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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 6. Crustacea en inwendige parasieten (slot)

Peter J. Werkman

In het vorige artikel kwamen veel voorkomende een-
cellige en meercellige parasieten bij vissen aan de orde. 
Dit laatste artikel behandelt een aantal uitwendige en in-
wendige parasieten bij vissen. Verder vindt u de belang-
rijkste punten om op te letten bij de in dit en het vorige 
artikel genoemde geneesmiddelen. Wie meer wil weten 
over visziekten en hun behandeling kan terecht bij de in 
het kader genoemde literatuur. 

Crustacea (kreeftachtigen) 
Argulus (visluis, karperluis) 
Dit is een grote meercellige parasiet (0,5 tot 3 centimeter), 
die vooral wordt aangetroffen op wildvangvissen en in vij-
vers. In de zomer vermeerderen karperluizen zich snel. Ze 
leggen eieren in lange capsules. De jongen komen uit na drie 
tot vier weken en worden na verschillende vervellingen vol-
wassen. De cyclus duurt dertig tot honderd dagen. De vol-
wassen parasiet is in staat te overwinteren, net als de eieren, 
maar de jongen kunnen dit niet. Argulus kan zonder gastheer 
vijftien tot twintig dagen overleven. Besmetting van de vijver 
kan plaatsvinden via kikkers en padden.
Zowel de larven als de volwassen parasieten veroorzaken 
huidwonden met hun stekende bekdelen en een gifklier. Om-
dat karperluizen bloed zuigen, kunnen zij kleine vissen do-
den. Ook kunnen ze ziekten van de ene vis op de andere over-
brengen. De parasieten zwemmen van de ene naar de andere 

vis en klemmen zich bij voorkeur vast rond de rugvin. Door 
de huidwonden kunnen secundair bacteriën en schimmels het 
lichaam van de vis binnendringen.
De parasiet is met het blote oog te zien. U herkent een infec-
tie verder aan de volgende verschijnselen: irritatie, schuren, 
rusteloosheid, springen, samengeknepen vinnen, rode ontsto-
ken huidwondjes, secundaire bacteriële infecties, anemie, 
conditieverlies en sterfte.

• Behandeling
Sommige vissen, bijvoorbeeld zonnebaarzen, eten Argulus. 
Bij enkele grote vissen kunt u de parasieten met een pincet 
verwijderen en de wonden aanstippen met povidine jodium. 
Verder zijn de volgende medicinale badbehandelingen moge-
lijk:
-  zout: gebruik 10 tot 15 gram per liter water (g/l) gedurende 

dertig minuten;
-  difl uorobenzuron (Dimilin® 25 procent): 0,01 mg pure stof 

per liter water in een permanent bad over een periode van 
zes dagen, of 0,1 mg pure stof per liter gedurende 24 uur;

-  lufuron (Flea-fence 40®): een tablet van 499 mg (voor een 
grote hond) in de blender vermalen en mengen in 3,5 liter 
water. Één tablet op 3750 liter water komt overeen met 0,13 
mg/l;

-  kaliumpermanganaat: 2 mg/l gedurende 48 uur, na drie da-
gen herhalen of 5 mg/l dertig minuten lang in een aparte 
bak, ook dit na drie dagen herhalen.

 
• Preventie
U kunt een besmetting met Argulus voorkomen door uw 
 vijver te beschermen tegen amfi bieën, nieuwe vissen in qua-
rantaine te houden en te controleren op parasieten, en planten 
voor plaatsing in het aquarium of de vijver te desinfecteren.
 
Ergasilus
Deze kreeftachtige parasiet bereikt een formaat van twee mil-
limeter en is voornamelijk te vinden op de kieuwen, de 
kieuwdeksels en rond de bek. De larven (nauplieën) zetten 
zich vast op de kieuwen en groeien daar uit tot volwassen pa-
rasieten. Op vissen worden alleen vrouwelijke exemplaren 
aangetroffen. De mannetjes zijn niet parasitair en sterven na 
de bevruchting van de vrouwtjes. Deze dragen na verloop van 
tijd eierzakjes aan het achterste deel van het lichaam. De 
 eitjes komen na enkele dagen uit. De larven gaan na een paar 
vervellingen op zoek naar een nieuwe gastheer en hechten 
zich daaraan vast. Volwassen vrouwtjes kunnen een jaar op 
de vis blijven zitten.
De volgende verschijnselen kunnen duiden op een infectie 
met Ergasilus: irritatie aan de kieuwen, ernstige kieuw-
beschadiging, ademhalingsproblemen, vermageren, anemie 
en sterfte.
 

Afbeelding 1. Tekening Argulus.
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• Behandeling
De volgende medicijnen zijn geschikt als behandeling tegen 
de jeugdstadiën en de volwassen parasiet
-  lufuron (Flea-fence 40®): een tablet van 499 mg (voor een 

grote hond) in de blender vermalen en mengen in 3,5 liter 
water. Één tablet op 3750 liter water komt overeen met 0,13 
mg/l; 

-  azijnzuur: 1 tot 2 ml/l voor een dip van 30 tot 45 seconden, 
vier maal om de dag herhalen;

-  kaliumpermanganaat: 2 mg/l over een periode van 24 uur, 
na drie dagen herhalen of 5 mg/l gedurende dertig minuten 
in een aparte bak, na drie dagen herhalen.

 
Lernea (ankerworm)
Bij vissen worden van deze soort alleen de vrouwelijke para-
sieten gevonden. Zij boren zich door de vishuid en veranke-
ren zich daar. Aan de buitenzijde van het lichaam zijn alleen 
de twee eierzakjes te zien. De parasiet heeft een grootte van 
enkele millimeters tot twee centimeter. Lernea wordt meestal 
in de zomer gevonden, vooral bij pas geïmporteerde vissen. 
De mannelijke parasieten leven kort en sterven als ze de 
vrouwtjes hebben bevrucht. Uit de eieren komen vrij zwem-

mende larven die na een aantal vervellingen volwassen 
 worden. Jonge larven kunnen minstens vijf dagen overleven 
zonder gastheer. De cyclus duurt vijfentwintig dagen bij 
20 graden Celcius; onder 15 graden Celcius vindt geen ver-
meerdering plaats. Lernea overwintert als volwassen parasiet 
op de vis of als ei. Dode parasieten vallen pas na enige weken 
tot maanden van de vis af.
De volwassen parasiet is meestal met het blote oog te zien op 
de rug of bij de vinbasis van de vis. Er kan sprake zijn van 
een secundaire bacteriële infectie.Tot de verschijnselen beho-
ren verder huidirritatie, schuren, verwondingen door het an-
ker in de huid, ontstekingen, abcessen, gewichtsverlies en 
sterfte.

• Behandeling
Bij wat grotere vissen kunnen de parasieten, als het er enkele 
zijn, voorzichtig met een pincet worden verwijderd. De vrij 
zwemmende larven kunnen worden gedood met:
-  kaliumpermanganaat: 2 mg/l gedurende 48 uur, na drie 

 dagen herhalen of 5 mg/l 30 minuten in een aparte bak, na 
drie dagen herhalen;

-  lufuron (Flea-fence 40®): een tablet van 499 mg (voor een 
grote hond) in de blender vermalen en mengen in 3,5 liter 
water. Één tablet op 3750 liter water komt overeen met 0,13 
mg/l; 

-  azijnzuur: 1 tot 2 ml/l voor een dip van 30 tot 45 seconden, 
deze dip vier maal om de dag herhalen;

-  difl uorobenzuron (Dimilin® 25 procent): 0,01 mg/l in het 
water over een periode van zes dagen of 0,1 mg/l gedurende 
24 uur.

• Preventie
Houdt een quarantaineperiode aan van minstens veertien 
 dagen voor nieuwe vissen. Wees voorzichtig met kikker-
visjes, planten en levend voer uit sloten en buitenwater, deze 
kunnen larven of eieren bij zich dragen
 
Inwendige parasieten 
Nematoden (Rondwormen)
Bij veel wildvang zoet- en zoutwatervissen komen rond-
wormen voor. Meestal geven zij weinig problemen, omdat de 
complexe levenscyclus van deze parasieten in het aquarium 
of de vijver niet kan worden voltooid. Daarvoor zijn namelijk 
als tussengastheer zoogdieren, vogels of andere vissen nood-
zakelijk. Sommige soorten produceren echter direct levende 
jongen en zij kunnen wel voor problemen zorgen.
Rondwormen zijn wit of rood met een lengte tot ongeveer drie 
centimeter en zij zijn te onderscheiden door de morfologie 
van de kop, de staart en de ligging en vorm van de slokdarm 
en de darmen. De volwassen wormen zijn te vinden in het 
maagdarmkanaal van de vis en meestal zijn zij specifi ek voor 
een bepaalde vissoort. Soms kunnen bij wildvang vissen inge-
kapselde larven worden aangetroffen, zichtbaar als donkere 
vlekjes in de spieren. Hiertegen is geen behandeling mogelijk.
 
Capillaria
Deze wormen komen vooral bij cichliden voor in de darmen. 
Een infectie is te herkennen aan vermagering bij een massale 
aanwezigheid van de wormen, verder sloomheid, anemie, en 
soms slijmerige ontlasting. De migratie van de larven door 
weefsel kan schade veroorzaken. Bij sectie vindt u dunne 
witte wormen in de darmen. Verder kan soms een worm spon-
taan uit de anus van de vis uittreden. Diagnose is ook moge-

Afbeelding 2. Tekening Ergasilus.

Afbeelding 3. Lernea op de staart van een sluierstaart.
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lijk op grond van de typische ovale eieren met twee poolprop-
pen in de verse feces. 
 
• Behandeling
Alleen de niet-ingekapselde wormen zijn te bestrijden. Pro-
beer waar dat mogelijk is de tussengastheer uit te schakelen 
en zet zieke vissen apart. Gebruik als medicatie levimasol of 
fenbendazol (voor de dosering, zie de beschrijving bij Ca-
mellanus).
 
• Preventie
Voer geen levend visvoer uit de natuur. Zorg voor een vol-
doende lange quarantaine periode, met name voor maan-
vissen en discusvissen.
 
Camellanus
Deze levendbarende worm van één tot twee centimeter wordt 
vooral gevonden bij wildvang levendbarende vissen in zoet 
water. De jonge wormpjes worden door andere vissen opge-
geten. Bij massale aanwezigheid leiden deze wormen tot ver-
magering. Verdere verschijnselen zijn sloomheid, anemie en 
slijmerige ontlasting. De rode wormpjes bungelen soms uit 
de anus van de vis. Met dit beeld is de diagnose te stellen. 
Verder vindt u bij sectie een grote hoeveelheid kleine, rode 
wormen in de darmen.
 
• Behandeling
Zet aangetaste vissen apart en gebruik een van de volgende 
middelen als badbehandeling:

-  levimasol HCL: 1 tot 2 mg/l over 24 uur. Voor de dosering 
in voer: 2 mg per gram voer gedurende drie dagen, dit na 
twee tot drie weken herhalen of 5 tot 10 mg per kilogram vis 
elke dag gedurende zeven dagen;

-  fenbendazol: 2 mg/l voor een permanent bad gedurende 
 zeven dagen, dit driemaal herhalen om de twee weken. Bij 
dosering in voer: 50 mg per kilogram vis gedurende twee 
dagen, herhalen na twee weken.

Als een klein aantal vissen via het voer moet worden behan-
deld, kunt u het geneesmiddel met enkele milliliter zonne-
bloemolie mengen door 50 gram voer.

• Preventie
Zorg voor een voldoende lange quarantaineperiode voor met 
name maanvissen en discusvissen en gebruik geen levend 
visvoer uit de natuur.
 
Aandachtspunten bij geneesmiddelgebruik 
Alle doseringen van geneesmiddelen in dit artikel en het 
 vorige artikel zijn met zorg genoteerd, maar omdat vissen van 
dezelfde soort soms op het zelfde middel zeer verschillend 
kunnen reageren, aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid 
in het geval van schade of sterfte als gevolg van het gebruik 
van de genoemde doseringen. Als u nooit eerder een behan-
deling met een bepaald medicijn heeft ingesteld bij de betref-
fende vissoort kan het zinvol zijn het middel eerst uit te pro-
beren bij een klein aantal vissen. 
Er zijn veel verschillende omstandigheden waaronder vissen 
leven en worden gehouden. Vissen leven in zoet, zout, zuur, 
alkalisch, warm, koud, hard, zacht, stromend of stilstaand 
 water. Sommige soorten zijn herbivoor, andere omnivoor of 
carnivoor. Er zijn vissen die in scholen leven, andere kunnen 
alleen solitair worden gehouden. Al deze factoren kunnen in-
vloed hebben op de keuze van het geneesmiddel, de manier 
van toepassen en de dosering. Zo zijn sommige geneesmid-
delen giftiger in zacht water, met een lage pH en een hoge 
temperatuur. 
Gebruik bij schadelijke stoffen handschoenen, een mondmas-
ker en zonodig een bril. Sommige geneesmiddelen zijn scha-
delijk voor de bacteriën in het biologisch fi lter. Bij het gebruik 
hiervan moet u het biologisch fi lter kortsluiten. Dat wil zeg-
gen dat er gedurende de behandelperiode geen water met ge-
neesmiddel door het fi lter mag lopen. U mag een biologisch 
fi lter nooit stilzetten. Met actieve kool zijn resten van het ge-
neesmiddel uit het aquarium- of vijverwater te verwijderen.

Afbeelding 5. Camellanuswormpjes hangen uit de anus. Afbeelding 6. Camellanus in darmpreparaat.

Afbeelding 4. Capillaria-ei.
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Neem voordat u tot het gebruik van een geneesmiddel uit dit 
artikel en het vorige artikel overgaat goed notie van de vol-
gende informatie:

Acrifl avine HCL (Trypafl avine) 
- Dit middel is bacteriostatisch en fungicide.
-  Het werkt tegen schimmels en tegen eencellige fl agellaten 

en ciliaten, zowel in zoet als in zout water.
-  Het middel is carcinogeen en kan bij guppies onvruchtbaar-

heid veroorzaken.
- Het is giftig voor planten.
- Zorg dat u het biologisch fi lter kortsluit.
-  Draag bij gebruik van acrifl avine handschoenen en een 

mondmasker.
 
Azijnzuur 
-  Dit is effectief tegen externe protozoa (Trichodina, Ichthyo-

bodo), trematoden (Gyrodactylus) en crustacea (Argulus).
- Het is giftig voor kleine tropische vissen.
 
Chloramine-T (Halamid-d®)
-  Deze stof werkt tegen eencellige ciliaten en trematoden en 

als desinfectans tegen veel bacteriën, virussen en schim-
mels;

-  Dit middel etst ogen, metaal en huid, draag bij gebruik dus 
handschoenen, een bril en een mondmasker.

- Het leidt bij vissen snel tot kieuwirritatie.
- Zorg dat u het biologisch fi lter kortsluit.
- Extra beluchting is noodzakelijk.
-  Gebruik chloramine-T niet samen met formaline of benzal-

koniumchloride.
-  Deze stof wordt afgebroken door zonlicht en raakt inactief 

bij veel organisch materiaal (bindt aan organische stoffen). 
-  Doseer laag in zacht water, bij een lage pH en bij een hoge 

temperatuur.
-  Gebruik voor het ontsmetten van planten en accessoires 

1 gram in 5 liter water gedurende vijftien minuten, vervol-
gens schoon spoelen.

-  Voor het desinfecteren van netten, gereedschap, slangen 
 enzovoorts is een dosering van 10 g/l (1 procent) vereist.

Dimetridazol-HCL (Emtryl®) 
-  Dit middel werkt tegen protozoa en Hexamita, maar in 

aquariumwater werkt metronidazol beter.
- Het remt de eiproductie bij vissen.
- Dit product mag niet worden toegepast bij barbelen. 
-  Dimetridazol veroorzaakt zuurstoftekort en watertroe-

beling.
 
Difl uorobenzuron (Dimilin 25W®, dit bevat 25 procent difl u-
orobenzon) 
-  Deze behandeling werkt tegen crustacea, insecten en spin-

achtigen en doodt de eieren van deze soorten.
- Dit middel verhindert de chitinevorming.
-  Het is giftig voor ongewervelde dieren, watervlooien en 

kreeftjes.
- U kunt deze stof gebruiken bij een biologisch fi lter.
- Difl uorobenzon blijft lang aanwezig in het milieu. 
- Verwijder het middel door over actieve kool te fi lteren. 

Fenbendazol (Panacur®) 
-  Dit product werkt tegen nematoden en cestoden in de darm 

en tegen trematoden.

-  Het moet worden gebruikt als poeder of in de vorm van gra-
nules, maar niet als pasta.

-  U kunt dit middel toepassen in de vorm van gemedicineerde 
Artemia (brine shrimp): plaats hiervoor net voor het voeren 
levende Artemia in 400 mg fenbendazol per 100 ml water 
gedurende vijftien tot twintig minuten. Voer deze artemia 
enkele dagen achtereen aan de vissen en herhaal dit na twee 
weken.

 
Flubendazol (Flubenol®) 
- Dit middel is effectief tegen trematoden;
- U kunt deze stof oplossen in DMSO of ethylalcohol.
 
FMC (dit is een mengsel van 1 liter formaline met 3,7 gram 
malachietgroenoxalaat en 3,7 gram methyleenblauw)
-  Deze combinatie is in een lagere dosering effectiever dan de 

stoffen apart.
-  Het werkt tegen veel uitwendige eencellige parasieten en 

schimmels.
-  Dit middel mag niet worden gebruikt bij winde, zeelt, 

 grondel, zonnebaars en steur.
- Het is niet schadelijk voor het biologisch fi lter.
-  FMC wordt afgebroken door UV-licht, schakel dus de UV-

lamp uit.
-  Schakel extra beluchting in als er vissen zijn met bescha-

digde kieuwen. 
- Gebruik handschoenen en een mondmasker.
-  Zie voor verdere adviezen de aandachtspunten bij mala-

chietgroen, methyleenblauw en formaline.
 
Formaline (formaldehyde 36 procent) 
- Dit middel werkt tegen veel uitwendige parasieten.
-  Het irriteert de slijmvliezen en moet worden gebruikt met 

mondmasker en handschoenen.
-  Van dit middel mag u alleen de heldere vloeistof gebruiken; 

het bezinksel is giftig.
-  Het neemt zuurstof weg uit het water en u moet dus extra 

beluchting gebruiken. 
- Doseer extra laag bij kieuwbeschadigingen.
-  Het middel mag niet worden gebruikt bij een watertempera-

tuur onder de 10 graden of boven de 26 graden Celcius. 
- Zorg dat u het biologisch fi lter kortsluit.
-  Formaline wordt afgebroken door UV-licht, schakel dus de 

UV-lamp uit.
 
Kaliumpermanganaat 
-  Deze stof is effectief tegen veel uitwendige parasieten en te-

gen enkele bacteriën.
-  Het tast rubber, textiel en ijzer aan en oxideert organische 

stoffen.
- Deze stof is explosief.
- Kaliumpermanganaat werkt als nood-zuurstofvoorziener. 
-  Het raakt inactief door organische stof (en moet dus worden 

toegepast in schoon water) en is lichtgevoelig (dus moet be-
handeling ’s avonds plaatsvinden).

-  Het is giftig voor goudvis, steur en sommige soorten meer-
vallen, en ook voor planten. 

- Zorg dat u het biologisch fi lter kortsluit.
- Het is giftig bij een hoge pH.
- Zorg altijd voor extra beluchting. 
- U mag het niet gebruiken in combinatie met formaline.
-  Kaliumpermanganaat kan bij herhaalde behandelingen 

schade aan de kieuwen geven. 
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-  U kunt het neutraliseren met 3 procent waterstofperoxide en 
u kunt ontgiften met natriumthiosulfaat in een 1,25 maal zo 
grote dosis als de dosis kaliumpermanganaat.

 
Levamisol hydrochloride 
-  Deze stof werkt tegen nematoden en trematoden, maar is 

minder effectief als fenbendazol.
- Het is als hydrochloride in water oplosbaar.
-  Bij grotere vissen kunt u dit middel soms beter via een son-

de in de maag inbrengen.
 
Lufuron (Flea-fence 40®) 
- Dit middel werkt tegen crustacea en doodt ook hun eieren;
- Het is giftig voor schaaldieren.
- Dit middel verhindert de chitinevorming.
-  Lufuron blijft lang aanwezig in het milieu, maar u kunt het 

na twee weken verwijderen met actieve kool.
 
Metronidazol (Flagyl®) 
-  Dit is effectief tegen eencellige fl agellaten en ciliaten 

(Hexamita).
- Het kan de lever en de nieren aantasten.
- Het is giftig voor planten.
-  Omdat dit middel slecht oplosbaar is in water, moet u eerst 

een suspensie maken.
- Zorg dat u het biologisch fi lter kortsluit.
 
Praziquantel (Droncit®) 
-  Dit middel kan worden gebruikt tegen trematoden en cesto-

den, zowel in zoet als in zout water.
- Gebruik het bij voorkeur als zuivere stof.
-  Wees voorzichtig bij sommige zoutwatervissen en bij meer-

vallen uit het geslacht Corydoras.
-  Dit middel heeft geen bijwerkingen op slakken, planten en 

algen.
- Pas bij gebruik altijd extra beluchting toe.
- Het lost op in ethanol of in 96 procent alcohol. 

Zout (jodiumvrij zout, bijvoorbeeld zeezout) 
-  Dit middel is effectief tegen ectoparasieten en remt de bac-

teriegroei.
-  Het voorkomt verder vochtverlies uit open wonden in zoet-

watervissen.
-  Zout is giftig voor sommige cichlidensoorten, zoals wild-

vang discusvissen, meervallen, neontetra’s en kardinaalte-
tra’s.

-  Het is schadelijk voor planten bij een dosering van meer dan 
3 gram per liter.

- Zout remt de opname van nitriet door vissen.
- Het mag niet worden gebruikt als ozon aanstaat;
-  Gebruik zout niet samen met zeoliet (bindt ammoniak) of in 

combinatie met formaline, kaliumpermanganaat, benzo-
caine en malachietgroenoxalaat;

- Doseer hoger in hard water.

Binnenkort vindt u op de website van de KNMvD een bunde-
ling van deze artikelenreeks. Mocht u interesse hebben in een 
gedrukte versie, dan kunnen wij deze tegen kostprijs beschik-
baar maken. Neem hiervoor contact op met m.bingen@
knmvd.nl.

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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