
    Hond en/of kat: 
Komt buiten en heeft wel direct contact
met (ontlasting van) soortgenoten, parken,
zandbakken of speelweides

Hond leeft in een vossenlintworm
(Echinococcus multilocularis) endemisch
gebied, eet prooidieren en/of gaat jagen
zonder toezicht

JA

Eet slakken en/of rauw vlees en/of heeft
toegang tot rauw vlees/slachtafval

Hond: Komt niet buiten of komt buiten,
maar heeft geen direct contact met andere
soortgenoten, parken, zandbakken,
speelweiden, slakken, rauw vlees of prooidieren

KEUZEDIAGRAM ONTWORMING VOLWASSEN
HOND & KAT

Eet prooidieren en/of gaat jagen zonder
toezicht, heeft een aanleg om ‘alles’ te eten

NEE JA

Risicogroep A Risicogroep B Risicogroep C Risicogroep D

NEE

Binnenkat: Infectiedruk voor wormen is laag



Advies: 

RISICOGROEPEN
Risicogroep A
 
Risicogroep B
 
Risicogroep C
 
Risicogroep D

Behandel 1 - 2 keer per jaar tegen spoelwormen of verricht ontlastingsonderzoek

Behandel 4 keer per jaar tegen spoelwormen of verricht ontlastingsonderzoek

Behandel 4 - 12 keer per jaar tegen spoelwormen (hond & kat) en lintwormen (hond)
op basis van een risico-analyse

Behandel maandelijks tegen vossenlintworm; 4 - 12 keer per jaar tegen spoelwormen 
op basis van een risico-analyse

ONTWORM UW HOND/KAT                                            X PER JAAR

Op 2 weken leeftijd, daarna iedere 2 weken herhalen tot 2 weken na het spenen. Vervolgens maandelijks tot een leeftijd van
een half jaar
Zogende teven steeds tegelijk met de pups tegen spoelwormen ontwormen

1) Indien lintwormsegmentjes worden gezien rond de anus of op de ontlasting: ontworm tegen lintwormen met praziquantel en start vlooienbehandeling
2) Ruim de ontlasting direct op en deponeer dit in een grijze container (gewoon afval) en niet in de groenbak
3) Risico-analyse door een dierenarts

1,2

Ontwormen vanaf een leeftijd van 3 weken, daarna iedere 2 weken herhalen tot 2 weken na het spenen. Vervolgens
maandelijks tot een leeftijd van een half jaar
Zogende poezen steeds tegelijk met de kittens tegen spoelwormen ontwormen
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