hebben. Ze 
produceren nuttige vitaminen voor het li chaam, zoals 
vitamine B en K en zorgen voor de rotting van de rest 
van het voedsel. In de dikke darm wordt er voedsel door 
de darmwand opgenomen en aan het bloed afgegeven. 
Tevens wordt er veel water aan het bloed afgestaan, 
waardoor de onverteerde voedselde len worden ingedikt. 
Deze ingedikte, onverteerde voed selresten worden in de 
endeldarm opgeslagen om ten slotte via de anus als ont-
lasting het lichaam te verlaten.

DARMONTSTEKING
De darm raakt ontstoken tengevolge van een aantal 
oorzaken. Er komen bacteriën in de darm terecht die 
daar niet thuishoren. Deze ‘kwade’ bacteriën vermenig-
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vuldigen zich ten koste van de goede darmfl ora en ver-
dringen deze op den duur (dysbacteriose). De indrin gers 
scheiden bepaalde stoffen af (exotoxinen), waar door de 
darm geprikkeld wordt en vervolgens kan gaan ontste-
ken.

Een andere oorzaak voor het ontstaan van een darm-
ontsteking, is de aanwezigheid van wormen in de dar-
men. Haakwormen veroorzaken bovendien nog kleine 
bloedinkjes in de darm, doordat ze zich aan de darm-
wand vasthechten. Ook virussen, zoals het parvo-virus, 
kan kans zien om de darm te infecteren. Dan ontstaat er 
een virale darmontsteking en de virussen dringen dan 
de darmwand binnen om zich daar te gaan vermenig-
vuldigen met alle gevolgen van dien.

Bij een darmontsteking doet in de meeste gevallen ook 
de maag mee en je kunt dan ook beter spreken van een 
maagdarmontsteking. Voor deze aandoening wordt heel 
vaak het woord catarre gebruikt. De symptomen zijn 
di arree, braken en buikpijn. Wanneer er sprake is van 
dysbacteriose, dan is de geur van de ontlasting vaak 
wat zurig. Ruikt de ontlasting of er een rottingsproces 
tot stand is gebracht, dan is de ontlasting in de meeste 
gevallen vermengd met bloed wat in de darm is gaan 
rotten. Door de ontstekingen worden de kleinste darm-
plooitjes aangetast, waardoor de darmwand op vele 
plaatsen glad wordt in plaats van fl uwelig. Dit houdt dan 
uiteraard ook in dat de oppervlakte van de darm even-
eens is verminderd, waardoor de darmwand niet zo goed 
meer in staat is om stoffen op te nemen. Dit leidt op zijn 
beurt weer tot een nieuwe vorm van dysbacteri ose en 
zodoende verergert de toestand van de darmen snel.

ARSENICUM ALBUM D6-D12
De diarree ruikt naar verrotting en er kan bloed 
en slijm bij zitten. Het dier moet vaak ontlasten, 
maar steeds kleine beetjes tegelijk. Het dier is 
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onrustig, wil graag warm liggen en verwisselt 
vaak van plaats. Het dier kan snel uitgeput zijn 
en vermageren. Het dier drinkt veel, maar kleine 
beetjes, en kan het weinig gedronken water soms 
gelijk uitspugen. Er kan eetlustgebrek, dorst en 
buikpijn optreden. De tong is beslagen en het dier 
ruikt uit de bek. Ingeval van een parvo-infectie, 
waarbij er naast diarree (meestal van een gele 
kleur en eventueel vermengd met slijm en bloed) 
ook sprake kan zijn van hevige krampen van het 
achterlichaam, werkt Arsenicum album zeer goed 
en snel. In de meeste gevallen treedt er geen 
eetlustgebrek op bij een parvo-infec tie.

Mijn eigen ervaring met deze infectie is, dat je 
het dier om het uur een dosis geeft tot het minder 
wordt. Hierna schakel je over op 3 tot 4 x daags 1 
dosis. In veel gevallen is de parvo-infectie met twee 
dagen bestreden. Zelf laat ik dieren altijd gewoon 
eten als ze zelf willen eten, waardoor ze zo min 
mogelijk voedingsstoffen hoeven te verliezen en op 
krachten blijven. Des te sneller zijn ze weer gezond.

COLOCYNTHIS D4
Er zijn plotselinge aanvallen van met krampen 
ge paard gaande buikpijn. Hierdoor kan het dier 
over de grond rollen van de pijn. De diarree wordt 
er met kracht uitgespoten, heeft een lichte, gelige 
kleur en spettert.

IPECACUANHA D6
De diarree gaat gepaard met braken. Veelal is 
de diarree en/of het braaksel vermengd met wat 
bloed. Is er doorlopend sprake van braken, dan is 
Ipeca cuanha het middel bij uitstek. Karakteristiek 
voor gebruik van deze remedie, is het plotseling 
opko men van de klachten.

MERCURIUS SOLUBILIS D6
Het valt op dat het dier na het ontlasten steeds 
drang blijft houden. Katten blijven hierdoor 
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doorlo pend op de kattenbak. De ontlasting is 
groengeel, slijmerig en soms met bloedstrepen 
doortrokken. Het zieke dier is erg prikkelbaar.

NUX VOMICA D4-D6
Er is meestal geen diarree te zien, maar wel 
een harde ontlasting. Het vermoeden is, dat de 
darm ontsteking is ontstaan door giftige stoffen in 
bedor ven voer. Nux vomica is dan de eerste keus.

PODOPHYLLUM D4
Dit middel heeft vooral zijn uitwerking op de dunne 
en de endeldarm. Er is sprake van diarree, die in 
veel gevallen naar rottend vlees ruikt. In sommige 
gevallen wisselt de diarree af met verstopping. 
Het dier ligt het liefst op zijn buik, welke vaak 
is opgezet. In sommige gevallen kan er braken 
voorkomen. Po dophyllum schijnt ook zeer goed te 
werken bij een zogenaamde ‘hydratenontlasting’, 
waarbij de bete kenis van hydraat als waterwerper 
of waterkanon uitgelegd wordt. De rest laat zich 
raden.

PULSATILLA D6
De diarree bevat aldoor slijm en ziet er steeds 
weer anders uit. Dan groen, dan weer geel, waterig 
en dan weer vaster, maar is wel steeds slijmerig. 
Het dier drinkt heel weinig, ondanks het grote 
vochtver lies. De oorzaak is veelal te vinden in te vet 
of te koud eten.

DARMPARASIETEN
Onder darmparasieten verstaan we een aantal wor-
menfamilies, die reuze in hun nopjes zijn met het darm-
stelsel van hun gastheer. Die gastheer of gastvrouw is 
natuurlijk onze kat, hond of paard. Aangezien een goe de, 
evenwichtige voeding voor ons lievelingsdier de no dige 
inspanningen en geld kost, is het wel de bedoeling dat 
alleen ons (huis)dier hier beter van wordt en niet een 
parasiet. Het ergste van dit alles is dat een parasiet niet 
alleen van een dier profi teert (parasiteren), maar ook nog 
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de nodige aandoeningen en klachten kan ver oorzaken. 
De wormen kun je grofweg onderverdelen in ronde en 
platte wormen. We zullen de meest voorko mende bij 
onze huisdieren eens behandelen.
De ronde wormen

Spoelwormen
Spoelwormen zijn witte wormen en kunnen in lengte 
va riëren van vier tot maximaal tien centimeter. Ze leven 
in de dunne darm en dan vooral bij jonge dieren. Bij 
oude re dieren zie je ze zelden. Als ze buiten het lichaam 
te rechtkomen, drogen ze wat in en krijgen de kleur van 
een elastiekje. Dat ze er dan nog op lijken ook, heb ik 
zelf eens een keer ervaren. Mijn oudste kat was nog 
een kitten en ik was met hem op de bank aan het spe len 
geweest. Hier was hij moe van geworden en viel naast 
mij in slaap. Toen ik opstond zag ik iets op de bank liggen. 
Een elastiekje, dacht ik nog en wilde het oppakken. Je 
begrijpt, ik heb nog nooit zo snel een elastiekje weer los-
gelaten, want deze voelde heel an ders aan. Wat ik ervan 
geleerd heb is dat het een hele goede omschrijving is en 
dat je nooit te snel een elas tiekje moet oprapen.

Een spoelworm is heel primitief ontwikkeld, behalve 
het geslachtsorgaan. Het vrouwtje produceert per dag 
hon derdduizenden eieren met een totaal van plusminus 
tachtig miljoen! Ze leven voornamelijk in de tweede helft 
van de dunne darm, maar een enkele maal verplaatsen 
ze zich. Dat kan gevaarlijk zijn, omdat de galbuizen ver-
stopt kunnen raken. De larven willen nog wel eens door 
het lichaam zwerven en komen dan bijvoorbeeld in de 
longen terecht, alwaar ze de nodige overlast kunnen ver-
oorzaken zoals hoesten.

De symptomen van een spoelwormbesmetting zijn een 
opgezwollen buik, wisselende eetlust en bij een erge 
besmetting bloedarmoede en lusteloosheid.

Aarsmaden
Aarsmaden of oxyuren zijn kleine wormpjes, die in de 
dikke darm leven en dan vooral in de endeldarm en 
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ook bij de anus. Deze aarsmaden leggen hun eieren 
in pak ketjes rond de anus. Deze wormen veroorzaken 
jeuk in het anusgebied, waardoor het dier gaat ‘sleetje 
rijden’. Ik werd eens om raad gevraagd vanwege een 
Rottwei ler die last had van deze wormen. Ik adviseerde 
om de hond een heel teentje knofl ook te geven en in 
de tuin te laten. Dit laatste werd niet direct begrepen, 
totdat bin nen een half uur iedereen getuige kon zijn van 
een ma denmarathon. Ongeloofl ijk hoe snel die knofl ook 
werkte en de hond was mij heel dankbaar.

Platte wormen

Haakwormen
Deze wormen ‘haken’ zich vast aan de wand van de 
dunne darm en zuigen bloed op. Hierdoor wordt hun 
gastheer zachtjes aan zwakker en kan last krijgen van 
bloedarmoede. Er komt af en toe wat bloed in de ont-
lasting voor of zelfs een bloederige diarree.

Lintwormen
Als een dier besmet is met een lintworm, dan is er ver-
magering te zien, terwijl het dier toch goed eet. Boven-
dien is er vrij regelmatig sprake van diarree en het dier 
likt veel aan de anus en vertoont het beroemde ‘sleetje 
rijden’. Een lintwormbesmetting kun je herkennen aan 
de platte, spaghetti-vormige deeltjes die in de ontlasting 
zitten, aan de haren blijven kleven of zichtbaar zijn op 
de plaats waar het dier gelegen heeft. De besmetting 
van deze worm heeft de vlo op zijn geweten. De vlo is in 
eerste instantie gastheer van de lintworm en doordat de 
vlo stukgebeten en ingeslikt wordt door hond of kat, kan 
de lintworm zich nestelen in de darmen en zet zich vast 
aan de darmwand. Bij honden kan een lintwormpopula tie 
voorkomen van wel vijftig stuks!

Behandeling van wormbesmetting
De bestrijding of voorkoming van een wormbesmetting 
kun je op twee manier doen. Je kunt bij de dierenarts 
of dierenspeciaalzaak een goede wormenkuur halen of 
je kunt het homeopathisch doen. Als je iets tegen chemi-
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Levenscyclus van de lintworm

Volwassen lintworm in
ingewanden van de hond

Volwassen vlo
herbergt lintwormlarve Segment met eipakketjes

Ware grootte

Lintwormei wordt opgenomen
door vlooienlarve
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sche geneesmiddelen hebt of het dier is te zwak om 
hiermee behandeld te worden, dan is er met homeopa-
thie een even goed resultaat te behalen als met een 
chemische wormkuur. Het verschil tussen beide is, dat 
de homeopathische middelen de darmparasieten niet 
doden, maar het leefmilieu ondraaglijk voor de parasie-
ten maken, waardoor ze vertrekken.

ABROTANUM D4
Oudere dieren met een rondworminfectie en dan 
met name spoelwormen. In de meeste gevallen is 
het dier vermagerd.

CALCIUM CARBONICUM D200
Eén dosis per week is genoeg om de conditie 
van de jonge dieren te verbeteren. In de meeste 
geval len blijven ze dan voor een geruime tijd 
wormvrij.

CARDUUS MARIANUS D4
Bij een haakworminfectie.

CINA MARITIMA D4
Voor jonge dieren met een rondworminfectie in 
maag en darmen. Het dier heeft een wisselende 
eetlust, knarst met de tanden, is prikkelbaar en in 
sommige gevallen kunnen stuipjes voorkomen. Dit 
middel geruime tijd toedienen.

FILIX MAS D4-D30
Filix is de beste remedie als het om een infectie van 
platte wormen gaat. Het is soms niet gemakkelijk te 
krijgen.

NATRIUM PHOSPHORICUM D4
In hardnekkige gevallen van een wormbesmetting 
bij pups en kittens. Het lactosegehalte in de darmen 
wordt verlaagd van het diertje, waarbij het leefmilieu 
voor wormen minder aantrekkelijk wordt.
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VERSTOPPING
Als een dier een gezond en natuurlijk leven leidt, zal hij 
niet snel last van een verstopping (obstipatie) krijgen. 
Het dier krijgt een gezonde voeding, voldoende bewe-
ging en op zijn tijd ook voldoende rust. Dieren die niet 
leven volgens deze principes, doordat ze niet voldoende 
worden uitgelaten of de hele dag maar wat liggen te 
slapen, zullen uiteindelijk toch te maken krijgen met een 
darmverstopping. Met name de oude dieren krijgen hier 
veelal mee te maken.

Ernstige aandoeningen kunnen eveneens leiden tot ver-
stopping, zoals vergroting van de prostaat, darmgezwel-
len en een darmbreuk. Wat minder ernstige gevallen 
kunnen bijvoorbeeld zijn, dat een hond teveel botten 
heeft opgegeten en het maagzuur niet toereikend is 
geweest voor het verteerbaar maken van het bot. En wat 
te denken van het ondergaan van een operatie, waarbij 
de darmperistaltiek is stilgelegd door de narco se. Denk 
in dit geval maar eens aan al die mensen die na een ope-
ratie een klysma krijgen (een vloeistof die middels een 
soort spuit in de endeldarm gebracht wordt, teneinde de 
drang van het ontlasten weer op gang te brengen).

Zoals reeds gezegd, komt bij de oude dieren nogal eens 
een chronische darmverstopping voor. In lichte gevallen 
van verstopping is er veel zelf te doen. Je kunt bijvoor-
beeld wat melk, slagroom, rauwe lever of wat olie geven 
of door het eten doen. In de meeste gevallen zal de 
verstopping door deze huismiddeltjes wel opgeheven 
worden. Uiteraard biedt de homeopathie in dit geval ook 
nog uitkomst en welke middelen ingezet kunnen worden 
voor deze kwaal, kun je hieronder lezen.

ALUMINA D8
Er is sprake van een chronische verstopping bij het 
oude dier. Het dier moet zich te veel inspannen om 
zijn ontlasting kwijt te kunnen raken.

BRYONIA D4-D6
De slijmvliezen zijn droog, het dier heeft hevige 
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dorst en de ontlasting is groot en hard. Het dier kan 
maar moeizaam zijn behoefte kwijtraken. Met name 
bij katten lijken de drollen net worsten en veel te 
groot in verhouding tot het dier.

CALCIUM CARBONICUM D12
Een uitkomst voor de trage, zware en luie dieren. 
Doordat ze graag en veel eten en slapen en weinig 
lichaamsbeweging krijgen, lukt het deze dieren 
al leen te ontlasten wanneer ze room of melk 
hebben gedronken. Juist zij zullen baat hebben 
bij dit mid del, dat blijvend en duurzaam werkt, de 
stoelgang reguleert en indien nodig ook nog de 
kalkhuis houding op orde brengt.

GRAPHITES D4-D12
Dit type dier is traag, futloos, treurig, angstig en 
schichtig. Het heeft een droge, broze vacht en lijdt 
aan eczeem met een honingkleurige afscheiding 
die kleverig is. Het dier kan bovendien nog last 
hebben van groeistoornissen aan de klauwen, 
stinkend zweet aan de voeten en roofjes en schurft 
op de huid. Deze symptomen zijn in de meeste 
gevallen niet tegelijk waar te nemen.

NUX VOMICA D6
Het dier heeft een fl inke aandrang en verstopping 
na toediening van teveel chemische medicijnen. 
Bo vendien is er kramp van de anussluitspieren.

OPIUM D6
De darmperistaltiek werkt niet of niet optimaal 
meer, bijvoorbeeld na een operatie. Het lijkt of 
de darm verlamd is. In dit geval is Opium een 
fantastisch middel om de darm weer aan de gang 
te krijgen.
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Deze minicursus is een module uit de SORAG 
Basiscursus Homeopathie voor Dieren.

Wil je meer weten over deze cursus, surf dan naar 
www.sorag.nl en lees hier de uitgebreide informatie. Ook 
kun je hier een proefl es van deze cursus downloaden.
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