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Wetenschappelijke naam
Anguillicoloides crassus (Kuwahara, Niimi & Itagaki, 1974) Moravec & 

Taraschewski, 1988 [1]

De zwemblaasworm Anguillicoloides crassus leeft als parasiet in de zwemblaas van 
de Europese paling Anguilla anguilla. Deze kleine rondworm komt oorspronkelijk 
uit Zuidoost-Azië. In de jaren ‘80 kwam de zwemblaasworm in Europa terecht 
door de import van besmette palingen. De verdere verspreiding van deze exoot 
werd via uitzettingen van deze palingen in de hand gewerkt. De eerste Belgische 
waarnemingen dateren van 1985. Sindsdien is de parasiet zeer algemeen aanwezig 
in zowel de wilde als de geweekte palingen. Geïnfecteerde palingen groeien minder 
goed en zijn in het algemeen minder fit. De zwemblaasworm wordt vermeld als 
één van de mogelijke oorzaken van de achteruitgang van de palingbestanden.
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Oorspronkelijke verspreiding

De zwemblaasworm Anguillicoloides crassus is een rondworm die van nature enkel 
voorkomt in Zuidoost-Azië [2]. Deze worm werd pas zeer laat ontdekt, omdat deze parasiet 
slechts een geringe impact uitoefent op zijn natuurlijke gastheer, de Japanse paling Anguilla 
japonica [3]. Omdat er in Japan in het begin van de jaren ‘70 een gebrek aan juveniele Japanse 
palingen heerste, voerde men de Europese paling Anguilla anguilla in voor de kweek [4]. 
Deze vertoonden plots allerhande ziektesymptomen, wat leidde tot de ontdekking van de 
massaal aanwezige zwemblaasworm [3]. In 1974 werd de zwemblaasworm vervolgens 
beschreven als een rondworm die zich parasitair voedt met bloed uit de wand van de 
zwemblaas van de paling [3].

Eerste waarneming in België

In België werd de zwemblaasworm voor het eerst waargenomen op 13 november 1985, na 
een staalname van palingen die in de Belgische Kleine en Grote Nete uitgezet werden. Uit 
een staal van 32 palingen werd één geïnfecteerd individu aangetroffen. Omdat de palingen 
uit het Nederlandse Grevelingenmeer afkomstig waren, gaat het hier, strikt genomen, om 
een waarneming voor Nederland [5]. Aangezien een paling uit de staalname geïnfecteerd 
was, mag men aannemen dat er tussen de uitgezette palingen eveneens geïnfecteerde 
exemplaren aanwezig waren [6].

Verspreiding in België

Na de eerste waarneming in 1985, kende de soort een snelle verspreiding in België. In 
de zomer van 1986 bleek de parasiet reeds voor te komen in de meeste waterlopen in 
Antwerpen en West-Vlaanderen [7]. In 1987 bleken 34% van de palingen in Vlaamse meren 
en rivieren geïnfecteerd met één of meerdere volwassen zwemblaaswormen. Tien jaar 
later – in 1995 – lag dit cijfer op 62,5%; 15 jaar later op 70%. Beschouwt men ook de 
aanwezigheid van larven in de zwemblaas, dan is slechts 10% van de palingen niet besmet 
met deze parasiet [6].

Verspreiding in onze buurlanden

In het voorjaar van 1982 werd de zwemblaasworm voor het eerst waargenomen op het 
Europese vasteland, namelijk in Europese paling uit de Wezer-Eems regio in het noorden 
van Duitsland [8, 9]. De parasiet verspreidde zich daarna snel over Europa. In 1985 werd de 
soort al waargenomen in zowel België, Nederland als Frankrijk [10-12].
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In 1987 werd de zwemblaasworm in het oosten van het Verenigd Koninkrijk aangetroffen. 
De introductie vond hier plaats via het transport van besmette Europese palingen van op 
het continent [13]. Tegenwoordig komt de soort voor in meren en rivieren van Noorwegen 
tot Italië en Spanje, inclusief Ierland en Groot-Brittannië. Ook in Marokko en Turkije treft 
men deze parasiet aan [14, 15].

Wijze van introductie

De zwemblaasworm werd rond 1980 in Europa geïntroduceerd via de import van 
geïnfecteerde palingen [16] uit Oost-Azië, vermoedelijk Taiwan [4]. Deze palingen werden 
toen voor consumptie naar Europa getransporteerd [16]. Paling (voor consumptie) wordt 
immers meestal levend verhandeld. Het transportwater – mét larven – kan vervolgens in de 
rivieren terechtkomen. De parasiet kon zich initieel verder verspreiden via ongecontroleerde 
palinguitzettingen, en vervolgens via natuurlijke verspreidingsmechanismen [7]. Het was 
de import van geïnfecteerde Europese palingen uit Nederland – om de palingstand van 
de Belgische rivieren aan te vullen – die de zwemblaasworm in de Belgische wateren 
introduceerde [7].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Vooraleer de zwemblaasworm in Europa geïntroduceerd werd, kwam geen enkele 
zwemblaasparasiet voor in de Europese paling. Deze parasiet kende bijgevolg geen 
concurrentie en kon zich dan ook snel verspreiden [17].

Eenmaal de larven van deze parasiet in het water terechtkomen, hechten ze zich met hun 
staartuiteinde vast aan de bodem. Daar maken ze kronkelende bewegingen, zodat ze sneller 
opgemerkt en dus opgegeten worden door hun tussengastheren [14, 18, 19]. Zo infecteert 
deze rondworm in Europa verschillende soorten roeipootkreeften. Daarnaast kunnen ook 
diverse andere tussengastheren – via predatie van de roeipootkreeften – geïnfecteerd 
worden, die niet noodzakelijk zijn voor de zwemblaasworm om zijn levenscyclus succesvol 
te voltooien. Het gaat hier bv. over kleine vissoorten, slakken, amfibieën en insecten. 
Deze tussengastheren stellen de larven in staat om langer te overleven, zonder hierbij 
hun infectievermogen te verliezen [17]. De paling – de eindgastheer – wordt vervolgens 
geïnfecteerd door zich met deze tussengastheren te voeden [18]. In de zwemblaas van 
de palingen groeien de larven uit tot volwassen individuen [18]. Zonder de paling kan deze 
parasiet zijn levenscyclus niet voltooien [17].

De aanwezigheid van een brede waaier aan micro- (bv. virussen, bacteriën, fungi, protozoa) 
en macroparasieten (bv. platwormen, geleedpotigen, Myxosporea) hebben een positief 
effect op het invasiepotentieel van de zwemblaasworm in de eindgastheer. Dit te wijten 
aan het feit dat een lichamelijke reactie tegen infecties een antagonistisch proces op gang 
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zet, waarbij een reactie tegen bv. de microparasieten, de macroparasieten een grotere 
slaagkans geeft tot het succesvol infecteren van de paling [20]. 

De zwemblaasworm kan een brede waaier aan temperatuur- en zoutvariatie weerstaan. Zo 
kunnen de larven voor meerdere maanden lage temperaturen tot 5 °C overleven, al heeft 
de soort een voorkeur voor warmer water. Daarnaast is deze worm in staat te overleven in 
zowel zoet, brak als zout water [14, 19].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De larven van de zwemblaasworm hechten zich, na het vrijkomen uit de palingen, snel 
vast aan de bodem, waardoor verspreiding door stromingen beperkt blijft. Migratie van de 
verschillende tussengastheren speelt wel een voorname rol in de verdere verspreiding. De 
eindgastheer – de Europese paling – migreert tenslotte vanuit meren en rivieren naar zee 
en overbrugt op deze wijze grote afstanden, hetgeen de zwemblaasworm in staat stelt zijn 
leefgebied snel uit te breiden [13, 17]. 

Het menselijk handelen vormt één van de belangrijkste factoren die de verdere verspreiding 
van de parasiet in de hand werken. Zo worden meren en rivieren frequent bevoorraad met 
paling uit andere gebieden en worden kweekpalingen uitgewisseld tussen kwekerijen [17]. 
Verder speelt ook de handel van levende paling (voor consumptie) een belangrijke rol in de 
verspreiding: het transportwater – dat met zwemblaaswormlarven geïnfecteerd kan zijn – 
kan in rivieren terecht komen [21]. Ook het transport van geïnfecteerde tussengastheren via 
ballastwater van schepen kan de verspreiding beïnvloeden [14].

Zoals eerder vermeld, kunnen de larven van deze parasiet zowel in hoge als lage 
watertemperaturen en zoutgehaltes overleven. Dit betekent dat de soort in een brede 
range van milieucondities kan gedijen en zich gemakkelijk kan aanpassen aan een nieuwe 
omgeving. Ideale omstandigheden voor het versneld doorlopen van de levenscyclus zijn 
een hogere temperatuur en een lager zoutgehalte [13, 19].

(Potentiële) effecten en maatregelen

De Europese paling ondervindt – net als de Amerikaanse paling – felle hinder van een 
infectie door de zwemblaasworm [22-26]. Dit in tegenstelling tot de Japanse paling (de 
oorspronkelijke gastheer), die aangepast lijkt te zijn aan het voorkomen van deze parasieten 
in zijn zwemblaas [17]. 

Zo wordt bij de Europese paling – als reactie op de besmetting – de wand van de zwemblaas 
dikker en het volume ervan kleiner, wat problemen kan geven tijdens de migratie van 
de paling van zoet naar zout water [27]. Voor de voortplanting migreert de paling vanuit 
de rivieren richting de Sargassozee (Noordwest-Atlantische Oceaan). Zee- en zoetwater 



Wormen - 551

hebben een verschillende dichtheid en de zwemblaas zorgt ervoor dat palingen (en veel 
andere vissen) hun lichaam op de gewenste diepte kunnen houden zonder hiervoor energie 
te moeten verbruiken met zwembewegingen. Verticale migraties worden bemoeilijkt bij een 
kleinere en slecht functionerende zwemblaas [28]. Het hoger energieverbruik bij een slecht 
functionerende zwemblaas kan leiden tot onvoldoende energiereserves voor de rijping van 
de geslachtsklieren en om zich voort te planten. Bovendien resulteert een geïnfecteerde 
zwemblaas in een tragere zwemsnelheid. Voordat de paling aan zijn tocht begint naar de 
Sargassozee ondergaat hij een metamorfose [29, 30]. De paling wordt zilver en ondergaat 
andere functionele aanpassingen om de hogere druk in de oceaan te doorstaan. De 
infectie door de zwemblaasworm kan deze metamorfose versnellen, wat leidt tot een 
minder goede verzilvering. Dit kan de capaciteit om over lange afstanden te migreren en 
zich voort te planten verminderen [29]. Daarnaast is de zwemblaasworm verantwoordelijk 
voor een verlaagde immuunrespons, hetgeen kan resulteren in een hogere gevoeligheid 
voor andere pathogene aandoeningen [31].

Sinds 2000 worden in Vlaanderen – op aanraden van de Vlaamse Hoge Raad voor 
Riviervisserij – enkel nog glasalen (juveniele palingen met een doorschijnend uiterlijk) 
uitgezet. De meerjarige palingen worden niet meer uitgezet, om het risico op verdere 
verspreiding van zwemblaaswormen en andere ziektes tegen te gaan. Deze maatregel 
bleek echter weinig effectief, aangezien glasalen eveneens vatbaar zijn voor de parasiet en 
de zwemblaasworm reeds sinds 2000 een verspreid voorkomen kent binnen België en zijn 
leefgebied ook op natuurlijke wijze kan uitbreiden [6].

Onder kweekomstandigheden zijn geïnfecteerde palingen gevoeliger voor stress [32], 
hebben ze een verminderde eetlust en ondergaan ze bijgevolg gewichtsverlies [10]. Tijdens 
warme zomers kunnen deze factoren leiden tot massale palingsterfte in kleine kwekerijen. 
Daarbovenop vormen de hogere watertemperaturen ideale omstandigheden voor de 
zwemblaasworm, die zich dan snel kan verspreiden [17]. De meest effectieve behandeling 
tegen deze parasiet in kwekerijen maakt gebruik van het antibioticum ‘L-levamisole’, 
dat een verlammend effect heeft op de wormen. In Noord-Amerika is dit antibioticum 
echter niet langer beschikbaar waardoor naar alternatieven dient te worden gezocht. Een 
onderzoek in 2012 stelde het gebruik van benzoëzuur (Emamectine benzoaat) voor als 
alternatief voor L-levamisole ter behandeling van de Amerikaanse paling [33]. 

Verder tracht men de populaties van de tussengastheren – de roeipootkreeften – en 
het opgestapelde organisch materiaal in de kwekerijen laag te houden, hetgeen de 
overlevingskansen van de zwemblaaswormen vermindert. Het gebruik van chemische 
producten zoals diflubenzuron (DFB) wordt ontraden. Deze behandeling dient immers 
wekelijks herhaald te worden om efficiënt te zijn en is bovendien niet milieuvriendelijk [34].

Tegenwoordig stabiliseert de infectiesnelheid onder Europese palingen. Palingen met een 
verdikte zwemblaaswand zijn immers minder vatbaar voor nieuwe infecties. Steeds vaker 
worden ook ingekapselde larven gevonden in de zwemblaas, deze zullen zich minder snel 
ontwikkelen tot volwassen wormen [6, 7].
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De volwassen zwemblaaswormen komen enkel en alleen voor in de zwemblaas van 
palingen en worden bij het schoonmaken van de palingen – samen met de zwemblaas – 
volledig verwijderd. Voor de mens zijn er bijgevolg geen nadelige effecten te verwachten bij 
het consumeren van paling of hiervan afgeleide producten [10].

Specifieke kenmerken

De paring van de zwemblaasworm vindt plaats in de zwemblaas van de paling, waarbij 
het vrouwtje tot een half miljoen eitjes kan leggen. Eenmaal de larven zijn uitgekomen, 
bewegen deze zich via een verbindingsbuis tussen de zwemblaas en de darm naar het 
water. Daar hechten ze zich snel vast aan de bodem waarna ze via kronkelende bewegingen 
tussengastheren lokken (roeipootkreeftjes). De paling wordt vervolgens geïnfecteerd via de 
consumptie van deze tussengastheer, of via consumptie van een ander organisme dat zich 
eerder heeft gevoed met de roeipootkreeftjes (bv. vissen, slakken, amfibieën of instecten).  
Na consumptie door de paling verplaatsen de parasieten zich door de darmwand naar de 
zwemblaas. De infectie van de zwemblaas van de paling is noodzakelijk ter voltooiing van 
de levenscyclus van de parasiet [18, 34].

Zwemblaaswormen zijn donkerbruin van kleur, door het bloed dat ze opzuigen. Ze hebben 
een afgeronde kop, een puntige staart en ze rollen zich op in 2 à 3 windingen. Wanneer men 
een zwemblaas van een besmette paling met het blote oog bekijkt, zijn deze parasieten 
merkbaar als donkere knobbeltjes [10]. Een mannelijke zwemblaasworm is ongeveer 3,5 cm 
lang, terwijl de vrouwelijke individuen gemiddeld dubbel zo lang worden (7 cm). Ook in de 
breedte verschillen de geslachten sterk van elkaar: een mannetje is ongeveer 2 mm breed, 
een vrouwtje gemiddeld 5 mm [3, 10].

Een zwemblaasworm leeft 8 à 10 maanden en kan zowel in zoet, brak als zout water 
voorkomen. In zeewater zijn de overlevingskansen van de larven wel lager [13].
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