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1. Inleiding 

 
Geachte lezer, dit cursusboekje is bedoeld voor winkeliers om snel tot een juiste diagnose van visziekten te 

komen. De meeste ziekteverwekkers zijn in dit boekje op foto's getoond en kunnen met de ziekteverwekkers op 

het objectglaasje worden vergeleken. In het begin zal het moeilijk zijn voor een onervaren persoon, een juiste 

diagnose te stellen. Maar na verloop van tijd herkent men steeds meer parasieten zonder het boekje te 

gebruiken. De cursus heeft als doel, U de kennis te geven snel de verschillende ziekteverwekkers in groepen in 

te delen, de juiste ziekte te bepalen en de beste maatregel of medicijn te kunnen kiezen. Alleen door de juiste 

diagnose te kunnen stellen, is het mogelijk grote verliezen bij de vissen in de verkoopstelling te vermijden. 

Maar U kunt ook Uw klanten professioneler helpen, hetgeen de vertrouwensrelatie met uw klanten ten goede 

komt.  

 

2. Het ontstaan van visziekten 

 
Waardoor ontstaan visziekten? Vissen kunnen ziek worden door verschillende factoren. De ziekten zijn vaak 

de resultaten van een proces dat veel vroeger begint. In bijna alle gevallen zijn de vissen met ziektesporen 

besmet. Indien de vis zich in een goede conditie bevindt, is hij zelf in staat door zijn natuurlijke afweerkracht 

de parasieten te bestrijden. Verandert de omgeving van de vis, ontstaat stress en de vis kan ziek worden. De 

volgende factoren zijn hierbij de meest voorkomende punten waardoor ziekten ontstaan: 

 Transport van de vissen 

 Onvoldoende waterkwaliteit 

 Onvoldoende watersamenstelling voor de desbetreffende vissoort 

 Verandering van de watersamenstelling 

 Te veel vissen op te weinig ruimte 

 Temperatuurschommelingen 

 Het plaatsen van nieuwe vissen 

 Paringsgedrag en gebiedsbescherming van andere vissen 

 Het houden van vissen bij elkaar, die qua gedrag niet bij elkaar passen 

 Het houden van vissen bij elkaar, die qua watersamenstelling niet bij elkaar passen 

 

Maar niet alleen stressfactoren kunnen ziekten veroorzaken, er kunnen ook parasieten in het aquarium 

ingebracht worden, die zich dan snel kunnen vermeerderen. Door de volgende zaken kunnen parasieten in het 

aquarium terechtkomen: 

 Door besmet levend voeder 

 Door slakken 

 Door reeds besmette vissen 

 Door besmet gereedschap of besmette handen 

 Door besmette planten 

 

3. Het herkennen van visziekten 

 
3.1. Secundaire en primaire ziekteverschijnselen 

 

Het is moeilijk zonder microscopisch onderzoek te herkennen, welke parasiet voor een ziekte verantwoordelijk 

is. Vaak uiten zich verschillende primaire ziekten met hetzelfde ziektebeeld. Ook het feit dat er secundaire 

infecties door schimmels en bacteriën kunnen ontstaan, maakt het moeilijk een juiste diagnose te stellen. 

Ondanks dat vele primaire ziekten een typisch ziektebeeld tonen kan dit specifieke kenmerk door de  

secundaire verschijnselen niet meer herkenbaar zijn. Daarom is een microscopisch onderzoek voor een exacte 

diagnose vaak nodig en aan te bevelen. Gelukkig zijn de meeste ziekten dmv een klein aantal medicijnen te 

bestrijden. Dit betekent dat vaak een grote groep ziekteverwekkers met hetzelfde medicijn kan worden 

behandeld. Daardoor kunnen de vissen vaak correct behandeld worden, ook als er geen microscoop aanwezig 

is. 
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3.2. Uiterlijk zichtbare verschijnselen 
 

De meeste ziekten worden pas herkend als de huid irritaties vertoont of indien er een vissterfte optreedt. 

  

Typische uiterlijke verschijnselen zijn:  

 de vissen gaan dood 

 duidelijk zichtbare witte puntjes op de huid 

 rode bloedige plekken op de huid 

 veranderingen aan de vinnen 

 witte schimmels op de huid 

 een toegenomen slijmlaag; daardoor lijkt de vishuid troebel te zijn 

 sterk rood of wit gekleurde kieuwen 

 verwondingen 

 duidelijk zichtbare diertjes op het lichaam 

 verkleuring 

 opzwellen of vermageren van de vis   

 

3.3. Het gedrag van de vissen als ze ziek zijn 
 

Het gedrag van de vissen is een goede indicatie om te herkennen, dat iets met hen aan de hand is. Daarom is 

het zeer nuttig deze taal van de vissen te leren kennen. Men moet inderdaad ermee rekening houden dat de 

vissen door factoren zoals stress na het transport of na het vangen uit een aquarium of vijver zich anders 

gedragen dan ze zich gedragen als ze met rust gelaten worden. Hierbij is belangrijk om vast te stellen of alle of 

slechts enkele vissen een abnormaal gedrag tonen. Tonen alle vissen een zeldzaam gedrag, dan is het ook 

mogelijk dat een probleem met de waterkwaliteit de oorzaak is. Als enkele vissen zich abnormaal gedragen kan 

dit het begin van een ziekte aantonen of deze vissen worden door andere vissen onderdrukt. Het voeren van de 

vissen is een goed tijdstip om de vissen even te observeren en veranderingen vast te stellen. 

 

Typische gedragsanomalieën bij ziekten zijn: 

 schuren langs de decoratie 

 hectische zwembewegingen 

 weigering van het voedsel 

 zwemmen in een onnatuurlijke houding 

 knijpen van de vinnen of staarten 

 versnelde ademhaling 

 zwemmen in zuurstofrijke zones van het bassin (wateroppervlak of uitlaat van de filter) 

 liggen op de bodem 

 apathisch gedrag 

 afzondering uit een school van andere vissen 

 

 

 

 

 

 

 

Weefselafbraak  
 

Draadjes uit de anus  
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4. Het microscopisch onderzoek 
 

4.1. Onderdelen van een microscoop 
 

De microscoop is een instrument ter vergroting van heel kleine voorwerpen, die men met het menselijk oog 

niet zien kan. Voor ons doel is een goede lichtmicroscoop uiterst geschikt. Een standaard lichtmicroscoop heeft 

een vergrotingsbereik van 50 tot 1000 keer. Bij de grootste vergrotingen moet men het preparaat met 

emersieolie gebruiken, omdat bij preparaten met water geen details meer te zien zijn. Voor nog grotere 

vergrotingen zijn elektronenmicroscopen ontwikkeld, maar deze zijn voor ons doel veel te duur en helemaal 

niet nodig. Het voor het onderzoek van vissen meest gebruikte vergrotingsbereik ligt tussen 100 en maximaal 

600 keer. Men kan ook een onderscheid maken tussen binoculair en mono-oculair microscopen. Binoculair 

microscopen hebben 2 oculairen en men kan met beide ogen gemakkelijker het preparaat bekijken. Soms is het 

moeilijker en vermoeiender met een mono-oculair toestel het preparaat te bekijken. Bij veelvoudig gebruik 

adviseren wij daarom een binoculair microscoop aan te schaffen. 

 

De onderdelen van een microscoop zijn: 

 

 Oculair 

Wij kijken door 1 of  2 oculairen die boven in de tubus zitten. De oculairen vergroten nog een keer het 

beeld, dat het objectief geeft. Het oculair kan ook verwisseld worden en er zijn verschillende sterktes 

voor verschillende vergrotingen.  

 Objectief 

Alle moderne microscopen hebben een plaat, de revolver,  met meerdere objectieven aan de onderkant 

van de tubus. Door het verdraaien van de revolver kunnen de verschillende objectieven gekozen 

worden. Op het objectief is de waarde van de vergroting aangegeven.  

 Kruistafel 

Met een kruistafel kunnen wij het glasplaatje met het preparaat gemakkelijk verschuiven en kompleet 

stuk voor stuk onderzoeken. Door draaien aan de knopjes wordt de hele tafel naar rechts, links, boven 

of onder verschoven.  

 Licht 
Door een condensor kan de hoeveelheid licht ingesteld worden. Teveel licht laat meestal de kleine 

details niet te voorschijn komen. Iedere objectief-oculair-combinatie eist daarom ook zijn eigen 

lichtafstemming. Het is vaak beter iets minder licht te hebben om alle details te zien. Omdat het licht 

uit een gloeilamp geel is, zijn er ook kleurcorrectiefilters aanwezig, die in een speciale houder kunnen 

worden geplaatst. 

 Scherpte-instelling 

Door de afstand tussen preparaat en objectief te veranderen, wordt het beeld scherp gesteld. Dit is met 

behulp van een grove instelling en een fijne instelling mogelijk. (2 schroeven aan de zijde van de 

microscoop). In het begin van het scherpstellen wordt het objectief zo dicht mogelijk bij het preparaat 

gebracht en dan wordt de afstand langzaam vergroot. Kijk steeds altijd eerst naar een zijkant van de 

microscoop hoever je naar beneden kunt, anders kan het preparaatglas en het objectief stuk gaan door 

te ver naar beneden te gaan. 

 

Goudvis met evenwichtsstoornis  
 

Kopstaander  
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4.2. Het maken van preparaten voor microscopisch onderzoek 
 

Voor het maken van preparaten voor microscopisch onderzoek is het absoluut noodzakelijk om levende of 

onmiddellijk vóór het onderzoek gedode vissen ter beschikking te hebben. De meeste parasieten verlaten hun 

gastheer onmiddellijk na het overlijden van de vis en zijn dan niet meer aantoonbaar. In de meeste gevallen is 

het absoluut niet nodig de vissen te doden om een microscopische diagnose te maken. Als er sprake is van een 

uitwendige parasitaire infectie, is het voldoende een beetje van de slijmlaag van de kieuwen of de huid te 

onderzoeken. In enkele gevallen is het nodig om geïnfecteerde schubben uit de huid te trekken of een stukje 

van een vin af te snijden. Als dit uitwendig onderzoek geen resultaten opbrengt, en men aan een inwendige 

infectie denkt, moet inderdaad de vis gedood worden. Na het opensnijden van de vis kunnen de inwendige 

organen onderzocht worden. 

 

4.3. Het verdoven van een vis 
 

Met Kruidnagelolie of verschillende chemische preparaten is het mogelijk een vis te verdoven. Een verdoofde 

vis is eenvoudiger te onderzoeken, zeker als het om grote exemplaren gaat. Bij gebruik van Kruidnagelolie 

worden 5-10 druppels in het water gegeven en na ca. 10-20 minuten worden de vissen heel rustig, zodat wij ze 

gemakkelijk kunnen onderzoeken. De dosering is afhankelijk van de vissoort en de conditie van de vissen. 

Nadat de vissen weer in zuiver water gezet worden, duurt het enkele minuten voordat ze weer rondzwemmen.  

Waarschuwing: 

Laat de vissen nooit langer dan nodig in het verdovingsbad. Let op de ademhaling van de vissen. Een te lange 

verdoving kan voor de vissen dodelijk zijn. 

 

4.4. Het maken van een huidafstrijk 
 

Met de kant van een dekglaasje of een scalpel strijken wij voorzichtig langs de geïnfecteerde plekken op de 

huid of de vinnen van de vis. Dit dekglaasje plaatsen wij op een objectglaasje, zodat de slijm tussen beide 

glaasjes te liggen komt. Naast het dekglaasje wordt een druppel water op het objectglaasje gegeven, zodat het 

water door capillaire effecten onder het dekglaasje gezogen wordt. Een teveel aan water kan met een tissue 

verwijderd worden. Een andere manier om een huidafstrijk maken is met een scalpel de slijmhuid afschrapen. 

Het weefsel wordt vervolgens met een druppel water op het objectglaasje gemengd en pas daarna op het 

dekglaasje geplaatst, zodat er geen luchtbelletjes onder het dekglaasje terechtkomen. 

 

4.5. Het doden en opensnijden van een vis 
 

De snelste en doeltreffendste methode om een vis te doden is door met een scherpe schaar diep in de nek van 

de vis te knippen. Enkele zenuwen zullen nog enkele seconden actief blijven en de vis kan nog kort bewegen. 

Daarna snijden wij vanaf de anus aan de onderkant tot het kieuwdeksel. Deze snede vereist een beetje 

oefening, omdat vaak de darm wordt  doorgeknipt. De tweede snede gaat in een boog langs de zijkant van het 

lichaam en ook tot het kieuwdeksel. Door het afknippen van het losse huidstuk is nu het binnengedeelte van de 

vis bereikbaar. Om de kieuwen te onderzoeken dienen wij nog het kieuwdeksel af te knippen. Met een scherp 

mesje kunnen wij kleine stukjes van de inwendige organen en de kieuwen eraf snijden. Vervolgens kan het 

weefsel met een dekglaasje op het objectglaasje met een druppel water platgedrukt worden.  

 

 

 

Opengesneden zebravisje  
 

Gereedschap 
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4.6. Het onderzoeken van een preparaat 
 

Om een globaal zicht op het preparaat te krijgen beginnen wij steeds met de laagste vergroting van de 

microscoop. We zoeken plekken op het preparaat, waar wij een of meerdere ziekteverwekkers vermoeden. Nu 

pakken we de volgende vergroting. Dit proces herhaalt zich totdat wij de ziekteverwekkers goed kunnen zien. 

Tijdens het zoeken naar de ziekteverwekker is het nuttig het licht en de scherpte te variëren. Let op, heel kleine 

of doorschijnende voorwerpen kunnen wij meestal niet zien bij een te sterke verlichting.  

 

4.7. Berekening van de vergroting 
 

Door het vermenigvuldigen van de vergrotingsfactoren op het oculair en het objectief wordt de vergroting 

berekend. Een objectief van 40 en een oculair van 10 geeft een 400-voudige vergroting. Een objectief van 50 

en een oculair van 8 geeft ook een 400-voudige vergroting, maar de beelduitsnede is iets kleiner. 

 

4.8. Het maken van tekeningen en vergelijken met foto's uit boeken 
 

Vooral in het begin is het nuttig de ziekteverwekker, die U door de microscoop ziet even te tekenen. Door het 

tekenen leren wij de parasieten beter kennen en kunnen we deze later, als deze parasiet opnieuw optreedt, 

sneller herkennen. Vooral in het begin is een goed boek (zie literatuuropgave) met foto's van de verschillende 

ziekteverwekkers absoluut nodig om een juiste diagnose te stellen. Mocht U de ziekteverwekker niet kunnen 

bepalen, kunt u deze tekeningen naar ons toe faxen of e-mailen. Tegenwoordig zijn ook handige USB- 

camera’s verkrijgbaar met die U foto’s of filmpjes kunt maken. 

 

5. Een overzicht van visziekten 
 

5.1. Een indeling van de visziekten 
 

Vissen worden door een aantal ziekteverwekkers besmet. Deze ziekteverwekkers behoren tot verschillende 

groepen en kunnen diertjes, planten (schimmels), bacteriën en virussen zijn. Soms zijn het tussenvormen van 

deze groepen en soms wordt een ziekte door meerdere parasieten tegelijkertijd veroorzaakt. Ziekteverwekkers 

uit de verschillende groepen kunnen gelijke ziektebeelden veroorzaken. Hieronder vindt u een overzicht van de 

verschillende groepen. 

 

 

Gebruik altijd handschoenen  

 

Inwendige organen van een Karper 
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6. Het verschil tussen primaire en  

 secundaire infecties 
 

Wij maken een onderscheid tussen primaire infecties en secundaire infecties. Een ziekte begint altijd met een 

primaire ziekteverwekker. Deze beschadigt de slijmhuid of de organen van de vis. In deze wonden kunnen 

door verontreiniging of door afgestorven weefsel bacteriën en schimmels groeien. Deze secundaire 

ziekteverwekkers tonen dan een specifiek secundair ziektebeeld. De dikte van de slijmhuid neemt toe, er 

groeien schimmels in de wonden, er ontstaan gaten of rode of bleke plekken. Deze secundaire verschijnselen 

zijn vaak beter te zien dan het eigenlijke ziektebeeld van de primaire ziekteverwekker. Hierdoor wordt de 

conclusie getrokken dat een bacteriële infectie of een schimmelinfectie de oorzaak voor de ziekte is, hoewel 

een eencellige of een worm de eigenlijke oorzaak is. Een bestrijding van alleen de secundaire infecties is 

daarom ook niet voldoende. De ziekte zal zo nooit helemaal te genezen zijn, omdat de primaire 

ziekteverwekkers steeds nieuwe verwondingen aan de slijmhuid toebrengen, waar opnieuw secundaire 

parasieten kunnen groeien. Ook de vaak gehoorde mening, dat verschillende antibiotica niet meer werken, 

omdat resistente bacteriënstammen ontstaan zijn, is niet helemaal waar. Ze berust soms op het feit, dat de 

eigenlijke primaire ziekteverwekkers niet op tijd herkend zijn geworden en dat de bacteriën steeds opnieuw 

verse wonden besmetten. In enkele gevallen kan het natuurlijk ook zijn, dat de eigenlijk secundaire 

ziekteverwekkers tot primaire ziekteverwekkers worden. Dit is dan het geval, als door een verzwakking van de 

vis door onvoldoende leefomstandigheden, zoals slechte waterkwaliteit en slechte voedering, bacteriën de kans 

krijgen zich te vermeerderen. Ook schimmels kunnen als primaire infecties voorkomen, bijvoorbeeld als de vis 

door het uitvangen met een netje of door een vechtpartij met een andere vis verwond raakt.  

Als er sprake is van een menginfectie van secundaire en primaire ziekteverwekkers dient meestal de primaire 

ziekteverwekker het eerst bestreden te worden. Dit kan vaak in combinatie met een ondersteunend middel 

zoals een vitaminepreparaat ( HS Aqua Vivocell) of voeder wat de afweerkracht van de vissen sterkt ( JPD 

Fujizakura, JPD Akafuji) gecombineerd worden. Vele medicijnen tegen de primaire parasieten zijn ook in staat 

de secundaire infecties voldoende af te remmen.   

 

7. Ziekten veroorzaakt door eencellige diertjes 

(Protozoa) 
 

Een groot aantal ziekten wordt door eencellige parasieten veroorzaakt. Deze ziekten zijn meestal eenvoudig 

aan veranderingen van de huid te herkennen. De slijmlaag bij dit soort infecties is vaak dikker, zodat de kleur 

van de vissen grijzer wordt. Sommige parasieten veroorzaken duidelijk zichtbare puntjes op de huid en de 

vinnen. Deze huidparasieten zijn flagelaten of ciliaten. De ciliaten (wimperdiertjes) hebben vele kleine 

trilhaartjes (ciliën) over het hele lichaam verspreid. Flagelaten zijn herkenbaar aan enkele langere haartjes 

Ziekteverwekkers bij vissen

Ciliaten Flagellaten Sporozoas

Eencellige

Trenatoden Nematoden Cestoden Acanthocephalidae Turbellaria

Wormen

Visluizen Ankerwormen Kieuwkreeften

Kreeftachtigen

Dieren Bacteriën Virussen

Algen

Schimmels

Planten
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(flagellen) waarmee ze zich bewegen kunnen. In de groep van de flagelaten vinden wij ook eencellige, die tot 

de planten behoren, want ze hebben chloroplasten. Een bestrijding van een ziekte die door flagelaten 

veroorzaakt wordt, kan daarom vaak het beste in een donkere bak plaats vinden. Bij de flagelaten vinden we 

parasieten die ook in het lichaam en hier vooral in de darm voorkomen. Een nog weinig bekende groep 

ziekteverwekker zijn de sporozoas. Ook deze parasiteren in het hele lichaam waardoor de bestrijding meestal 

moeilijk of onmogelijk is. 

 

7.1. Ciliaten  

 

7.1.1. Ichthyophthirius multifiliis of Witte stip 
 

Ziektebeeld: 

Deze vaak voorkomende ziekte wordt veroorzaakt door de parasiet Ichthyophthirius multifiliis. Duidelijk zijn 

de witte puntjes op de huid en de vinnen te herkennen. De huid van de vis is sterk verslijmd. De vissen schuren 

langs de decoratie, klemmen hun vinnen, staan later apathisch in een hoek van het aquarium en nemen geen 

voedsel meer op. Omdat deze ziekte zeer besmettelijk is, is een snelle diagnose en behandeling noodzakelijk.  

 

De parasiet: 

De wetenschappelijke naam van de ziekteverwekker is Ichthyophthirius multifiliis. Deze ciliaten hebben de 

vorm van een kogel of een peer. Duidelijke is een U-vormige cirkel in de parasiet te herkennen. Dit is de grote 

celkern. Hiernaast heeft Ichthyophthirius multifiliis nog een kleine ronde celkern. Deze is niet altijd duidelijk 

te zien. De parasiet vermeerdert zich in 3 stappen. Hij groeit op de huid van de vis, de huid van de vis is zijn 

voedsel. Na de groeifase verlaten de volwassen Ichthyophthirius multifiliis de huid en zinken tot de bodem 

waar zij zich vermeerderen tot 1000 sporen per parasiet. De derde fase is de infectiefase waar de sporen op 

zoek gaan naar nieuwe vissen. Vinden de sporen binnen 70 uur geen nieuwe vis dan sterven ze af. 

 

Microscopisch onderzoek:  

Een afstrijk van de huid, vinnen of kieuwen wordt bij een vergroting van 50-200 x bekeken. Duidelijk is de 

grote celkern te zien. 

 

Bestrijding:  
Ichthyophthirius multifiliis is eenvoudig met een preparaat te behandelen, wat Malachietgroen bevat. Omdat 

gaatjes ontstaan, als de Ciliaten de huid verlaten, is het mogelijk dat er zich bijkomende bacteriële infecties en 

schimmelinfecties voordoen. HS aqua Ichtocell of Kinshi Combirex voor de vijver zorgen ervoor, dat zowel de 

witte stip als ook bijkomende infecties afdoende bestreden worden. Bij minder gevoelige vissen kan Kinshi 

FMC gebruikt worden. Door het formaline gehalte kunnen de onder de slijm zittende parasieten sneller worden 

bestreden. Let op een te hoge concentratie formaline is gevaarlijk voor vissen. Gebruik bij gevoelige vissoorten 

beter een halve dosering. 

Ichthyophthirius

Chilodonella

Trichodina

Cryptocarion

Brookynella

Tetrahymena

Uronema

Epistylis

Ciliaten

Plistophora

Enteritis-coccidosis

Glugea

Myxobolus

Hennegya

Eimeria

Sporozoas

Oodinium

Ichthyobodo

Hexamita

Octomitus

Spironucleus

Protopalina

Cryptobia

Trypanasoma

Flagellaten
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7.1.2. Cryptocarion irritans of grove witte stip bij zeewatervissen 
 

Ziektebeeld: 

Deze vaak voorkomende ziekte wordt veroorzaakt door de parasiet Cryptocarion irritans. Duidelijk zijn de 

witte puntjes op huid, kieuwen en vinnen te herkennen. De huid van de vis is sterk verslijmd. De vissen 

schuren langs de decoratie, klemmen hun vinnen, staan later apathisch in een hoek van het aquarium en nemen 

geen voedsel meer op. Typische secundaire verschijnselen zijn rode of witte plekken en weefselafbraak aan de 

vinnen door bacteriële infecties. Omdat deze ziekte zeer besmettelijk is, is een snelle diagnose en behandeling 

noodzakelijk. Als typische zwakteparasiet treedt zeewaterstip meestal na een drastische verandering van de 

watertemperatuur of -samenstelling op. Dit kan zijn na transport, waterverversing etc.  

 

De parasiet: 

De wetenschappelijke naam van de ziekteverwekker is Cryptocarion irritans. Deze ciliaten hebben de vorm van 

een kogel. Ook deze parasiet vermeerdert zich in 3 stappen. Hij groeit op de huid van de vis, de huid van de vis 

is zijn voedsel. Na de groeifase verlaten de volwassen ciliaten de huid en zinken tot de bodem waar zij zich 

vermeerderen tot 200 sporen per parasiet. De derde fase is de infectiefase waar de sporen op zoek gaan naar 

nieuwe vissen. Vinden de sporen binnen 24 uur geen nieuwe vis dan sterven ze af. 

 

Microscopisch onderzoek:  

Een afstrijk van de huid, vinnen of kieuwen wordt bij een vergroting van 50-200 x bekeken.  

 

Bestrijding:  

Cryptocarion is eenvoudig met een preparaat te behandelen, wat Malachietgroen bevat. Omdat gaatjes 

ontstaan, als de ciliaten de huid verlaten, is het mogelijk dat er zich bijkomende bacteriële infecties en 

schimmelinfecties voordoen. HS aqua Cryptocell zorgt ervoor, dat zowel de witte stip als ook bijkomende 

infecties afdoende worden bestreden. HS aqua Cryptocell kan zonder bezwaar in bakken met de meeste lagere 

dieren benut worden. Alleen garnalen en heel gevoelige zachte koralen (Xenia, Anthelia, Cespitularia etc.) 

kunnen soms bij een slechte waterkwaliteit problemen opleveren. HS aqua Odicell, een middel tegen algen in 

zeewater, kan ook gebruikt worden, maar alleen in aquaria zonder lagere dieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ichthyophthirius met U-

vormige celkern  

 

Cyste laat sporen los  
 

Witte puntjes op de huid  

 

Trophont van Cryptocarion  
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7.1.3. Trichodina of Huidtroebeling 
 

Ziektebeeld: 
Trichodina is een typische ciliaat, welke optreedt als de vissen verzwakt zijn door bijvoorbeeld slechte 

waterkwaliteit. De vissen zijn lusteloos en schuren langs de decoratie. Vaak hangen de vissen ook aan het 

wateroppervlak en happen naar lucht. De vinnen zijn meestal samengeknepen. Bovendien is er een 

toegenomen grijze of blauwachtige slijmlaag te zien en de kleur van de vis is meestal donkerder dan normaal. 

In een later stadium kunnen bloedige plekken ontstaan. 

 

De parasiet: 

De parasiet vermeerdert zich door mitotische deling op de huid van de vissen. Deze vorm van vermeerdering 

kan leiden tot een enorm snelle vergroting van de populatie. De parasiet kan kieuwen en huid van de vis 

infecteren. Trichodinas zijn in staat de vis te verlaten en vrij zwemmend ongeveer 24 uur in het water naar 

andere vissen te zoeken. Vinden ze binnen 24 uur geen andere gastheer gaan ze dood. Er zijn 3 verschillende 

parasietensoorten, die we onder het begrip huidtroebeling, dan wel Trichodina, samenvatten. Dit zijn 

Trichodonella, Trichodina en Tripartiella. 

 

Microscopisch onderzoek: 

Trichodinas zijn bij een vergroting van 100-200 keer door de microscoop goed te zien. De parasieten zijn 

helemaal rond en bevatten aan de buitenkant heel veel Ciliaten. In het midden van de cel is ook soms een 

halfronde grote celkern te zien. Aan de onderkant van de parasiet zit een ring met haakjes, waarmee zij zich 

kunnen vasthechten op de vishuid. Vaak vinden wij ook nog andere parasieten, die samen met Trichodinas 

voorkomen. 

 

Bestrijding: 
Trichodina is eenvoudig met een preparaat tegen eencellige te behandelen. Omdat als de Ciliaten de huid 

verlaten gaatjes ontstaan, is het mogelijk, dat bijkomende bacteriële infecties en schimmelinfecties ontstaan. 

HS aqua Unicell of Kinshi Acriflavin voor de vijver zorgt ervoor, dat Trichodina en andere voorhanden 

eencellige afdoende bestreden worden. Alternatief helpen ook HS aqua Ichtocell, Kinshi Combirex of Kinshi 

FMC, het laatste mag alleen bij minder gevoelige vissen gebruikt worden.  

 

7.1.4. Chilodonella of kieuwtroebeling 
 

Ziektebeeld: 

De volgende tot de groep van de Ciliaten behorende parasiet is Chilodonella. Chilodonella is een typische 

koudwaterparasiet, die bij tropische vissen niet vaak voorkomt. Deze parasiet is in het begin van de ziekte 

alleen op de kieuwen te vinden. Pas in een later stadium is ook de huid besmet, wat kenbaar is aan de 

toegenomen slijmlaag. Meestal vinden wij een grijze huidtroebeling alleen in het gebied rond de nek van de vis 

tot de rugvin. Doordat de kieuwen sterk aangetast zijn, happen de vissen sterk naar lucht en hangen aan het 

wateroppervlak. Ook kunnen wij het schuren langs de decoratie zien. Soms kunnen in een enkel geval zelfs 

stukken van de huid loslaten. Deze ziekte vinden we meestal in het voorjaar of in de herfst. 

 

De parasiet: 

De parasiet heeft een ovale vorm met een insnijding aan het achtereinde van het lichaam. Zoals boven vermeld 

komt hij op de kieuwen voor. Bij een temperatuur boven 20 º C komt deze parasiet niet vaak voor.  

 

 

Trichodina met haakjes en ciliën  

 

Bloedige, verslijmde plekken  
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Microscopisch onderzoek: 

Bij een vergroting van 50-200 keer is deze parasiet goed te zien. De parasiet heeft een grote celkern en vele 

kleine vacuolen, zodat het lichaam grofkorrelig lijkt. Ook de insnijding is te observeren, als de parasiet zich 

draait. De parasiet is meestal op een stukje kieuwweefsel te vinden. Pas als de parasiet zich massaal kan 

vermeerderen vinden we hem in grotere aantallen op de huid. 

 

Bestrijding: 

Chilodonella kan evenals Witte stip met HS aqua Ichtocell of Kinshi Combirex bestreden worden. Ook HS 

aqua Unicell of Kinshi Acriflavin voor de vijver zijn geschikte middelen ter bestrijding van deze lastige 

parasiet. Kinshi FMC kan ook worden gebruikt, maar alleen bij minder gevoelige soorten. 

 

 

 

7.1.5. Brooklynella hostilis of huidtroebeling bij zeewatervissen 
 

Ziektebeeld: 

Brooklynella hostilis is de tegenhanger van Chilodonella species in zeewater. Naast typische secundaire 

verschijnselen zoals bacteriële infecties, veroorzaakt deze parasiet beschadigingen aan de kieuwen. In het 

begin van de ziekte is Brooklynella alleen op de kieuwen te vinden. Doordat de kieuwen sterk aangetast zijn, 

happen de vissen sterk naar lucht en hangen aan het wateroppervlak. In ernstige gevallen kan men bloedingen 

op de kieuwen ontdekken. Pas in een later stadium is ook de huid besmet, wat kenbaar is aan de toegenomen 

slijmlaag, die in een enkel geval in stukken van de huid kan loslaten. Ook kunnen wij het schuren langs de 

decoratie zien. 

 

De parasiet:  

De parasiet komt bijna in ieder aquarium voor. Als de afweerkracht van de vis verzwakt wordt door transport, 

slechte waterkwaliteit, slechte voeding etc. kan hij zich massaal vermeerderen en pas dan de vis ernstig schade 

toevoegen.     

 

Microscopisch onderzoek: 

Bij een vergroting van 50-200 keer is deze boonvormige parasiet goed te zien. De parasiet heeft een grote 

celkern en vele kleine vacuolen, zodat het lichaam grofkorrelig lijkt. Typisch voor Brooklynella is de draaiende 

beweging, die de parasiet rond een stuk weefsel uitoefent. Verder is nog een typisch aanhechtingsorgaan te 

zien. De parasiet is meestal op een stukje kieuwweefsel te vinden.  

 

Bestrijding: 

Brooklynella kan evenals 

zeestip met HS aqua Cryptocell 

bestreden worden. Voor aquaria 

zonder lagere dieren kan HS 

aqua Odicell tegen algen 

worden toegepast 

 

 

 

 

 

verslijmde kieuwen  

 

Menginfectie van Trichodina en 

Chilodonella 

 

Chilodonella  

 

Brooklynella 

 

Bleke plekken op de huid door 

Brooklynella 
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7.1.6. Epistylis species (Valse schimmelinfectie), Apiosoma spec. 

(vroeger Glossatella spec.) 
 

Ziektebeeld: 

Deze ziekte komt niet vaak voor en lijkt sterk op een schimmelinfectie. Anders als bij de echte 

schimmelinfecties ontstaan hierbij geen lange schimmeldraden maar kortere wattenachtige structuren. Wij 

vinden de parasieten op een stuk aangetaste huid of vin waar ze snel het aangetaste weefsel kunnen 

overwoekeren. 

  

De Parasiet: 

Ook hier vinden we meerdere parasietensoorten, die dezelfde ziekte veroorzaken. Alle parasieten vormen 

groepjes en staan op steeltjes. Aan de bovenzijde van de steeltjes volgt het lichaam van de parasiet met de 

ciliën. 

 

Microscopisch onderzoek: 

Door stukjes van de vinnen af te knippen kunnen we bij een vergroting van ca 100 tot 200 maal goed de 

kolonies zien. Enkele parasieten vinden we ook in een afstrijkje van de slijmhuid. Soms kan het natuurlijk 

hierbij gebeuren, dat de steeltjes van de parasiet los laten en op de huid achter blijven, dan is de parasiet voor 

een ongeoefende niet meer als valse schimmelinfectie te herkennen. 

 

Bestrijding: 

Omdat deze parasieten tot de groep ciliaten behoren, kan een schimmelbestrijdingsmiddel hier niet voldoende 

werken. Omdat het ziektebeeld met het ziektebeeld van schimmel overeenkomt, ligt hier het grote gevaar, dat 

een foutieve diagnose tot een onjuiste behandeling tegen schimmels leidt. Evenals witte stip kan de valse 

schimmelinfectie met HS aqua Ichtocell, Kinshi Combirex voor de vijver of Kinshi FMC bij minder gevoelige 

vissoorten prima worden bestreden. 

 

 

7.1.7. Tetrahymena infectie of Guppy Killer 
 
Ziektebeeld: 

Deze samen met bacteriële infecties voorkomende ciliaten infectie vinden wij soms bij tropische 

levendbarende Guppy’s. Geen specifiek kenmerk hebbende, veroorzaken de parasieten een massale vissterfte. 

Oorzaak voor de vermeerdering van deze parasiet zijn vaak slechte omstandigheden tijdens het transport van 

de vissen. In huisaquaria is de parasiet alleen onder heel slechte omstandigheden dwz overbevolkt aquaria of 

slechte waterkwaliteit te vinden. Vaker komt deze ziekte na transport uit Zuidoost-Azië in de 

quarantainestations van importeurs voor, waardoor grote delen van de importzending kunnen overlijden.  

 

De parasiet: 

De parasiet is een relatief grote ciliaat (20-40 µm), die zich van bacteriën en afgestorven weefsel voedt. Hij 

heeft een ovale vorm en een typische beweging. Draaiend rond de lengteas bewegen ze zich snel en boren zich 

in de slijmhuid van de vis. De parasiet kan zich enorm snel door zijn mitotische deling vermeerderen en niet 

alleen Guppy’s maar ook andere vissen besmetten.  

 

Microscopisch onderzoek: 

 

Epistylis met ciliën 

 

Gesteelde ciliaten 
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Reeds bij lage vergrotingen (tot 200 maal) zijn de parasieten goed aan hun ovale vorm te herkennen. Typisch 

voor Tetrahymena is ook de scherpe rand van de parasiet. Wij vinden de parasiet zowel op de huid als ook in 

een afstrijkje van kieuwslijmhuid.  

 

Bestrijding: 

Met HS aqua Ichtocell, Kinshi Combirex of Kinshi FMC kan men de parasiet bestrijden, hoewel om succes te 

hebben een snelle behandeling nodig is. Als de behandeling te laat wordt gestart, is de kans op genezing klein. 

Voorkomen is dus bij deze ziekte beter, dan genezen. Zorg voor een goede waterkwaliteit voor pas 

geïmporteerde vissen. Observeer pas geïmporteerde vissen gedurende de eerste dagen, zodat een verdere 

verspreiding als de ziekte optreedt voorkomen wordt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.8. Uronema marinum  
 

Ziektebeeld: 

De Uronema-infectie in zeewater is de tegenhanger van de Tetrahymena infectie in zoetwater. Ook hier dient 

de oorzaak van de ziekte meestal in een slecht verlopen transport vanuit de vanggebieden te worden gezocht. 

Bij zeewatervissen veroorzaken het transport en de aanpassingsfase aan nieuw water meer problemen als bij 

zoetwatervissen, zodat de reeds verzwakte vissen gevoeliger voor een massale vermeerdering van de parasiet 

zijn. Het ziektebeeld lijkt in ernstige stadia op een primaire bacteriële infectie, doordat rode bloederige plekken 

ontstaan, maar deze bacteriële infectie is eigenlijk een secundaire infectie. Typische andere secundaire 

verschijnselen zijn schuren langs de decoratie, en happen naar lucht aan het wateroppervlak.  

De parasiet: 

De parasiet is een relatief grote ciliaat (20-40 µm), die zich van bacteriën en afgestorven weefsel voedt. Hij is 

dus regelmatig op dode vissen te vinden. De parasiet heeft een ovale vorm en een typische beweging. Draaiend 

rond de lengteas bewegen ze zich snel en boren zich in de slijmhuid van de vis. De parasiet kan zich enorm 

snel door zijn mitotische deling vermeerderen en is in een later stadium ook op de kieuwen te vinden. 

Microscopisch onderzoek: 

Reeds bij lage vergrotingen (tot 200 maal) zijn de parasieten goed aan hun ovale vorm te herkennen. Typisch 

voor Uronema is evenals bij Tetrahymena de scherpe rand van de parasiet. Wij vinden de parasiet zowel op de 

huid alsook in een afstrijkje van kieuwslijmhuid.  

Bestrijding: 

De behandeling met HS aqua Cryptocell Marin of HS aqua Odicell Marin tegen algen bestrijdt zowel de 

parasiet alsmede bijkomende secundaire infecties. HS aqua Cryptocell kan ook bij lagere dieren worden benut, 

Odicell daarentegen niet.   

 

 

Meerdere Tetrahymena   

 

Enkele Tetrahymena   

 

enkele Uronema  
 

Uronema op een vin 
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7.2. Flagelaten 

 

7.2.1. Costia of Ichthyobodo necatrix of huidtroebeling 
 

Ziektebeeld: 
De naam Costia is verouderd, de nieuwe naam van deze ziekteverwekker is Ichthyobodo necatrix. Ook deze 

parasiet veroorzaakt huidtroebelingen die echter alleen bij een bepaalde lichtinval te zien zijn. Bij een massale 

infectie vinden wij op de huid enkele grijze vlekken, die later rode plekken kunnen worden. De vissterfte kan 

bij deze infectie zeer hoog zijn, omdat ook vaak secundaire bacteriële infecties voorkomen. In ernstige 

gevallen vinden wij Ichthyobodo ook op de kieuwen van de vissen. Zoals bij andere infecties door eencellige 

zwemmen de vissen tuimelend door het water, schuren aan de decoratie en vermageren. 

 

De parasiet: 

Ichthyobodo behoort tot de groep van de flagelaten en komt zowel in zoet- en zeewater voor. Anders dan de 

ciliaten hebben de flagelaten enkele haartjes. Ichthyobodo heeft 2 lange en 4 korte haartjes waarmee hij zich 

voortbeweegt. De parasiet vermeerdert zich door celdeling. Door zijn snelle vermeerdering is deze parasiet 

specifiek zeer gevaarlijk voor jonge vissen. Deze ziekte is zeer besmettelijk. De parasieten gaan binnen 1-2 uur 

zonder gastheer dood.  

 

Microscopisch onderzoek: 

Onder de microscoop is Ichthyobodo bij een vergroting van 200-400 keer aan zijn tuimelende zwembeweging 

en zijn boonvormig uiterlijk te herkennen. 

 

Bestrijding: 

HS aqua Unicell of Kinshi Acriflavin zijn geschikte middelen ter bestrijding van deze lastige parasiet. Ook 

Kinshi FMC kan bij niet gevoelige vissen worden gebruikt. 

 

 

 

7.2.2. Oodinium pillularis of Peperstip 
 

Ziektebeeld: 
Uiterlijk is de ziekte aan een grijsbruine of blauwe slijmlaag op de huid van de vissen te herkennen. Bij een 

nauwkeurigere observering zijn heel kleine puntjes op de huid te herkennen. Soms komen de parasieten ook 

diep in de huid terecht, waar ze bloedige plekken door ontstekingen achterlaten. De vissen ademen vaak sneller 

omdat meestal de kieuwen besmet zijn. 

 

De parasiet: 

Deze parasiet behoort ook tot de groep dinoflagellaten. Oodinium pillularis heeft evenals Ichthyophthirius 

multifiliis een levenscyclus in 3 stappen. De groeifase vindt op de huid van de vissen plaats, terwijl de 

vermeerdering zoals bij witte stip in het water of op de bodem plaatsvindt. De gevaarlijkste fase is de derde als 

de sporen opzoek gaan naar een nieuwe gastheer. Deze ziekte komt niet vaak voor in vijvers, omdat de 

ziekteverwekker bij lage temperaturen beneden 15 ºC evenals bij hoge temperaturen boven 30 ºC niet kan 

overleven.  

 

Microscopisch onderzoek: 

Oodinium is bij een vergroting tussen 100 en 600 keer onder het microscoop te zien. Bij de lagere vergrotingen 

zien wij donker bruine puntjes op huid, vinnen en kieuwen. Bij een grotere vergroting kunnen wij soms ook de 

hechtingsorganen zien. 

 

Ichthyobodo V=1000 

 

Tekening van een Ichthyobodo 
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Bestrijding:  

Een werkzame bestrijding is met koperhoudende preparaten mogelijk. Ook HS aqua Unicell of Kinshi 

Acriflavin voor de vijver geven soms voldoende resultaten. Bestreden worden steeds de in het water 

voorkomende sporen, zodat de behandeling gedurende de hele levencyclus (8-10 dagen) dient te worden 

aangehouden. 

 

 

 

7.2.3. Amylodinium ocellatum of Koraalvisziekte 
 

Ziektebeeld: 

De koraalvisziekte wordt evenals peperstip in zoetwater door een dinoflagellaat veroorzaakt. Heel kleine witte 

puntjes zijn bij deze ziekte op de vinnen en de huid te zien. Omdat de parasiet ook op de kieuwen voorkomt 

tonen de vissen meestal ademhalingsproblemen. Verder schuren de vissen langs de decoratie. In ernstige 

gevallen ontstaan secundaire bacteriële infecties, doordat de parasiet met zijn aanhechtingsorganen wonden in 

de slijmhuid achterlaat. 

 

 

Oodinium bij een lage vergroting  

 

Oodinium op de huid  

 

ernstige Oodinium infectie 
 

Grijze huid 

 

Zeewateroodinium op de 

huid  

Amyloodinium op de kieuwen 
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De parasiet: 

Ook bij Amyloodinium ocellatum vinden wij een driestappen levencyclus, t.w. groeifase op de vis, 

vermeerderingsfase in het water, en zoekfase. Tijdens de groeifase zit de parasiet met een soort wortels 

(Rhizoiden) in de slijmhuid vast geankerd. Nadat hij in enkele dagen voldoende gegroeid is, laat hij los en 

vermeerdert zich in het aquarium. De talrijke sporen ontwikkelen een flagel en gaan op zoek naar nieuwe 

gastheren. Vinden de flagelaten binnen 24 uur geen nieuwe gastheer, sterven ze af. 

 

Microscopisch onderzoek: 

Het op de huid zittende vaste stadium is makkelijk bij een vergroting van 100-200 maal als donkere, 

peervormige eencellige te herkennen. Amyloodinium beweegt in tegenstelling tot vele andere parasieten niet in 

een slijmhuidafstrijkje. 

 

Bestrijding: 

Belangrijk voor de bestrijding van Amyloodinium ocellatum is de kennis van de vermeerderingscyclus, omdat 

alleen de vrij zwemmende sporen kunnen worden bestreden. Dit kan met koperhoudende preparaten gebeuren. 

Belangrijk bij deze vorm van behandeling is, dat de koperconcentratie gedurende de hele behandelingstijd van 

ca. 8 dagen niet onder 0.2 mg/l mag zakken en niet boven 0.25 mg/l mag aanstijgen. Een voortdurende controle 

van het kopergehalte is daarom noodzakelijk. Helaas kan deze behandeling niet in een aquarium met lagere 

dieren worden doorgevoerd, omdat koper al in lage concentraties dodelijk voor lagere dieren is. De bestrijding 

van de Koraalvisziekte in een gecombineerde bak kan met HS aqua Cryptocell gedurende 10 dagen 

doorgevoerd worden. Een aquarium met lagere dieren kan ontsmet worden indien men de vissen gedurende 

enkele dagen in een quarantaine aquarium plaatst, eventueel hier behandelt en dan terug in de lagere dieren bak 

plaatst. De behandeling in het quarantaine aquarium kan met HS aqua Odicell tegen algen worden 

doorgevoerd.   

 

7.2.4. Octomitus (Hexamita), Spironucleus of gatenziekte 
 

Ziektebeeld: 

Deze groep ziekteverwekkers zijn flagelaten, die in het binnenste van een vis de boosdoener zijn. Ze besmetten 

de darmen van de vissen, waardoor de ontlasting wit en slijmerig uitziet. De vissen krijgen een donkere kleur 

en vermageren omdat ze het voedsel weigeren. Later ontstaan gaatjes in de huid van de vissen vooral in het 

kopbereik. Binnen deze gaatjes is vaak wit slijm of afgebroken huidweefsel aanwezig. Sommige vissoorten, 

bijvoorbeeld maanvissen, kunnen heel lang met deze parasieten leven zonder dat de ziekte uitbreekt. Andere 

vissoorten, zoals Discussen, zijn heel gevoelig voor deze ziekte zoals Discussen. Dit is ook de reden waarom 

het niet verstandig is om maanvissen en discussen in een aquarium te houden. 

 

De parasieten: 

De flagelaten Spironucleus en Octomitus (vroeger Hexamita) zijn kleine snel bewegende micro-organismen, 

die 6 flagellen aan de voorzijde en 2 flagellen aan de achterkant hebben. De parasiet wordt pas gevaarlijk voor 

de vis, als hij zich massaal kan vermeerderen. Dit is het geval, als de vis door slechte waterkwaliteit of andere 

omstandigheden verzwakt is. Bij koudwatervissen komt alleen Octomitus voor, bij tropische vissen vinden wij 

vaak Spironucleus. De parasiet kan door besmet levend voeder verspreid worden. 

 

Microscopisch onderzoek: 

De parasieten zijn in de ontlasting van de vissen te observeren. Soms is het ook nodig de vissen open te 

snijden, om de inhoud van de darmen te onderzoeken. Kleine, ovale en snel bewegende parasieten zijn bij een 

vergroting van 200 tot 400 keer te zien. Ook kan de slijm in de gaatjes op deze parasieten onderzocht worden. 

 

Bestrijding: 

HS aqua Spirocell is een middel tegen 

inwendig voorkomende flagelaten. Omdat de 

parasiet door levend voer uit vijvers met 

vissen in het aquarium  ingebracht worden 

kan, kan de ziekte voorkomen worden door 

dit soort voedsel niet te voederen. 

   

Spironucleus  

 

Tekening van Octomitus 
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7.2.5. Protopalina of Aziatische discusziekte 
 

Ziektebeeld: 

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een heel grote flagelaat, welke evenals Octomitus of Spironucleus in de 

darm parasiteert. In afwijking van deze ziekten ontstaan geen gaten in de kopregio bij Protopalina. Wel 

ontstaan secundaire bacteriële infecties op de huid en de slijmhuid van de vis wordt dikker. Bleke en 

bloederige plekken ontstaan op de huid. Dit kan zo sterk worden, dat hele stukken van de huid loslaten. Omdat 

deze parasiet voornamelijk in de darm parasiteert zijn de uitwerpsel door de ook hier vermeerderde 

slijmopbouw en de bijkomende secundaire infecties wit en slijmerig. Bijzonder gevaarlijk wordt de parasiet 

voor jonge discussen. 

 

De parasiet: 

De parasiet is een langwerpige flagelaat, welke door zijn bijzondere grootte opvalt. Hij is bijna zo groot als een 

pantoffeldiertje (tot ca. 130 µm) en heeft slechts een flagel.  

 

Microscopisch onderzoek: 

De parasieten zijn in de ontlasting van de vissen te observeren. Hiervoor is alleen verse  ontlasting geschikt, 

omdat de parasieten meteen op zoek naar nieuwe gastheren gaan  als ze in het water terechtkomen. Soms is het 

ook nodig de vissen open te snijden, om de inhoud van de darmen te onderzoeken. De parasieten zijn bij een 

vergroting vanaf 50 maal goed te zien. Ook kan de slijmhuid op deze parasieten onderzocht worden. 

  

Bestrijding: 

HS aqua Spirocell is een middel tegen inwendig voorkomende flagelaten. Vers uit Azië geïmporteerde vissen 

kunnen het best eerst in quarantaineaquaria geobserveerd en indien nodig behandeld worden.  

 

 

7.2.6. Cryptobia species of Black Stripe disease  
 

Ziektebeeld: 

Deze ziekte komt soms bij vissen, die in grotere meren gekweekt worden of bij wildvangvormen voor. Hier 

zijn speciaal de Malawicichliden te noemen. De parasiet besmet de kieuwen en de ziekte kan qua ziektebeeld 

in het beginstadium snel met Costia  verwisseld worden. De vissen happen naar lucht en worden lusteloos. 

karakteristiek voor Cryptobia is het ontstaan van donkere plekken of over het hele lichaam verspreide strepen. 

Ook andere organen kunnen besmet worden. 

 

De parasiet: 

Cryptobia is een flagelaat met twee flagellen en een onregelmatige structuur. Hij wisselt van gastheren. Naast 

de vissen zijn wormen de andere gastheer, vooral bloedzuigers kunnen vissen besmetten.  

 

Microscopisch onderzoek: 

De parasieten zijn bij een vergroting vanaf 150 maal op een afstrijkje van de kieuwen te observeren.   

 

Bestrijding: 

HS aqua Spirocell is een middel tegen inwendig voorkomende flagelaten..  

 

 

Tekening van Protopalina 
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7.2.7. Trypanosoma species of slaapziekte van vissen 
 

Ziektebeeld: 

Deze groep parasieten kunnen in het bloed van zowel vissen alsook andere dieren en mensen voorkomen. Hier 

veroorzaken ze de slaapziekte. De vissen lijken te slapen. Men kan ze met de hand zo uit het water halen, 

zonder dat ze bewegen. Het bloed en de rode bloedlichaampjes zijn drastisch verminderd zodat de kieuwen 

bleek uitzien.  

 

De parasiet: 

De parasiet is evenals Cryptobia een hemoflagellaat. Anders dan Cryptobia heeft Trypanosoma alleen een 

flagel. De parasiet wordt door bloedzuigers over gebracht.  

 

Microscopisch onderzoek: 

Bij een vergroting van 200 - 400 maal kunnen we 

de parasiet in het bloed terugvinden. Ook bij reeds 

overleden vissen kan de parasiet nog steeds 

gevonden worden. 

 

Bestrijding: 

De parasiet komt niet vaak voor en is ook niet te 

genezen. Misschien werken sommige 

Malariamiddelen.  

 

 

7.3. Sporozoas 
 

Sporozoas zijn eencellige parasieten, die niet bewegen. Derhalve bezitten ze ook geen ciliën of flagellen. Een 

groot aantal sporozoa infecties is bij vissen bekend, maar er zijn weinig bestrijdingsmogelijkheden. De 

sporozoas besmetten meestal de inwendige organen en worden door het voedsel of door slib in het lichaam 

opgenomen. De levenscyclus van de verschillende sporozoas kan bij sommige species zonder wisselen van 

gastheren plaatsvinden, daar tegenover wisselen andere Sporozoas wel van gastheer. Dit kunnen wormen, 

kreeften of slakken etc. zijn. In de meeste gevallen is het gedrag van de vissen onveranderd en de ziekte komt 

nooit tot uiting. Pas als de afweerkracht van de vissen sterk verminderd is, kunnen de meeste sporozoa infecties 

te voorschijn komen. In het lichaam vormen de Sporozoas capsules waarin ze zich vermeerderen. Deze 

capsules worden Pansporoblasten genoemd. Als de capsule door de vermeerdering stuk gaat, komen de sporen 

vrij en besmetten andere vissen of andere organen.  

 

 

Cryptobia op de ogen van een vis 

 

Cryptobia 

 

Trypanosomas in het 

bloed 

 

Trypanosomas 
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7.3.1. Plistophora hyphessobryconis of Neonziekte 
 

Ziektebeeld:  

De besmette vissen verliezen hun kleur en zwemmen onregelmatig. Typische schoolvissen zwemmen alleen of 

staan apathisch in een hoek van het aquarium. In ernstige stadia worden de spieren en andere inwendige 

organen besmet, zodat secundaire infecties deze weefsels schade toebrengen. Kromme vissen, opgezwollen 

buiken, gaten en bloedige plekken kunnen hiervan het gevolg zijn. Deze ziekte is niet alleen bij neontetra’s, 

maar ook bij andere zalmen, cichliden of karperachtigen te vinden. Vaak wordt deze ziekte met de onechte 

neonziekte verwisseld. Deze ziekte is een bacteriële infectie bij Neontetra's met dezelfde kleurverandering. 

  

De parasiet: 

Over de verschillende parasieten is tot nu toe nog weinig bekend. De parasiet wordt door het slib en voedsel 

door de vis opgenomen. De vis produceert door zijn afweermechanisme een soort capsule, waarin zich de 

sporozoa vermeerderen. Als de capsule stuk gaat komen de sporen vrij en deze kunnen andere vissen 

besmetten of de vis ernstiger beschadigen. 

 

Microscopisch onderzoek: 

Bij een onderzoek van inwendige organen, bloed of spierweefsel vinden wij bij een vergroting van 200 keer de 

sporencapsules (Pansporoblasten). Enkele sporen eisen een grotere vergroting (tot 600 keer). 

 

Bestrijding: 

Een werkzame bestrijding is tot nu toe nog niet bekend. Op dit moment worden proeven met nieuwe 

professionele medicijnen tegen sporozoa infecties gedaan. Door middel van profylaxe is deze ziekte 

waarschijnlijk te voorkomen. Let op de waterkwaliteit en voeder nooit levend voer uit vijvers, waarin vissen 

zitten. Verwijder steeds besmette vissen. 

 

7.3.2. Andere sporozoa-infecties 
 

Enteritis-coccidosis (Eimeria cyprini)  

Deze ziekteverwekker veroorzaakt gaten in de huid en komt vooral bij karpers voor.  

Hamburger Gill Disease (Henneguya species) 

Hier zijn de kieuwen besmet. Dit leidt tot ademhalingsproblemen. 

Whirling Disease (Myxobolus species) 

Deze ziekteverwekker vinden we bij zalmen. De vissen zwemmen, als ze met de ziekte besmet zijn, draaiend 

om de lengte as. Bovendien kan de kop van de vis gedeformeerd zijn. 

Glugea heraldi 

Dit is een sporozoa infectie, die soms bij zeepaardjes voorkomt. Hier worden witte bolletjes in de huid van de 

vis gevormd. 

  

 

Pansporoblasten 
 

Neontetra met Neonziekte 
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8. Wormen (Helminthes) 
 

De tweede, meest voorkomende groep dierlijke ziekteverwekkers zijn wormen. Ook hier vinden wij parasieten, 

die binnen of buiten het lichaam, de vis schade toebrengen. Wij onderscheiden haakwormen, draadwormen, 

lintwormen, kieuwwormen en huidwormen. De laatste twee species zijn de meest voorkomende soorten. De 

grootte van de wormen varieert dusdanig, dat sommige alleen met het menselijk oog en andere alleen met een 

microscoop te herkennen zijn. De ziektebeelden kunnen vaak met de ziektebeelden van eencellige infecties 

worden verwisseld. Dit komt vooral doordat dezelfde secundaire infecties kunnen ontstaan. 

 

 

Eimeria cyprini   
 

Capsules (Pansporoplasten)  

 

 

Henguya (Hamburger 

Gill Disease)  

 

Myxobolus (Whirling disease)  

Gyrodactylus

Dactylogyrus

Diplozoon

Monogene

Sanguinicola

Clinostomum

Proalaria

Diplostomum

Digene

Trematoden

Cappilaria

Camallanus

andere

Nematoden

Khawia

Ligula

Caryophyllaeus

Cestoden Haakwormen

Turbellaria

Trillhaarwormen

Wormen
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8.1. Trematoden 
 

Trematoden zijn zuigwormen en kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep zijn de 

monogene Trematoden. Deze zuigwormen wisselen tijdens hun leeftijd niet van de gastheren. Ze zijn specifiek 

voor één diersoort. In dit boekje worden twee vaak voorkomende en een meer zeldzame species beschreven. 

De tweede groep Trematoden zijn de digene Trematoden. Deze zuigwormen wisselen tijdens hun leeftijd wel 

van de gastheren. Dit wil zeggen, dat een bepaald voortplantingsstadium in de vis parasiteert, maar andere 

stadia vinden in andere organismen plaats. Andere tussengastheren kunnen volgende organismen zijn: eenden, 

kreeften, slakken en andere wormen. Door mogelijk besmet voeder niet te voederen kan men deze ziekten 

voorkomen. Meestal vindt men deze ziekten alleen bij wildvangvissen. De larvenstadia, welke in de vis 

parasiteren noemen wij Metacercariën.   

 

8.1.1. Gyrodactylus  of Huidwormen 
 

Ziektebeeld: 

De huidwormen uit de groep Gyrodactylus veroorzaken evenals sommige eencellige een troebele huid en 

bloedige plekken op de huid. De vissen schuren langs de decoratie, krijgen een donkere kleur en vermageren. 

Bijkomende bacteriële infecties zijn aan de rode plekken herkenbaar. 

 

De parasiet: 

Gyrodactylus is een levendbarende worm die tot de groep monogene trematoden behoort. Dit betekent, dat hij 

zich zonder tussengastheer vermeerderen kan. In een oude worm is reeds een jonger exemplaar aanwezig, 

hierin de derde generatie en daarin de 4 generatie. De wormen hebben geen oogpunten (anders als 

Dactylogyrus, de volgende soort). Aan het achtereinde zien wij een reeks haakjes waarmee ze zich op de huid 

vasthechten (16 kleine haakjes en 2 grote). Aan het andere einde heeft Gyrodactylus een dubbel eind, wat 

meestal goed te zien is. De besmetting van de vissen gaat direct van vis op vis. 

 

Microscopisch onderzoek: 

Een huidafstrijk wordt onder het microscoop bij een vergroting van 50 - 100 keer bekeken. De wormen 

bewegen heel langzaam en kunnen eenvoudig gediagnosticeerd worden. Soms zijn de haakjes niet meer te 

zien, omdat ze bij het afstrijken in de huid van de vis vast blijven zitten.  

 

Bestrijding: 

De parasieten kunnen met preparaten zoals Kinshi Gyro voor de vijver of HS aqua Camacell voor het aquarium 

eenvoudig worden bestreden. Een eenmalige behandeling is meestal voldoende. 
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8.1.2. Dactylogyrus of Kieuwwormen 
 

Ziektebeeld: 

Deze ziekte heeft in de beginfase geen duidelijk beeld. De vissen ademen sneller en vaak alleen via één kieuw. 

De andere kieuw houden ze dicht. Ook kunnen de kieuwen ver openstaan. Later vermageren de vissen, schuren 

met de kieuwen aan de decoratie en krijgen een donkere kleur. Indien men de kieuwen bekijkt, ziet men vaak 

duidelijk aangetaste delen van de kieuwblaadjes.  

 

De parasiet: 

Evenals Gyrodactylus behoort Dactylogyrus tot de groep monogene Trematoden. Maar Dactylogyrus infecteert 

alleen de kieuwen. Pas als zich een massale infectie voordoet, kunnen wij ook enkele exemplaren op de huid 

van de vis vinden. Dactylogyrus is niet levendbarend maar legt eieren, waaruit jonge larven komen, die zich op 

de kieuwen tot volwassen wormen ontwikkelen. De worm heeft ook aan het achtereinde 12 kleinere en 2 

grotere haakjes waarmee hij zich op de kieuwen vast hecht. De voorzijde eindigt op 4 punten en er zijn 4 

oogpunten te zien.  

 

Microscopisch onderzoek: 

De parasiet is bij een vergroting van 50 -100 keer van een kieuwafstrijk of een stuk kieuw goed te zien. Voor 

enkele details is een hogere vergroting noodzakelijk. 

 

Bestrijding: 

Evenals bij Gyrodactylus kan de kieuwworm met Kinshi Gyro voor de vijver of HS aqua Camacell voor het 

aquarium.Ook hier zijn resistenties bekend. Anders als bij Gyrodactylus dient de behandeling na 8 dagen 

herhaald te worden, omdat sommige eieren niet altijd bestreden kunnen worden. 
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8.1.3. Diplozoon of dubbeldiertje 
 
Ziektebeeld: 

Het ziektebeeld komt bijna met ziektebeeld van Dactylogyrus overeen. Het enige verschil is, dat de wormen 

met het menselijke oog al op de kieuwen als kleine witte puntjes te observeren zijn. De vissen happen naar 

lucht aan het wateroppervlak. 

 

De parasiet: 

Het dubbeldiertje Diplozoon wordt 1-5 mm lang. Aan de voorzijde heeft het twee zuignapjes en aan het 

achtereinde 4 hechtorganen. Uit de grote gele eieren ontstaan larven, die nieuwe vissen besmetten. De 

groeiende wormen krijgen een bobbeltje op de rug waaraan zich een tweede Diplozoonlarve vasthecht. Aan 

deze plek groeien de twee diertjes tezamen. Bij de verschillende diplozoonsoorten groeien de wormen ofwel 

kruislings of wel aan de lengtezijde vast. 

 

Microscopisch onderzoek: 

Bij een vergroting van 50-100 keer worden de wormen of een stukje kieuw onder de microscoop bekeken. 

 

Bestrijding: 

Zoals bij de huid- en kieuwwormen kan ook Diplozoon met Kinshi Gyro en HS aqua Camacell bestreden 

worden, hoewel de bestrijding iets moeilijker is en soms een tweede dosering noodzakelijk kan zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4. Digene Trematoden 
 

Ziektebeeld: 

De diverse digene Trematoden, die bij vissen voorkomen, veroorzaken natuurlijk ook verschillende ziekten. En 

toch hebben al deze Trematoden een soortgelijke voortplanting. Wij vinden de larvenstadia (Metacercariën of 

Cercariën) of de volwassen worm in de inwendige organen of in het bloed van de vissen. De darm van de vis 

kan ontstoken en met slijm gevuld zijn. De vissen kunnen vermageren en tonen vaak witte kieuwen omdat ze 

weinig bloed bevatten. Soms zijn de ogen van de vis troebel of groter dan normaal. Soms zijn zwarte puntjes in 

de spieren van de vis te zien (Black Spot disease). 

 

De parasiet: 

De verschillende soorten Trematoden hebben meestal een gecompliceerde levenscyclus. De vis is een van 

meerdere tussengastheren. Andere gastheren zijn eenden, andere wormen, kleine kreeftjes zoals cyclops of 

slakken. Diplostomum species en Proalaria species zijn oogwormen, die de ogen van de vis naar buiten laten 

komen. Sanguinicola species veroorzaken de bloedwormziekte. Wij kunnen hun driehoekige eieren in het 

bloed terugvinden. Andere soorten kunnen ingekapseld in het spierweefsel voorkomen. Bij sommige 

doorzichtige vissen zijn deze als zwarte puntjes te zien (Black Spot Disease, Uvulifer species).   

 

Microscopisch onderzoek: 

De 8-15 mm lange larven zijn in drukpreparaten gemakkelijk te zien. De larven hebben reeds een kop met 

zuignap net als de volwassen wormen. 

 

Bestrijding:  

De bestrijding van deze wormen is meestal moeilijk, omdat de wormmiddelen vaak niet hoog genoeg mogen 

worden gedoseerd. Beter is het deze ziekten te verhinderen door niet te voeren met levende tubifex en cyclops. 
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8.2. Nematoden (Draadwormen) 
 

Ziektebeeld: 

De draadwormen of Nematoden zijn wormen, die meestal in de darm van de vis parasiteren. Sommige 

Nematoden kunnen zelfs enkele millimeters lang worden, zodat ze zonder hulpmiddelen herkend kunnen 

worden. De vissen vermageren hoewel ze heel veel eten. Later kan de vis de voeding weigeren, omdat 

ontstekingen, wonden etc. in de darm ontstaan. Bij de soort Camallanus hangen de wormen soms uit de anus. 

De ontlasting van de vissen is wit en slijmerig.  

 

De parasiet: 

Vaak voorkomende soorten zijn Capillaria en Camallanus. Het zijn geheel buisvormige wormen van een 1-2 

mm lengte. Er bestaan zowel mannelijke als vrouwelijke wormen. De mannelijke wormen zijn iets kleiner en 

hebben aan het achtereinde een doorn. Bij Capillaria en Camallanus soorten is een vis eindgastheer. 

Tussengastheren kunnen vaak andere organismen zoals watervlooien zijn. Andere Nematoden benutten de vis 

als tussengastheer en de larven kunnen wij in verschillende organen terugvinden, waar ze soms schade aan de 

vis kunnen toebrengen. 

 

Microscopisch onderzoek: 

In de ontlasting van de vissen kunnen wij de eieren van de nematoden vinden. Typisch aan de eieren zijn twee 

bobbeltjes aan het eind. Via een drukpreparaat gemaakt van de darmen kunnen wij de worm bij een vergroting 

van 50 tot 100 keer goed zien. Voor de eieren is een vergroting van 400 ideaal. 

 

Bestrijding: 

Deze parasieten kunnen met anti-wormmiddelen (HS Camacell, HS Gyrocell of MZN Plus) bestreden worden.  
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8.3. Cestoden of lintwormen 
 

Ziektebeeld: 

Evenals de digene Trematoden en de Nematoden wisselen de Cestoden van gastheer. 

Maar deze wormen zijn veel groter dan de twee andere groepen. Hoewel ze meestal in de darmen voorkomen 

kan men ook larven als donkere of lichte knobbeltjes in andere organen vinden. De darm is vaak ontstoken en 

verstopt, zodat de vis opzwelt. Ook kan het zijn dat de vis door voedselweigering vermagert. Bloedarmoede en 

uitpuilende ogen kunnen andere kenmerken zijn. 

 

De parasiet:  

De ontwikkeling van de lintwormen kan afhankelijk van de soorten via een of twee gastheerwissels gebeuren. 

Bij de soorten Caryophyllaeus en Khawia zijn de volwassen wormen als parasiet in de vis te vinden. 

Tussengastheren hierbij zijn Tubifexwormen. Bij de soort Ligula is een Cyclops of Diapomuskreeftje de 

tussengastheer en in de vis parasiteert een tweede larvenvorm. De volwassen lintworm is in watervogels terug 

te vinden.  

 

Microscopisch onderzoek: 

In drukpreparaten van de darminhoud maar ook in drukpreparaten van inwendige organen kan men de wormen 

(of larven) bij een lage vergroting gemakkelijk herkennen. 

 

Bestrijding: 

Een bestrijding is vaak niet mogelijk. Soms helpen HS Camacell, HS Gyrocell of MZN-Plus. Wij vinden deze 

ziekte alleen bij wildvangvissen, maar kan ook bij overige gekweekte vissen voorkomen indien men met 

Cyclops, Diapomuskreeftjes en Tubifexwormen voedert. Door van dit levendvoeder af te zien, kunnen wij de 

verspreiding van de ziekte stoppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camallanus oxycephalus   
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8.4. Acanthocephalus of Haakwormen 
 

Ziektebeeld: 

Evenals bij ander darmparasieten is bij een besmetting met Haakwormen de darm van de vissen ontstoken. 

Dezelfde van buiten zichtbare symptomen zoals witte slijmerige ontlasting, opzwellen of vermageren zijn te 

zien. 

 

De parasiet: 

De Haakwormen zijn grote ronde wormen (tot enkele centimeters) zonder mond, darm en anus. Ze nemen hun 

voeding via het hele lichaam op. Een duidelijk kenmerk voor Haakwormen is de met haakjes bezette slurf, 

waarmee ze de slijmhuid van de visdarm verwonden. De ontwikkeling van de haakwormen kan via een of twee 

tussengastheren gaan. Typische andere tussengastheren zijn waterinsecten en Gammaruskreeftjes. 

   

Microscopisch onderzoek: 

Met een goede loep zijn de wormpjes al gemakkelijk te herkennen. 

 

Bestrijding: 

Een bestrijding is niet mogelijk, maar het nieuw ontstaan van deze ziekte kan wel worden voorkomen. Soms 

echter zijn wildvangvissen met Haakwormen besmet. 

 

8.5. Turbellaria of zwarte stip (Trilhaarwormen) 
 

Ziektebeeld: 

Deze wormen vinden wij vaak op zeewatervissen, die afkomstig van Hawaï zijn. Vooral op licht gekleurde 

vissen zoals de Gele Doktorsvis kunnen wij gemakkelijk zwarte puntjes herkennen. In het begin van de ziekte 

zijn de vissen rusteloos maar later worden ze steeds meer apathisch. Omdat de wormen op de huid parasiteren 

ontstaan natuurlijk secundaire infecties door bacteriën met hun typische verschijnselen. 

  

De parasiet: 

De Turbellaria's zijn in staat zich zonder andere gastheren in het aquarium te vermeerderen. Nadat de parasiet 

op de vis voldoende gegroeid is, laat hij van de vis los en zinkt tot de bodem. Hier vindt een 

vermeerderingsfase tot 150 jonge wormpjes plaats. Deze gaan opnieuw op zoek naar nieuwe vissen, die ze 

kunnen besmetten. 

    

Microscopisch onderzoek: 

Bij een vergroting van ca. 150 maal kunnen wij de Turbellaria's aan hun heel grote hoeveelheid trilhaartjes 

verspreid over de ovale vorm herkennen. 

 

Bestrijding: 

De bestrijding is met HS Camacell of MZN-Plus in een quarantaineaquarium eenvoudig uit te voeren. 

 

 

9. Crustacea of kreeftachtigen 

 
De laatste soort dierlijke ziekteverwekkers, die wij in dit boekje bespreken, zijn de kreeftachtigen of Crustacea. 

Meestal zijn de ziekteverwekkers zo groot, dat men ze met het menselijke oog kan herkennen. Omdat de 

kreeftjes zo groot zijn ontstaan natuurlijk ook grote wonden in de huid van de vissen. Hierdoor is het gevaar 

voor bacteriële infecties en schimmelinfecties heel groot. Sommige parasieten zijn giftig voor de vissen of 

kunnen zelfs de vissen verdoven.  
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9.1. Argulus of karperluis, Livoneca of Visluis 
 

Ziektebeeld: 

Duidelijk zijn de tot 15 mm grote diertjes op de huid van de vissen te herkennen. De vissen schuren aan de 

decoratie en zijn zeer onrustig. Aan de aanhechtingsplaatsen ontstaan rode plekken door ontstekingen en 

bacteriële infecties. Livoneca species, de Zuid-Amerikaanse Visluizen komen bij tropische vissen voor en 

kunnen afhankelijk van de soort kleiner of groter dan Argulus, de karperluis, zijn. In ieder geval zijn ze 

langwerpiger dan de Karperluis. 

 

De parasiet: 

Beide luissoorten zijn platte kreeftjes met 2 pigmentogen en talrijke pootjes en 2 zuignapjes op de buikzijde. 

Met een stekel boren de luizen door de huid van de vis en zuigen bloed op. Om de eieren af te zetten verlaten 

de luizen hun gastheer. De eieren worden aan vaste voorwerpen geplakt. De ontwikkeling tot een volwassen 

kreeft verloopt in negen larvenstadia. De luizen kunnen door middel van gif de vissen verdoven of zelfs doden. 

Bovendien zijn ze bekend voor het overdragen van de ziekteverwekker van de Buikwaterzucht.  

 

Microscopisch onderzoek: 

Een microscopisch onderzoek is niet nodig, omdat visluizen met het blote oog zijn te diagnosticeren. 

 

Bestrijding: 

Visluizen kunnen met wormbestrijdingsmiddelen zoals HS Gyrocell of MZN-Plus worden bestreden. Als 

alleen maar enkele luizen op vissen te vinden zijn kunnen deze ook met een pincet verwijderd worden. 

 

 

 

 

9.2. Lernaea,  Lernaeocera, Lernaeascus of Ankerwormen 
 

Ziektebeeld: 

Duidelijk zijn de tot 2 cm grote diertjes op de huid van de vissen te herkennen. De vissen schuren aan de 

decoratie en zijn zeer onrustig. Aan de aanhechtingsplaatsen ontstaan rode plekken door ontstekingen en 

bacteriële infecties. De Lernaea's dringen diep in de huid en spieren van de vis door zodat soms alleen de staart 

van de beestjes te zien is. Bloedarmoede en vermagering zijn gevolg. 

 

De Parasiet: 

De Lernaeas lijken op een worm met hoorntjes aan de kop. Ook zijn er bij volwassen vrouwtjes 2 eierzakjes 

goed te zien. Alleen de vrouwtjes zijn parasitair. Met de haken, welke sterk op een anker van een schip lijken, 

boren de vissen door de huid tot in het spierweefsel van de vis en zuigen bloed op.  

 

Microscopisch onderzoek: 

Een microscopisch onderzoek is niet nodig, omdat de Lernaea's met het menselijke oog zijn waar te nemen.  

 

Bestrijding: 

Ook Lernaea's kunnen met wormbestrijdingsmiddelen zoals HS Gyrocell of MZN-Plus worden bestreden. 

Deze kreeften kunnen niet met de hand verwijderd worden, omdat ze te diep in het spierweefsel zitten. 
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9.3. Ergasilus (kieuwkreeftje) 
 

Ziektebeeld: 
Deze kreeftjes parasiteren op de kieuwen van de vis en zijn daar als kleine witte puntjes van een lengte tot 2 

mm te zien. Sterke besmetting leidt tot vermagering en de kieuwen verkleuren wit. 

De parasiet: 

Alleen de vrouwtjes zijn parasitair. De mannetjes zijn planktonorganismen. In de loop van de zomer kunnen 2 

generaties ontstaan. Omdat de kreeftjes op de bodem of vlak boven de bodem leven worden meestal 

bodembewonende vissen zoals Karpers besmet. 

Microscopisch onderzoek: 

Een vergroting van 50 keer is voldoende om de parasiet goed te herkennen. Met een bot voorwerp kunnen de 

kreeftjes van de kieuwen afgekrabd worden. Bij een pas gedode vis kan een kieuw onder de microscoop 

bekeken worden. 

Bestrijding: 

Net als bij worminfecties is HS Gyrocell, HS Camacell of MZN-Plus voor de bestrijding het meest geschikt. 
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10. Ziekten, veroorzaakt door bacteriën 

 
Bacteriën treden vaak als bijkomende infectie bij bovengenoemde visziekten op. Maar soms kunnen bacteriële 

infecties ook zonder andere parasieten ontstaan, omdat bijvoorbeeld de waterkwaliteit onvoldoende is of de 

slijmhuid na het vangen met een net wonden heeft. Problematisch is, dat vele bacteriën reeds door een 

ongecontroleerd gebruik van antibiotica resistent tegen verschillende antibiotica geworden zijn. Ter 

voorkoming van resistenties dient iedere antibioticabehandeling volledig te gebeuren, zelfs als de 

ziekteverschijnselen voor het einde van de kuur al verdwenen zouden zijn. Voor een behandeling van een 

bacteriële infectie dient bijzonder goed gecontroleerd te worden of er niet andere parasieten de eigenlijke 

oorzaak zijn. Deze dienen dan van tevoren te worden bestreden, omdat deze parasieten opnieuw bacteriëngroei 

kunnen veroorzaken. Vaak zijn dus niet de bacteriën resistent tegen antibiotica, maar een tweede ziekte 

veroorzaakt opnieuw een bacteriële infectie. Een exacte diagnose van de ziekteverwekkende bacteriën is zelfs 

met een goede microscoop niet mogelijk. De exacte bepaling van de enkele soorten gaat via een 

kleuringmethode (gramkleuring). Maar deze procedure is zo omslachtig, dat ze alleen in uitzonderingen kan 

worden toegepast. 

 

10.1. Overzicht van de verschillende bacteriën 
 

Bijna alle bacteriën, die ziekten bij vissen kunnen veroorzaken zijn normaal in het water voorkomende 

bacteriën. Ze kunnen pas dan ziekten vormen, als de vis verzwakt wordt. Er zijn verschillende soorten die 

alleen in koudwater en soorten die alleen in warmwater voorkomen. Ook zijn er soorten die alleen in zeewater 

te vinden zijn. Andere soorten vinden we alleen op specifieke vissoorten.  

 

Let op! Sommige bacteriën zijn potentiële ziekteverwekkers bij mensen. Hiernaar is tot nu toe nog weinig 

onderzoek naar gedaan. Gebruik daarom altijd handschoenen bij het visonderzoek. Kom nooit in contact met 

de zieke vissen, indien U wonden heeft. Deze wonden kunnen de ingang voor de bacteriën in uw lichaam zijn. 

Desinfecteer na het onderzoek uw handen met een desinfecterende zeep.  

  

 

 

Overzicht van de bacteriën

Rhenibacterium salmoninarum

bacteriële Nierinfectie bij zalmen

Clostridium botulinum

Botulisme

Staphylo- en Streptococcus

Ooginfectie

Nocardia

inwendige bacteriële Inf.

Mycobacteria

Vistuberculose

Gram + bacteriën

Flexibacter

Warmwater

Cythophaga

Koudwater

Flavobacterium

Kieuwinfectie

Myxobacteria

Bekschimmel, Kieuwinfectie

Aeromonas, Pseudomonas

Finrot, Ulcer-disease, Buikwaterzucht etc.

Yersinia

Enteric red mouth

Edwardsiella

Hole in head bij meervallen

Vibrio

Zeewater ulcer-disease

Gram - bacteriën
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10.2. Gram-positieve bacteriën 
 

10.2.1. Mycobacteriën of vistuberculose 
 

Ziektebeeld: 

Het ziektebeeld van deze ziekte is sterk variërend. Zowel ingevallen alsook opgezwollen buiken kunnen we bij 

de vissen observeren. Ze verliezen hun kleur en eetlust. Buiten op de vis kunnen in enkele gevallen huidzweren 

ontstaan en de rug kan krom groeien. Vistuberculose is een inwendige bacteriële infectie die aan knobbeltjes of 

puntjes (tuberkel) in inwendige organen te herkennen is. Ander bacteriële infecties, zoals buikwaterzucht 

kunnen door Vistuberculose ontstaan. Een indicatie voor vistuberculose is, dat regelmatig gedurende een 

langere periode een vis doodgaat. Deze ziekte komt vaker bij gekweekte vissen voor, dan bij wildvangvissen.  

 

De parasiet: 

Mycobacteriën zijn de oorzaak van Vistuberculose. Dit zijn gram-positieve zuurvaste bacteriën in de vorm van 

staafjes, die niet bewegen. De ziekte kan een heel snel of een zeer langzaam verloop hebben afhankelijk van de 

soort Mycobacteriën. De vissen kunnen via opname door de kieuwen of door wonden besmet worden. In ieder 

geval is deze ziekte erg besmettelijk. 

 

Onderzoek: 
De inwendige organen worden op Tuberkels onderzocht bij een vergroting van 100 -200 maal. Bij een 

vergroting van ca. 600 maal kunnen we de bacteriën als staafjes herkennen. Maar onderscheiden van andere 

bacteriën kunnen we ze niet. 

 

Bestrijding: 

Een bestrijding is tot nu toe niet mogelijk, omdat de bacteriën in de tuberkel zitten en deze door de medicijnen 

moeilijk te doordringen zijn. Indien een geval van Vistuberculose optreedt, dient het complete vis- en 

plantenbestand gedood te worden en het aquarium en het gereedschap gedesinfecteerd te worden. Door 

langdurig gebruik van antibiotica kan men deze ziekte eventueel bestrijden. 
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10.2.2. Andere gram-positieve bacteriën 
 

Er zijn verschillende andere gram-positieve bacteriën beschreven, die ziekten bij vissen kunnen veroorzaken. 

Deze pathogene (ziekteverwekkende) bacteriën zijn: 

 

Nocardia species: dit is een weinig voorkomende bacteriënsoort, die evenals Mycobacteriën tuberkels vormt. 

Maar deze bacteriën zijn minder besmettelijk en de ziekte heeft een langdurig (chronisch) verloop met weinig 

slachtoffers.   

 

Renibacterium salmoninarum: deze bacteriënsoort komt alleen bij zalmen voor. Het is een langzaam 

verlopende ziekte, die vooral de nier besmet. (bacteriële nierinfectie bij zalmen) 

 

Clostridium botulinum: dit organisme wordt met de uitbraak van verschillende bacteriële infecties in 

verbinding gebracht. Het is dezelfde bacterie, die het botulisme veroorzaakt. Deze ziekte wordt bevorderd door 

grote hoeveelheden aarde in de vijver. Een mogelijkheid deze ziekte te genezen is de vissen gedurende een 

week niet te voeren, zodat de maag en darm volledig leeg zijn.    

 

Streptococcen en Staphylococcen: deze bacteriën komen in ieder milieu, dat slecht verzorgd is, voor. Vooral 

veroorzaken deze bacteriën infecties op de ogen van de vis. De bacteriën zijn typisch voor water, dat sterk met 

fecaliën vervuild is.   

 

 

10.3. Gram-negatieve bacteriën 
 

10.3.1. Columnaris-Infectie  (Bekschimmel) 
 

Ziektebeeld:  

Grijze plekken over het hele lichaam, de vinnen en de kieuwen tonen meestal een bacteriële infectie die door 

Columnaris bacteriën wordt veroorzaakt. Deze vlekken worden later tot bloedige plekken of platte huidzweren. 

Ook kunnen de vinnen en de staart weefselafbraak tonen. Deze ziekte is zeer besmettelijk en heeft vaak de 

dood van de vissen tot gevolg. 

 

De parasiet:  

Twee verschillende soorten Myxobacteriën (Flexibacter columnaris en Cythophaga psychrophila) veroorzaken 

deze ziekte. Cythophaga vinden we in koud water en Flexibacter in warm water. Deze bacteriën besmetten 

aanvankelijk de huid van de vissen en dringen later door tot aan de inwendige organen.  

   

Microscopisch onderzoek: 

Indien de besmette huidplekken afgestreken worden kunnen we bij een voldoende vergroting kleine 

bewegende puntjes of staafjes herkennen. 

 

Bestrijding: 

Met HS Ulcero P, HS Flexicell of GHM Plus voor de vakhandel is deze ziekte meestal te bestrijden. Bij 

gebruik van antibiotica tonen deze bacteriën vaak resistentie. Nog beter is het de vissen tijdens de behandeling 

met een medicinaal voeder zoals HS Nutri Protect fijn of grof te voederen. 
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10.3.2. Rode huidzweren, vin- en staartrot, uitpuilende ogen 
 

Ziektebeeld: 

Bloederige plekken omrand met dood weefsel of weefselafbraak aan vinnen en staart treden vaak op als de 

vissen reeds geïnfecteerd zijn met andere parasieten. De ogen van de vissen kunnen gaan uitpuilen omdat veel 

vocht achter het oog ontstaat. Vaak groeien er ook nog schimmels op de wonden. In de vinnen vinden wij rode 

bloederige aders. Ook de bekende buikwaterzucht wordt door deze bacteriën veroorzaakt. Hier is het lichaam 

van de vissen door een ophoping van vocht opgezwollen, zodat de schubben van het lichaam afstaan. 

 

De parasiet: 

Verschillende bacteriën zoals Pseudomonas en Aeromonas  zijn verantwoordelijk voor deze ziekten. Anders 

dan bij de Myxobacteriën begint een Pseudomonas of Aeromonas infectie steeds in het lichaam en gaat van 

daaruit naar buiten, waar we de typische kenmerken kunnen zien.  

 

Onderzoek: 

Met een vergroting van tenminste 600 keer kan men bacteriën meer of minder goed als kleine puntjes of 

staafjes herkennen. Sommige soorten bewegen, andere niet. De buikwaterzucht is aan de toestand van de lever 

eenduidig te herkennen. De lever is groen, roestig rood of blauw gekleurd in geval van infectie. Soms toont de 

lever vlekken. 

 

Bestrijding: 

Met Ulcero P, HS Flexicell of GHM Plus voor de vakhandel zijn al deze ziekten meestal te bestrijden. Vaak 

gebruikte antibiotica kunnen soms resistentie tonen. Een voedering met HS Nutri protect tijdens de 

behandeling ondersteunt het genezingsproces. De buikwaterzucht kan ook in het beginstadium met een injectie 

met Peniciline-G Natrium bestreden worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.3. Vibrio infectie in zeewater 
 

Ziektebeeld: 

De meest voorkomende pathogene bacteriën in zeewater zijn de Vibrio-soorten. Qua uiterlijk lijken deze 

infecties sterk op de Pseudomonas- en Aeromonasinfecties in zoetwater. Ook hier ontstaan bleke plekken en 

gaten in en op de huid. Zelfs lagere dieren kunnen door deze bacteriën besmet worden. Bij vissen uit zich de 

ziekte in een lusteloos gedrag, ademhalingsproblemen etc. Vaak komt deze ziekte in combinatie met eencellige 

parasieten voor. 

 

De parasiet:  

Vibrio's zijn gram-negatieve bewegende bacteriën die overal in zee- en brakwater voorkomen.  
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Onderzoek: 

Met een vergroting van tenminste 600 keer kan men bacteriën meer of minder goed als kleine puntjes of 

staafjes herkennen. 

 

Bestrijding: 

Met HS Flexixcell of GHM Plus kunnen deze bacteriën gemakkelijk worden bestreden. 

 

11. Virale infecties 
11.1. Algemeen 

 

Over virale infecties is tot nu toe bij vissen nog heel weinig bekend. Virussen zijn heel kleine organismen, die 

zich alleen in levende cellen kunnen vermeerderen. Met een lichtmicroscoop kan men de virussen niet 

herkennen. Alleen de uiterlijke ziektebeelden kunnen een virale ziekte aanwijzen. Helaas kunnen sommige 

ziektebeelden snel met andere ziektebeelden, zoals die van Sporozoa's of bacteriën worden verwisseld. Een 

bestrijding van virale ziekten is tot nu toe nog niet mogelijk. Wel kan men deze ziekten voorkomen, indien 

men voor optimale leefomstandigheden voor de vissen zorgt. Hierbij is belangrijk voor een afwisselende 

voedering, schoon water en juiste waterwaarden voor bepaalde vissoorten te zorgen. 

 

11.1.1. Lymphocystes 
 

Ziektebeeld: 

De meest bekende virale ziekte die beschreven is, is de Lymphocystis infectie. Uiterlijk kunnen wij aan de 

vinnen witte knobbeltjes herkennen, die door macroscopische cellen ontstaan. Het virus laat de cellen van de 

vin groeien. Deze ziekte is chronisch maar niet dodelijk voor de vissen.  

Behandeling: 

De besmette vin-delen kunnen we met een scherp scalpel of met een scherpe schaar afknippen. Natuurlijk 

dienen we de wonden met een goed desinfecterend middel te ontsmetten, om ontwikkeling van bacteriën te 

voorkomen. De vinnen groeien in enkele weken opnieuw bij. Knip nooit tot aan de vininplanting. Ook het 

verstrekken van vitamine- en mineraalrijk voer kan soms verbetering brengen.  
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11.1.2. Karperpokken 
 

Ziektebeeld: 

Deze ziekte lijkt sterk op de Lymphocystes. Ook hier ontstaan witte knobbeltjes op de vinnen, maar ook op de 

huid van de vis. Deze symptomen ontstaan meestal in de koudere perioden van het jaar bij vijvervissen. Later 

in het jaar als de temperaturen oplopen, verdwijnen de symptomen weer. Maar in het volgende jaar kunnen de 

knobbeltjes opnieuw optreden. Ze veroorzaken echter weinig schade aan de vissen. Alleen het uiterlijk van de 

vis is niet meer zo mooi. 

   

Behandeling: 

Een behandeling is niet mogelijk. Profylactisch kan men voor optimale leefomstandigheden zorgen. 

 

 

  

11.1.3. Voorjaarsviraemia van karpers 
 

Ziektebeeld: 

De voorjaarviraemia van karpers heeft een veelvoudig verschijningsbeeld. De vissen verliezen hun 

evenwichtsvermogen en hun coördinatie. Het lichaam kan krom groeien, de buik kan opzwellen en de ogen 

puilen uit.  

Behandeling: 

Een behandeling is niet mogelijk. 

 

 

 

 

 

 



Cursus microscopisch onderzoek van visziekten 

Pag. 34 van 39 

Docent: Heinz-Gerd Ramacher, HS aqua & Kinshi 

12. Schimmels 
 

12.1. Uitwendige schimmelinfecties 
 

Ziektebeeld: 

Saprolegnia en Achlya zijn schimmels die onze vissen kunnen besmetten. Een vis wordt slechts dan besmet, 

als de vis verzwakt is en de huid van de vis aangetast is. Dit kan gebeuren door verwondingen of door infecties 

door bacteriën of andere parasieten. Ook een slechte waterkwaliteit kan de slijmlaag van de vis aantasten, b.v. 

de pH-waarde is te hoog of te laag. De schimmelinfecties zijn herkenbaar aan de witte wattenachtige structuren 

op de huid, de ogen of vinnen van de vis. Deze wattenachtige proppen klappen in elkaar als de vis boven water 

komt. Ook de eieren van vissen kunnen door deze schimmels besmet worden. 

 

Microscopisch onderzoek: 

Doorzichtige draadjes met soms donkere puntjes erin tonen bij een vergroting van 100 keer de 

schimmelinfecties aan.  

 

Bestrijding: 

Omdat schimmelinfecties secundaire infecties zijn, dient eerst de eigenlijke oorzaak bestreden te worden. In de 

meeste gevallen bestrijden de medicijnen tegen de eigenlijke oorzaak ook de schimmelinfecties. Maar er zijn 

ook speciale schimmel-bestrijdingsmiddelen voor die gevallen als er sprake is van verwondingen of slechte 

waterkwaliteit. HS Fungicell of HS Fungicell P voor de vijver kan als badbehandeling en als aanstipmiddel 

gebruikt worden. De aanstipmethode is voordeliger, als de vis gemakkelijk separaat behandeld kan worden en 

alleen enkele plekken van de huid besmet zijn. HS Fungicell kan als middel tegen het schimmelen van eieren 

als een langdurend bad of een kort duikbad (als de eieren zich op een substraat bevinden) gebruikt worden. 

 

12.1.1. Inwendige schimmelinfecties 
 

Ziektebeeld: 

De vissen zwemmen tuimelend door het water. De schubben staan iets af van het lichaam zodat ze ruw 

aanvoelen. Hiernaast ontstaan open wonden en bloedige zweren. 

 

De parasiet: 

Ichthyosporidium hoferi is een algenschimmel met een gecompliceerde levenscyclus. In de darm ontstaan 

sporen die het hele lichaam via de bloedvaten kunnen besmetten. 

 

Microscopisch onderzoek: 

De cysten zijn in drukpreparaten van verschillende inwendige organen en soms ook in het afgestorven weefsel 

van de zweren bij een vergroting van 50-200 keer te vinden. 

 

Bestrijding: 
Tot nu toe bestaat er geen werkzame medicijn tegen deze ziekte. In het beginstadium helpen soms antibiotica.  
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13. De behandeling van zieke vissen 
 

13.1. Praktijk van het gebruik van medicijnen 
 

Om problemen te vermijden dienen enkele belangrijke richtlijnen gehanteerd te worden bij het gebruik van de 

diverse medicamenten. 

 Lees altijd eerst voor gebruik zorgvuldig de bijsluiter en volg deze nauwkeurig op. 

 Wijk niet af van de aangegeven doseringen 

 Maak de kuur altijd af, ook als de ziekteverschijnselen al verdwenen zijn. Dit voorkomt resistenties, 

waardoor een latere optredende ziekte altijd moeilijker te bestrijden is, tenzij de bijsluiter anders  

voorschrijft. 

 Controleer tijdens de behandeling het gedrag van de vissen, omdat medicijnen soms giftige reacties bij een 

slechte waterkwaliteit kunnen veroorzaken. Indien nodig dient dan het water ververst te worden.  

 Verwijder altijd adsorberende filtermaterialen, zoals koolstof, zeoliet en kunstharsen uit het filter. Deze 

kunnen de actieve stoffen uit het medicijn binden en hun werkzaamheid verminderen of te niet doen. 

 Zorg voor voldoende zuurstof tijdens de behandeling. Zeker als de kieuwen besmet zijn, hebben de vissen 

meer zuurstof nodig dan normaal.  

 Gebruik nooit meer dan een medicijn tegelijker tijd. Dit kan slechts in sommige gevallen en is dan ook in 

de bijsluiter vermeld.  

 Let op, de werkzaamheid en werkingsduur van medicijnen zijn sterk afhankelijk van de watertemperatuur. 

In kouder water is het medicijn langer werkzaam maar de ontwikkeling van de parasieten verloopt ook 

langzamer. De incubatietijd van de parasieten die diverse ontwikkelingsstadia doormaken wordt daardoor 

ook langer. Het medicament dient in ieder geval werkzaam te blijven gedurende de hele incubatietijd. 

 

13.2. Onderscheid tussen medicijnen voor de consument en de 

vakhandelaar 
 

Er worden door HS Products in principe 2 soorten medicamenten gefabriceerd. Een lijn die bestemd is voor 

consument gebruik en een lijn die bestemd is voor gebruik door de vakhandel zelf. De professionele lijn voor 

de vakhandel heeft een sterkere werking en kan daardoor moeilijker worden toegepast in ecosystemen die sterk 

beplant zijn en biologische filtersystemen bevatten. In quarantaine en kale aquaria ontplooien ze een 

geavanceerde werking waardoor een snelle behandeling mogelijk wordt met relatief weinig onderhoud. De 

consumentenlijn heeft een mildere werking op planten en bacteriën maar heeft daardoor ook een veel langere 

werkingstijd nodig. Daardoor is deze consumentenlijn ook minder kritisch in de dosering. Vooral als een 

inhoud van een aquarium of vijver onvoldoende nauwkeurig bekend is heeft dit veel voordelen. 

 

13.3. De Bestrijding van menginfecties 
 

Meestal ontstaan tijdens een parasitaire infectie secundaire infecties door bacteriën en schimmels. Omdat 

verschillende medicijnen bij elkaar giftige reacties kunnen teweeg brengen is het dringend aan te bevelen geen 

preparaten met elkaar te combineren. Gelukkig kunnen de secundaire infecties vaak met de medicijnen, 

waarmee de eigenlijke oorzaak bestreden kan worden, ook bestreden of temminste afgeremd worden, zodat 

deze weinig of geen schade aan de vissen kunnen berokkenen. De professionele lijn heeft een tabel waarin 

combinaties van medicamenten of het gebruik na elkaar worden beschreven. De consumentenlijn kan in de 

regel niet worden gecombineerd omdat planten nu eenmaal veel kritischer reageren op combinaties dan vissen. 

In ieder geval wordt zowel voor consumententoepassingen als toepassingen in de vakhandel eerst een goede 

diagnose en inschatting gemaakt van de hoeveelheid van de parasieten van waaruit een juiste keuze kan 

worden gemaakt over de volgorde van de medicamenten. Ook de snelheid waarmee een bepaalde infecties zich 

uitbreidt is een belangrijke maatstaf. Bacteriën bijvoorbeeld breidden zich in de regel sneller uit dan wormen 

en eencellige parasieten. Deze dienen dus ook het eerst te worden behandeld. De volgorde van behandeling is 

dan ook meestal: Eerst de bacteriële infecties, dan de eencellige en als laatste de parasieten als wormen, 

bloedzuigers en karperluizen. 
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14. Profylaxe 
 

Het is beter ziekten te voorkomen dan te genezen. Daarom zijn goede voorzorgsmaatregelen heel belangrijk. 

Omdat vissen een eigen afweermechanisme tegen ziekten bezitten, moeten we proberen dit zo goed mogelijk te 

ondersteunen. Daarvoor zullen we op volgende zaken dienen te letten: 

 

14.1. Waterkwaliteit 
 

Bij een goede waterkwaliteit is de kans op  visziekten heel klein. Bovendien is bij een goede waterkwaliteit een 

ziekte veel eenvoudiger te behandelen. Het Ammonium- en Nitrietgehalte dient zo laag mogelijk te zijn. De 

fysieke waterkwaliteit speelt natuurlijke ook een grote rol in de gezondheid van de vissen. Een Discus kan nu 

eenmaal niet goed functioneren en gezond blijven op een pH-waarde van 9. Gelukkig zijn de meeste vissen 

niet heel erg moeilijk en kunnen ze zich goed aanpassen. Een pH-waarde van 7 – 8 bij een GH-waarde van 8 – 

14 voldoen voor de meeste vissen. Regelmatig water verversen houdt de belasting van Ammonium, Nitriet en 

Nitraat laag. Als belangrijkste fysieke waarde mag de temperatuur niet worden vergeten. Houdt deze tijdens de 

behandeling of profylaxe in ieder geval constant. Om stress te verminderen kan men het aquarium desnoods 

tijdelijk van minder licht voorzien bij kwetsbare soorten vissen. Hierdoor worden de beesten minder onrustig 

en verbruiken daardoor minder energie die ze hard nodig hebben voor de genezing. 

 

14.2. Filtering van het water 
 

In winkelstellage dient onderhouden te worden!! Dit betekent een wekelijkse reiniging van de filters. Vooral de 

mechanische filtering dient dagelijks op een juiste werking te worden gecontroleerd. Het gebruik van koolstof 

en andere absorberende materialen zoals zeolieten, kunstharsen dient weloverwogen te gebeuren. Het 

belangrijkste blijft een regelmatige filterreiniging. Filteronderdelen die verwisseld kunnen worden tussen de 

diverse aquaria dient men met een ontsmettingsmiddel te behandelen evenals de schepnetten en luchtstenen om 

verspreiding van infecties te voorkomen. Bodemfilters zijn in quarantaine stellingen uit den boze. Deze 

vormen een bron van ziektekiemen. Een controle van schuimvorming op het water verteld vaak iets over de 

belasting ervan. Schuimvorming dient vermeden te worden door een tijdige waterverversing en een 

vernieuwing van de filterkool. 

 

14.3. Voor - en Nadelen van een centrale filterinstallatie 
 

Op verkoopstellingen wordt vaak een centrale filterinstallatie gebruikt, dwz dat meerdere aquaria op een 

filterinstallatie zijn aangesloten. Het is in een dergelijk systeem ontzettend belangrijk dat de aquaria separaat 

kunnen worden geschakeld op het moment dat vissen worden geplaatst voor quarantaine. Dit voorkomt 

besmetting van het hele systeem. Ook wordt het medicament dan uitsluitend op dat ene compartiment of 

aquarium toegepast. 

 

Dit biedt meerdere voordelen: 

 Het grotere watervolume wordt minder snel met schadelijke afvalstoffen belast 

 Het water verversen is eenvoudiger en gemakkelijker te automatiseren 

 Het watertekort dat door de verkoop van vissen optreedt wordt evenredig over alle aquaria en filterbakken 

verdeeld 

 

Maar er zijn ook nadelen: 

 Als er een ziekte optreedt zijn alle aquaria betrokken 

 Het medicament verbruik is hoger. 

 

14.4. Quarantaine 
 

Meestal is het uit reden van plaatsgebrek niet mogelijk een eigen quarantainestelling op te zetten. Maar als het 

wel mogelijk is, biedt een quarantainestelling veel voordelen. Gezonde vissen in de verkoopstelling kunnen 

niet worden besmet door nieuw aangekochte vissen, die misschien ziek zijn. Alleen gezonde vissen worden 

dan eerst, nadat ze enkele dagen of weken niet ziek geworden zijn, in de verkoopstelling geplaatst. Ook kunnen 

de vissen van tevoren behandeld worden tegen de meest voorkomende ziekten. Vele ziekten worden met 

medicijnen met kleurstoffen bestreden en de klant herkend meteen, dat de vissen uit een verkoopstelling in 
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behandeling zijn. Vindt de behandeling in een quarantainestelling plaats is dit natuurlijk niet te zien. Daar 

tegenover staan natuurlijk de meerkosten van het onderhoud van een quarantainestelling. 

 

14.5. Voeding 
 

Heel belangrijk is een afwisselende voeding van de vissen. Het is bekend, dat Vitamine C de afweerkracht van 

de vissen verstevigt. Ook dienen levende voedersoorten, die tussengastheren van ziekteverwekker zijn kunnen, 

vermeden te worden. Dit soort tussengastheren zijn bvb. Tubifex en Cyclops.  Voeder altijd slechts zoveel, dat 

de vissen het voer in enkele minuten opeten kunnen. Voeder altijd nadat de winkel gesloten is. Dit voorkomt 

problemen tijdens het transport van de vissen door de klant. Als de klant langere tijd de vissen in de viszak 

laat, kan de ontlasting van de vis het water bederven. 

 

14.6. Hoeveelheid vissen 
 

De hoeveelheid vissen in een verkoopstelling dient altijd aan de filtercapaciteit aan te worden gepast. Door 

metingen van de waterkwaliteit kan bepaald worden, hoeveel vissen in de stelling zwemmen kunnen. Hoewel 

steeds variërende aantalen (inkoop en verkoop van vissen) geen goede biologische filtering toelaten. Daarom is 

een adsorberende filtering in een verkoopstelling soms effectiever. Hoe meer vissen zich in de stelling 

bevinden hoe groter dient het filter te zijn of hoe vaker dient het water gedeeltelijk ververst te worden.  

 

14.7. Stress en het uitvangen van vissen  
 

Vermijd zoveel mogelijk, dat de vissen gestresst raken. Stress is een hoofdoorzaak voor de uitbraak van 

ziekten. Vooral tijdens het uitvangen dienen de vissen niet te zeer door de bak gejaagd te worden. Gestresste 

vissen kunnen verwondingen krijgen, doordat ze tegen het glas of tegen de decoratie zwemmen. Ook het net 

kan krassen op de gevoelige slijmhuid achterlaten, als de vis met een te grof net gevangen wordt of als de vis te 

gehaast gevangen wordt. Bewaar daarom altijd rust tijdens het vangen van de vissen.  

 

14.8. De vissen in een nieuw omgeving plaatsen 
 

Niet alleen het vangen maar ook het plaatsen van de vissen in het aquarium of een vijver dient met rust te 

gebeuren. Omdat de waterwaarden in een transportzakje altijd verschillen met de waterwaarden in het nieuwe 

bassin, moeten deze langzaam aangepast worden. Dit gebeurt door het transportwater langzaam door het 

nieuwe water te vervangen. Als de vissen langere tijd in het transportzakje geweest zijn kan hierin ammonium 

ontstaan zijn. Door het uitademen van koolzuur door de vissen is de pH-waarde verlaagd, zodat het 

Ammonium geen of weinig schade aan de vissen kan toebrengen. Als wij dit soort water te snel met water met 

een hogere pH-waarde mengen, kan uit het relatief ongiftige Ammonium het veel giftigere Ammoniak 

ontstaan. Dit is een reden waarom vele vissen, die het transport goed doorstaan hebben in hun nieuwe tehuis 

snel sterven of ziek worden. Ook dient het transportwater altijd te worden verwijderd. Het mag absoluut niet in 

het aquarium  of verkoopstelling terechtkomen.     

 

14.9. Desinfectie 
 

Om te voorkomen, dat ziekteverwekkers door de hele verkoopstelling verspreid worden is het nodig de 

gebruikte netten voldoende te desinfecteren. Een andere manier is zo vele netten te gebruiken, dat in elk 

aquarium een ander net gebruikt wordt. Maar ook dan is het nodig de netjes minstens een keer per dag in een 

desinfecteerbad te plaatsen.  

 



Cursus microscopisch onderzoek van visziekten 

Pag. 38 van 39 

Docent: Heinz-Gerd Ramacher, HS aqua & Kinshi 

 

Tabel: Welke medicijn tegen welke ziekte 

 

Ziekte Professionele medicijnen Medicijnen voor verkoop 

Eencelligen 

Ichthyophthirius, 

Cryptocarion 

FMC-Plus HS Ichtocell of HS Ichtocell P 

Trichodina HS Unicell of 

HS Unicell P Chilodonella, Brooklynella 

Costia  

 

Odi-Plus 
Oodinium, Amyloodinium 

Octomitus  In ontwikkeling 

Spironucleus 

Protopalina 

Tetrahymena, Uronema FMC-Plus HS Unicell of 

HS Unicell P Epistylis 

Sporozoa In proeffase Niet te behandelen 

Wormen 

Gyrodactylus  

MZN-Plus 

HS Camacell of  

HS Gyrocell Dactylogyrus 

Diplozoon  

Nematoden 

Digene Trematoden (MZN-Plus niet altijd) (HS Camacell of  

HS Gyrocell  

niet altijd) 

Haarwormen (Turbellaria) MZN-Plus HS Camacell 

Lintwormen, Haakwormen MZN-Plus HS Camacell of  

HS Gyrocell 

Kreeftachtigen 

Argulus, Livoneca  

MZN-Plus 

HS Camacell of  

HS Gyrocell Lernaea species 

Ergasilus 

Bacteriën 

Columnaris-infectie  

GHM-Plus 

 

HS Flexicell of 

HS Ulcero P 
Pseudomonas, Aeromonas-

infecties 

Vistuberculose 

 

Niet te bestrijden, soms helpt 

GHM-Plus 

Niet te bestrijden, soms helpt  

HS Flexicell of 

HS Ulcero P 

Virale Infecties 

Lymphocystes Voorkomen door betere waterkwaliteit, niet te bestrijden. Bij 

Lymphocystes helpt het soms de infecteerde plekken af te 

knippen en met Jodium te desinfecteren. Vitaminerijk voeren. 

Ook kunnen soms antibiotica met succes worden geprobeerd. 

Voorjaarviraemia van karpers 

Karperpokken 

Zwemblaasinfectie  

Schimmels 

Saprolegnia FMC-Plus HS Fungicell of  

HS Fungicell P Achlya 

Ichthyosporidium hoferi Niet te bestrijden Niet te bestrijden 
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