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Casus: 
 Patiënt: L. 10 jaar. 

 

 Kinische informatie: 

 Buikkrampen met wisselend obstipatie. 

Hymenolepis diminuta . Afm.: (70-85) x (60 -80) µm 
   



Embryofoor: glad, dik 
 
Eischaal: breed, geel. 
korrelige laag 
géén pooldraden    
 

Oncosfeer met 
3 paar haken 
 

H.nana:  afm: 52 x 40 μm  

H.diminuta: afm: 65-70 μm  

Knop waaruit  
4 pooldraden  
ontspringen 



Helminten 

 Rondwormen:  - nematoden 

 

 Platwormen:  - cestoden of lintwormen 

           - trematoden of zuigwormen 



 Intestinale Cestoden:  

 Taenia saginata 

 Taenia solium 

 Diphyllobotrium latum 

 Hymenolepis nana 

 Hymenolepis diminuta 

 Dipylidium canium 

 

 Weefsel Cestoden:  

 Echinococcus granulosis 

 Echinococcus multilocularis 

 E.a.  



  Cestoden (lintwormen): 
 

    
   Strobila: 

Volwassen cestoden of lintwormen hechten zich vast aan het 
slijmvlies van de dunne darm en nemen daar – via de huid - voedsel 

op. 



Levenscyclus 

 Cestoden maken gebruik van gastheren en tussengastheren. 

 

 Bij infecties van Taenia saginata, Hymenolepis diminuta, Dipylidium canium 
en Diphilobothrium latum is de mens de gastheer. 

 

 Bij infecties met Taenia solium en Hymenolepis nana is de mens zowel 
gastheer als tussengastheer  



Taenia spp. 



Hymenolepis diminuta 

Tribolium spp. 

vlo 



Hymenolepis diminuta of rattenlintworm 

 Lintworm van ratten en muizen die sporadisch bij  de mens wordt gezien.  

 Komt wereldwijd voor. 

 

 Levensduur volwassen lintworm: < 1 jaar.  

 Er kunnen meerdere wormen aanwezig zijn. 

 

 Lengte: 20 – 60 cm x 4 mm 

  800-1000 proglottiden  van 4 x 1mm 

 

 Scolex:  

 Knopvormig, heeft een rostellum maar geen haken;  

 4 zuignappen. 

 

  



Hymenolepis diminuta of rattenlintworm 

 Wijze van infectie:  

 Binnenkrijgen van de cystocercoid (blaasworm) in geïnfecteerde 
arthropoden. 

 Meestal: rattenvlooien: Xenopsylla cheopis en Nosophyllus fasciatus. 

 

 

 

 

 

 en meelkevers:  

 Tribolium confusatum en 

 Tenebrio molitor 

 

 

 



 Klinische verschijnselen:  

 Meestal geen klinische verschijnselen. Soms diarree. 

 

 Behandeling:   

 Praziquantel (single dosis 5-10 mg/kg). 

 

 Preventie: 

 Rattenbestrijding!!! (Garcia) 

 

 

 



Aanvullende informatie van de patiënt...... 

 In de straat waar de patiënt woont heeft men al geruime tijd last 

  van ratten!!. De gemeente komt 2 x per week langs om te helpen  

 met de bestrijding maar ze komen er maar niet vanaf. 

 

 



Hymenolepis nana 

wordt beschouwd als de meest voorkomende lintworm in de wereld 
 



Hymenolepis nana heeft géén tussengastheer nodig! 
 

De oncosfeer ontwikkelt zich in de submucosa van de dunne darm tot een 
blaasworm of cysticercoïd. Hieruit komt een volwassen worm van die zich 
aan de darmwand hecht. 
 
 



 
Gravide proglottiden vallen in de darm uiteen. 

Interne auto-infectie  
 
 



Hartelijk dank voor uw aandacht 


