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De gezondheidszorg voor vissen hoort thuis bij de dierenarts. In deze serie vindt u adviezen en tips voor de behandeling en het 
voorkomen van ziekten bij siervissen. 

Deel 5. Eencellige parasieten (ciliaten en fl agellaten) en meercellige 
parasieten (trematoden)

Peter J. Werkman

Aandoeningen die worden veroorzaakt door uitwendige 
parasieten, behoren tot de meest voorkomende visziek-
ten. De meest bekende is witte stip, een ziekte die vrijwel 
elke aquariumliefhebber kent. Het is belangrijk de para-
sieten te kunnen herkennen om een goede behandeling te 
kunnen instellen. In dit artikel komen de meest voor-
komende een- en meercellige parasieten bij vissen aan de 
orde en de mogelijkheden tot behandeling en preventie.

Eencelligen: ciliaten
Ichthyophthyrius multifi liis (Ich, witte stip) 
Deze visparasiet is herkenbaar aan de witte bolletjes (stip-
pen) op de huid. Ichthyophthyrius komt voor bij alle vissoor-
ten, zowel in koud als in warm water. Warmwatervissen kun-
nen bij grote aantallen parasieten massale sterfte vertonen. 
Niet iedere vissoort is even gevoelig.
In het jonge stadium is de parasiet klein en bevindt zich in de 
huid van de vis. Pas bij een grootte van 0,2 tot 1 millimeter 
zijn de parasieten met het blote oog te zien. Ook kunnen de 
kieuwen van de vis zijn aangetast zonder zichtbare stippen op 
de huid. De ontwikkelingscyclus van de parasiet is sterk af-
hankelijk van de watertemperatuur. Bij 28 graden Celcius 
duurt de cyclus drie tot zeven dagen, bij 18 graden veertien 
tot eenentwintig dagen. Een deel van de levenscyclus van 
I. multifi liis speelt zich af onder de huid van de visgastheer. 
De volwassen parasiet (0,2 tot 0,5 millimeter groot) heeft een 
rond tot ovaalvormig lichaam dat rondom bedekt is met rijen 
trilharen (ciliën), die zorgen voor een draaiende voortbewe-
ging. In het lichaam ligt verder een typische grote, licht ge-
kleurde, hoefi jzervormige kern, samen met meerdere vacuo-
len. De parasiet ligt in de slijmhuid van de vis (epidermis), 
waar hij zich voedt met celmateriaal van de gastheer. Door de 
voortdurende draaiende beweging raakt de huid geïrriteerd 
en vindt er extra slijmvorming plaats.
Als I. multifi liis volwassen is geworden (en dat kan al na vier 
dagen het geval zijn), breekt hij door de huid van de vis heen 
en verlaat zijn gastheer. De vrijzwemmende parasiet zwemt 
vervolgens naar de bodem en hecht zich aan planten en 
 bodemmateriaal, waar hij zich inkapselt. In de parasiet vin-
den nu meerdere celdelingen plaats. Op deze manier kunnen 
in korte tijd veel ciliosporen (18 tot 22 micrometer) vrijko-
men. Deze sporen zwemmen naar een gastheervis, boren zich 
door de huid en kapselen zich in. Als de sporen bij een water-
temperatuur van 24 tot 26 graden Celcius niet binnen 48 uur 
een gastheer hebben gevonden, gaan zij dood. De vis reageert 
op de inkapseling van de sporen met de vorming van extra 
slijm. De cyclus is nu rond. 
Alleen de vrijzwemmende parasieten zijn met medicijnen te 
bestrijden. De andere vormen zijn in slijm ingekapseld of 
kleven als een cyste aan planten en bodemmateriaal.

Tot de verschijnselen van een Ichthyopthyriusinfectie beho-
ren:
– irritatie, jeuk en schuren;
–  verdikte epidermis die extra slijm produceert, witte stip-

pen;
– rafelige en samengeknepen vinnen;
–  versnelde ademhaling door meer slijm op de kieuwlamel-

len;
–  sloomheid: de vissen hangen bij de waterinstroomopening 

of liggen op de bodem;
– secundaire bacteriële infecties, deze komen vaak voor.
Tegelijk met I. multifi liis kunnen ook andere huidparasieten 
worden gevonden. Niet iedere witte stip is overigens I. multi-
fi liis. Alleen door microscopisch onderzoek kunt u met zeker-
heid de soort parasiet (of een combinatie van soorten) vast-
stellen.

Behandeling
Behandeling van witte stip is vooral in het beginstadium 
 effectief. Vissen die al ernstig zijn aangetast, vormen een in-
fectiebron voor de overige vissen en moeten uit het aquarium 
of de vijver worden verwijderd. Vissen die een infectie over-

Afbeelding 1. Cyclus I. multifi liis (A: parasiet op vis; B: afgevallen parasiet; 
C: ingekapselde parasiet, vormt ciliosporen; D: vrijkomende ciliosporen; 
E: vrije ciliosporen komen op vis; F: losse parasiet zonder kapsel vormt 
ciliosporen).
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leven, blijken immuniteit te hebben opgebouwd. In de toe-
komst zou een vaccin mogelijk bescherming kunnen geven 
tegen I. multifi liis.
Om deze hardnekkige parasiet sneller kwijt te raken kunt u 
de watertemperatuur met maximaal één tot twee graden per 
dag verhogen tot 32 graden Celcius (als de vissen er tegen 
kunnen). Op deze manier wordt de cyclusduur versneld. Ge-
bruik bij de medicamenteuze behandeling een behandelinter-
val van vijf dagen bij een watertemperatuur boven 16 graden 
Celcius, van zeven dagen bij 10 tot 16 graden en van veertien 
dagen bij temperaturen onder 10 graden Celcius. Probeer het 
water meer te laten stromen, zodat vrijzwemmende parasie-
ten zich minder makkelijk aan een gastheer kunnen vast-
hechten. Zorg voor wat ruw materiaal waaraan de vissen de 
slijmlaag met parasieten kunnen afwrijven. Omdat de para-
siet sterft als hij niet binnen 48 uur (bij 24 tot 26 graden) een 
gastheer heeft gevonden, kunnen de vissen zeven dagen ach-
tereen iedere dag opnieuw in een schone bak worden over-
gezet.
Als medicijnen kunnen worden gebruikt:
–  formaline: 0,2 tot 0,5 milliliter per liter (ml/l) water, gedu-

rende dertig tot zestig minuten;
–  zout: 2 gram per liter (g/l) water gedurende tien uur (bij  

kieuwbeschadiging), of 5 g/l over 24 tot 48 uur, of 20 g/l 
gedurende twintig tot dertig minuten;

–  chlooramine-T (Halamid-d®): bij een pH groter dan 8 is 
de dosering 10 mg/l (’s morgens in vijver), bij een pH klei-
ner dan 7 is deze 5 mg/l, drie maal om de drie dagen her-
halen;

–  FMC: 1 milliliter per 50 liter water, of 1 milliliter per 
2  liter gedurende tien tot twintig minuten (extra beluchten 
en het gedrag observeren).

Omdat alleen de vrijzwemmende parasieten worden aange-
pakt, moet de behandeling worden herhaald. De frequentie 
van herhalen is afhankelijk van de cyclusduur van de parasiet 
en dus van de watertemperatuur.
Let op, lees voordat u een van deze middelen gaat gebruiken 
de aandachtspunten in het volgende artikel.

Preventie
Om besmetting met deze parasiet te voorkomen, moet u 
 nieuwe vissen minimaal zeven tot veertien dagen in een 
 aparte quarantainebak houden en de huid regelmatig contro-
leren. Maak afkrabsels van huid en kieuwen om te zien of de 
vissen vrijblijven van parasieten. Spoel nieuwe planten goed 
af onder de kraan of desinfecteer ze met kaliumpermanga-
naat. Probeer stress bij de vissen zoveel mogelijk te voor-
komen, omdat de vissen hierdoor verzwakken en veel gevoe-
liger blijken te zijn voor parasieten, bacteriën, virussen en 
schimmels.

Trichodina
Dit is een eencellige, schotelvormige ciliaat met meerdere 
kransen van trilharen. De parasiet is 0,05 millimeter groot. 
Hij voedt zich met bacteriën en epitheelcellen op de huid en 
de kieuwen van de vis. Deze parasiet komt voor in zoet en 
zout water en kan meer dan 24 uur overleven zonder gastheer. 
Hij vermeerdert zich door middel van deling. Dit vindt vooral 
plaats in het huidslijmvlies. Trichodina wordt vaak aangetrof-
fen bij overbevolking, slechte waterkwaliteit, veel bodemvuil, 
stress en na transport. 
Een infectie is te herkennen aan:
–  irritatie, jeuk, schuren en huidverwondingen;

–  extra slijmproductie op huid en kieuwen;
–  verlies van kleur en conditie;
–  parasieten die in een afkrabsel als schoteltjes door het 

beeld tollen;
–  secundaire bacteriële infecties.
De diagnose is alleen via microscopisch onderzoek te stellen.

Behandeling
De behandeling bestaat in de eerste plaats uit het verbeteren 
van de waterkwaliteit. Verder kunnen als behandeling medi-
cijnen worden gebruikt:
–  formaline: 0,01 tot 0,02 ml/l in water, over 24 tot 48 uur;
–  FMC: 1 milliliter per 50 liter water; 
–  chlooramine-T (halamid-d®): 5 tot 10 g/l. Laag doseren 

bij lage pH, hoge temperatuur en zacht water;
–  zout: 2 tot 5 g/l in water; 
–  kaliumpermanganaat: 1,5 tot maximaal 3 gram per 1000 

liter water. Het water moet minstens twee uur paars (niet 
bruin) blijven, daarna moet 25 procent van het water ver-
verst worden. Herhaal de dosering zonodig twee tot drie 
maal met tussenpozen van zeven tot veertien dagen.

Let op, lees voordat u een van deze middelen gaat gebruiken 
de aandachtspunten in het volgende artikel.

Preventie
Houd om uitbraken van Trichodina te voorkomen niet teveel 
vissen bij elkaar. Zorg dat u bij het vangen, hanteren en trans-
porteren van vissen stress zoveel mogelijk voorkomt.
 
Chilodonella 
Deze ovale, ééncellige ciliaat is 0,06 millimeter groot en leeft 
van huid- en kieuwepitheel. De parasiet maakt cirkelvormige 
bewegingen en is gevaarlijker dan I. multifi liis. Secundair 
wordt nogal eens een bacteriële infectie waargenomen. Chi-
lodonella komt vooral voor bij een lagere temperatuur (5 tot 
10 graden Celcius) en een slechte waterkwaliteit. De parasiet 
is vaak latent aanwezig en kan zonder gastheer maar kort 
overleven. Hij gaat dood bij temperaturen boven 28 graden 
Celcius. Jonge vissen zijn gevoeliger voor deze parasiet dan 
oudere.
De diagnose is te stellen via microscopisch onderzoek. Bij 
een infectie ziet u de volgende verschijnselen:
–  irritatie, jeuk, schuren en geknepen vinnen;
–  kortademigheid, aan de oppervlakte hangen;
–  lusteloosheid;

Afbeelding 2. Trichodina in huidafkrabsel (100x vergroot)
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–  een grijze slijmwaas op de huid;
–  sterfte.

Behandeling
Start de behandeling van Chilodonella al als u per gezichts-
veld onder de microscoop enkele parasieten waarneemt. Ver-
hoog de watertemperatuur met maximaal een tot twee graden 
per dag tot boven 28 graden Celcius (als de vissen er tegen 
kunnen). De volgende geneesmiddelen zijn geschikt bij Chi-
lodonella:
–  FMC: 1 milliter per 50 liter water;
–  malachietgroenoxalaat: 1,5 tot 2 mg/l in het water; 
–  chlooramine-T (Halamid-d®): 5 tot 10 mg/l. Laag doseren 

bij lage pH, hoge temperatuur en zacht water;  
–  zout: 2 tot 5 gram per liter water.  
Let op, lees voordat u een van deze middelen gaat gebruiken 
de aandachtspunten in het volgende artikel.

Eencelligen: fl agellaten 
Ichthyobodo necator (voorheen Costia)
Ichthyobodo is een eencellige, boonvormige fl agellaat met 
twee tot vier fl agellen, die erg klein is (10 micrometer, de 
grootte van een erythrocyt). Hij komt zowel op de huid als op 
de kieuwen voor. Deze parasiet leeft zowel in zoet als in zout 
water tussen 2 en 32 graden Celcius, maar de optimale tem-
peratuur voor deze parasiet ligt rond de 13 tot 15 graden 

 Celcius. De fl agellaat kan zowel vastzitten als zwemmen en 
vermeerdert zich door deling. Bij 32 graden Celcius is de 
 cyclusduur vier dagen. Ichthyobodo sterft als hij niet binnen 
een uur een gastheer heeft gevonden. Door de geringe grootte 
wordt de parasiet soms over het hoofd gezien, terwijl hij toch 
massaal aanwezig kan zijn. De kans op een infectie wordt 
groter door een slechte waterkwaliteit, stress en de intro-
ductie van nieuwe vissen. Vaak is er ook sprake van een 
 secundaire bacteriële infectie.
Via microscopisch onderzoek is de diagnose te stellen. U her-
kent een infectie aan deze verschijnselen:
–  irritatie, jeuk, schuren en verwondingen;
–  blauwgrijze waas op de huid, geknepen vinnen;
–  kortademigheid (bij kieuwbeschadiging);
–  afgenomen eetlust;
–  sterfte (kan bij jonge vissen oplopen tot 50 procent).
 
Behandeling
Breng de temperatuur geleidelijk omhoog tot 32 graden 
 Celcius en houdt deze gedurende één dag zo hoog. Medicina-
le behandeling is mogelijk met:
–  formaline: 0,2 ml/l in het water gedurende dertig minuten 

of 0,1 ml/l tijdens 24 tot 48 uur. De behandeling moet na 
een week worden herhaald;

–  FMC: 1 milliliter per 50 liter water over een periode van 
24 uur;

–  zout: 2 g/l in het water gedurende twaalf uur of 20 g/l 
 gedurende twintig tot dertig minuten;

–  chlooramine-T (Halamid-d®): 5 tot 10 mg/l. Laag doseren 
bij lage pH, hoge temperatuur en zacht water;

–  kaliumpermanganaat: 1 mg/l (niet gebruiken bij kieuw-
beschadiging).

Let op, lees voordat u een van deze middelen gaat gebruiken 
de aandachtspunten in het volgende artikel.

Preventie:
Neem ter preventie altijd een quarantaineperiode in acht. 
Zorg voor een optimale waterkwaliteit
 
Hexamita (Octomitus, gatenziekte)
Dit is een zeer kleine, eencellige fl agellaat met een lengte van 
7 tot 13 micron. De parasiet lijkt door het beeldveld te waaie-
ren met zes fl agellen aan de voorzijde en twee aan de achter-
zijde. Hij komt voor in zoet- en zoutwater. Hexamitapara-
sieten bevinden zich vooral in het darmkanaal (in kleine 
aantallen ook bij gezonde vissen) en in de galblaas. Hij komt 
bij cichliden ook voor op de huid, voornamelijk op de kop, 
waar hij irritatie veroorzaakt en kleine tot grotere gaten 
 (gatenziekte of ‘hole in the head’). Dit komt voor bij discus-
vissen. De parasiet kan ook zeer plaatselijk voorkomen op de 
zijlijn, waar hij dan in grote aantallen aanwezig is (lateral line 
erosion). Oudere, verzwakte cichliden zijn gevoeliger voor 
deze ziekte. De kans op gatenziekte wordt groter onder in-
vloed van stress, een slechte waterkwaliteit of minder goed 
voer. Een qua vorm en grootte vergelijkbare parasiet is Spiro-
nucleus.
Stel de diagnose via microscopisch onderzoek. De verschijn-
selen van een uitwendige infectie zijn: 
–  gaten in de kop en langs de zijlijn;
–  irritatie, schuren;
–  afzondering;
–  donkerkleuring;
–  secundaire bacteriële infectie.

Afbeelding 3. Chilodonella in huidafkrabsel (100x vergroot).

Afbeelding 4. Ichthyobodo in huidafkrabsel witte puntjes (100x vergroot).
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Bij een inwendige infectie ziet u de volgende symptomen:
–  slijmerige ontlasting;
–  vermagering.

 Behandeling
Ga tot behandelen over als u per gezichtsveld meer dan vijf 
parasieten ziet. Vermijdt stress bij de vissen en verbeter de 
waterkwaliteit. Geef in plaats van runder- of kalkoenhart 
meer plantaardig voer (algen met toegevoegde vitaminen). 
Verhoog de temperatuur tot 30 tot 35 graden Celcius (als de 
vissen er tegen kunnen). Als geneesmiddelen kunnen worden 
gebruikt:
–  metrodinazol: 7 mg/l in een aparte bak, drie keer om de 

week herhalen. Bij gebruik in voer 1 gram per 100 gram 
voer over een periode van vijf dagen;

–  dimetridazol: 5 mg/l gedurende 3 tot 5 dagen of 45 mg/l 
over 24 tot 48 uur in een aparte bak;

–  acrifl avine: 1 mg/l gedurende 48 uur of 100 mg/l geduren-
de twee tot drie uur in een aparte bak.

Let op, lees voordat u een van deze middelen gaat gebruiken 
de aandachtspunten in het volgende artikel.

Meercelligen: trematoden
Gyrodactylus (huidworm)
Deze levendbarende, tweeslachtige trematode komt veel voor 
bij zoetwatervissen. In een volwassen parasiet zijn soms tot 
vier generaties embryo’s met haken te herkennen. Afhanke-
lijk van de watertemperatuur kan Gyrodactylus om de vijf tot 
tien dagen nieuwe jongen produceren. De parasieten hebben 
twee grote haken aan de voorzijde en zestien kleinere aan de 
achterzijde. Zij parasiteren op huid- en kieuwweefsel en blij-
ven daar hun hele leven. De parasiet kan enkele dagen zonder 
gastheer in leven blijven. Ook Trichodina (zie boven) wordt 
nogal eens bij een Gyrodactylusinfectie aangetroffen. Deze 
twee zijn de meest voorkomende parasieten bij koi. Secun-
dair kan een bacteriële of schimmelinfectie optreden. Gyro-
dactylus wordt vooral gevonden bij een minder goede water-
kwaliteit, verkeerde voeding en verzwakte vissen.
De diagnose kunt u stellen via microscopisch onderzoek. Bij 
een Gyrodactylusinfectie komen de volgende verschijnselen 
voor:
–  irritatie, jeuk;
–  schuren, door het water fl itsen;
–  productie van veel huidslijm, waas op de huid;

–  donkerkleuring;
–  vermagering;
–  rafelige vinnen;
–  ernstige huidbeschadigingen.
 
Behandeling
Als u in het gezichtsveld onder de microscoop slechts enkele 
parasieten ziet, is er geen behandeling nodig. Houd de vissen 
dan wel extra in de gaten. Verbeter de waterkwaliteit en zorg 
ervoor dat u regelmatig het water ververst. Een eenmalige be-
handeling met een van onderstaande middelen is meestal vol-
doende:
–  fl ubendazol (Flubenol®): 1 milligram pure stof per liter 

water (voor goudvissen, maximaal een uur) of 0,01 mg 
pure stof per liter water gedurende 72 uur. De dosering 
bij gebruik in voer is 100 milligram Flubenol 5 procent in 
100 gram voer over een periode van tien dagen; 

–  praziquantel (Droncit®): 2 tot 3 mg/l in water, maak hier-
bij eerst een emulsie. Bij gebruik in voer is de dosering 
5 milligram per kilogram vis, herhalen na twee tot drie 
 weken;

–  chlooramine-T (Halamid®): 5 tot 10 mg/l. Laag doseren 
bij lage pH, hoge temperatuur en zacht water;

–  formaline: 0,2 ml/l in water over 30 minuten of 0,1 ml/l 
gedurende 24 tot 48 uur;

–  azijnzuur: 2 mg/l in water als een dip van dertig seconden.
Let op, lees voordat u een van deze middelen gaat gebruiken 
de aandachtspunten in het volgende artikel.

Preventie
Om infecties te voorkomen, dient u nieuwe vissen in quaran-
taine te houden. Wees voorzichtig met kikkervisjes, planten 
en levend voer uit de sloot, deze kunnen larven of eieren van 
Gyrodactylus bij zich dragen.

Dactylogyrus (kieuwworm)
Dit is een eierleggende trematode met vier zwarte oogpunten, 
die twee millimeter lang kan worden. Het twintigtal eieren 
dat per dag wordt gelegd, komt bij een temperatuur van 
20 graden Celcius na vier dagen uit. De larven zijn volwassen 
na zes tot negen dagen en moeten binnen zes tot acht uur na 
het uitkomen een gastheer hebben gevonden. Dactylogyrus  
wordt voornamelijk aangetroffen op de kieuwen, maar is ook 
op de huid te vinden. Alleen de volwassen wormen zijn te be-

Afbeelding 6. Dactylogyrus in huidafkrabsel.Afbeelding 5. Gyrodactylus in huidafkrabsel (let op embryo in moederdier).
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strijden. De eieren zijn niet gevoelig voor de meeste bestrij-
dingsmiddelen. Een minder goede waterkwaliteit tast het 
kieuwweefsel aan, waardoor het gevoeliger wordt voor deze 
parasieten.
Verricht voor de diagnose microscopisch onderzoek. Een 
Dactylogyrus infectie wordt gekenmerkt door:
–  irritatie van kieuwen en huid;
–  extra slijmvorming op de kieuwen en de huid;
–  benauwdheid;
–  verlies van eetlust.

Behandeling
Begin met het verbeteren van de waterkwaliteit en ververs 
om de dag een derde van het water. Als geneesmiddelen zijn 
geschikt: 
–  fl ubendazol (Flubenol®): 1 milligram pure stof per liter 

water (voor goudvissen, maximaal 1 uur) of 0,01 mg pure 
stof per liter over 72 uur. Gebruik in voer 100 mg Flube-
nol® 5% in 100 gram voer over een periode van tien da-
gen;

–  formaline: 0,3 ml/l in water gedurende maximaal dertig 
minuten; 

–  chlooramine-T (Halamid®): 5 tot 10 mg/l. Laag doseren 
bij lage pH, hoge temperatuur en zacht water. Behandeling 
twee maal om de drie dagen herhalen;

–  zout: 5 g/l over 24 tot 48 uur of 30 tot 50 gram per liter 
water gedurende twee minuten;

Herhaal de behandeling om ook de uitgekomen larven te do-
den. De kieuwen zijn bij infectie met deze parasiet aangetast, 
dus zorg bij alle behandelingen voor extra beluchting. Let op, 
lees voordat u een van deze middelen gaat gebruiken de aan-
dachtspunten in het volgende artikel.

Ten slotte
In deel zes van deze serie worden naast enkele uitwendige pa-
rasieten verschillende inwendige parasieten behandeld. Ook 
wordt een overzicht gegeven van de genoemde geneesmidde-
len en punten van aandacht bij het gebruik ervan.

Rectifi catie
Het volledige fotobijschrift bij afbeelding 1 in de vorige afl e-
vering (Tijdschr. Diergeneeskd. 2007; 132: 565-570) luidt: 
Koi herpesvirus-infectie. (Foto: O.L.M. Haenen).

Peter J. Werkman is dierenarts 
voor gezelschapsdieren en vissen 
in Leusden. Hij is bereikbaar per 
telefoon (033-4943142) en per 
e-mail (werkman2@zonnet.nl).
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