
Masels in die vleis 

Mense wat op plase lewe, is dit gewoond om met 

rou vleis te werk. Maar weet ons altyd, wat ons 

daar sien? Daardie wit toue in spiervleis, is dit 

bloedvate of senings of dalk wurms? Daardie 

klein wit goetertjies binne-in die spier, is dit vet 

klontjies, weefsel of dalk iets aakligs? Daardie wit 

stippels in 

die vleis? Wat is dit? 

Dit is die sistvorm van die menslintwurm 

en kom in die spierweefsel van vark, 

beeste maar  ook wild voor (ek sien dit 

baie by gemsbok- en soms ook by 

koedoevleis)). Hierdie diere tel dit met die weiding op, waarteen dit vassit, as die kamp 

met menslike onlasting besmet is. Die diere is die tussentydse gashere vir die 

ontwikkelende lintwurm en as ons vars rou vleis eet, wat met hierdie siste besmet is, voer 

ons onsself met ‘n lintwurm wat dan in ons dunderm tuisgaan, groei en ons ingeneemde 

kos met ons deel. Die lintwurm kat etlike meters lank word en gewigsverlies en 

swak eetlus veroorsaak. 

Hierdie klein onkosfere of finne, (eerste larfstadium van die 

lintwurm wat die dier met die weiding optel) het ek teen 

die lewer van ‘n dier ontdek.  ‘n Mens moet maar goed 

na die vleis kyk, as jy dit sny! 

As ons wil verhoed om lintwurms aan te teel, kan  ons 

die volgende doen:                                                                          

1.  Moenie rou vleis eet wat jy nie baie goed deurgekyk het nie.                                                                                                                                                               

2.  Vries die vleis eers voordat dit gebruik word of kook/bak in oond behoorlik.                                                                                   

3.  Ontwurm gereeld, veral  ook die werksmense. Die wurmmiddel moet Albendazole bevat 

om die menslintwurm te verwyder. Daar is  ook huisrate soos bv. die fyngestampte bas van 

die oumaboom (Albizia anthelmintica) wat ‘n mens kan gebruik…                                                      

MAAR tref liewer voorsorg! 



Skematiese voorstelling van die lintwurm se lewenskringloop 

 

 

 

Dit is die moeite werd om kennis in te win oor hierdie onderwerp om onsself, ons 

familielede en ons werksmense te beskerm teen sulke parasiete. 
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Siektes en Parasiete van Beeste, Skape en Bokke in Suid-Afrika  (P.Oberem, D.Odendaal, PT 

Oberem, MGS Snyman, L.Ludwig, H.Mynhardt)                                                                         
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Foto :Die sistvorm van die menslintwurm kom in die spierweefsel van varke en beeste as 

die sogenaamde “masels” (uit die boek Siektes en Parasiete van Beeste, Skape en Bokke in 

Suid-Afrika) 
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