Luizen:
Paarden en pony’s met luizen hebben vaak erge jeuk. Ze schuren veel en bijten hun eigen vacht stuk. Zo
ontstaan kale plekken in de manen en op het lijf. Wanneer er heel nauwkeurig wordt gezocht is het soms
mogelijk om een luis te zien lopen. Vaak vind je ze in de manen of dicht bij de manenkam in de buurt. Aan
de haren zitten hele kleine witte ovale eitjes vast gekleefd. Dit zijn de neten of larven van de luizen.
Paarden en pony’s met veel en lang haar, zoals IJslanders en Shetlanders, hebben vaker luis. Zeker in de
winter maanden wanneer de vacht op zijn langst is komen infecties met luizen veel voor. Ook ezels zijn
zeer gevoelig voor luis en paarden die samen met ezels worden gehouden, zullen dan ook vaker luis
hebben.
De diagnose kan over het algemeen gesteld worden aan de hand van de symptomen. Zeker wanneer de
luizen zelf te zien zijn is dit het geval. Eventueel kan er een monster genomen worden van de haren. Aan
de hand hiervan kan de diagnose door microscopisch onderzoek gesteld worden. Er kan ook voor
gekozen worden om een diagnostische behandeling in te stellen. Men wast de pony of het paard met een
shampoo tegen luizen en als de jeuk dan verdwijn is het duidelijk dat het de juiste behandeling was.
Wanneer uw paard of pony last heeft van jeuk is het aan te raden om uw dierenarts te raadplegen,
aangezien deze jeuk ook door andere oorzaken dan luizen veroorzaakt kan worden. Mocht uit het
onderzoek van de dierenarts blijken dat het om luis gaat, dan moet het paard of de pony twee keer
gewassen worden met een middel tegen luis. Tussen beide wasbeurten kan best zeven dagen zitten. Het
is belangrijk dat het volledige paard gewassen wordt en dus niet alleen de aangetaste plekken. De luizen
gaan anders gewoon naar een deel van het paard migreren wat niet gewassen is.
Na deze basbeurten zouden de klachten moeten verdwijnen. Het zal echter nog wel een paar weken duren
voordat de verschillende kale plekken, die veroorzaakt zijn door het schuren en bijten, volledig zijn
verdwenen.
Ook de borstels, het halster, de zadeldekjes en de dekens moeten gewassen worden, want ook hier op
kunnen de luizen neten zitten.

