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Hond of kat komt niet buiten, 
of komt buiten maar heeft 
geen direct contact met park, 
zandbak, (ontlasting van) 
soortgenoten, speelweide, 
rauw vlees, slakken of 
prooidieren  

Hond of kat komt buiten en 
heeft wel direct contact met 
(ontlasting van) soortgenoten, 
park, zandbak of speelweide

Hond woont in gebied waar 
vossenlintworm (Echinococcus 
multilocularis) voorkomt 
(bijv. Zuid-Limburg of Oost-
Groningen in NL1, of ten 
zuiden van de rivieren Samber 
en Maas2 in BE) en eet 
prooidieren en/of gaat mee 
op jacht

Laag risico Medium 
risico

Hoog 
risico

Risico groepen:*     A B C / D

Bepaal eenvoudig hoe vaak ontworming nodig is

RISICOGROEP A 
1–2 x per jaar ontwormen 
tegen spoelwormena,b,c

RISICOGROEP B 
4 x per jaar ontwormen tegen 
spoelwormena,b,c

RISICOGROEP C 
Vaker dan 4 x per jaar 
ontwormen tegen 
spoelwormen, afhankelijk van 
de mate van opname van rauw 
vlees/prooidieren/slakkena,b,c

RISICOGROEP D 
Maandelijks ontwormen 
tegen lintwormen; voor 
ontwormingsadvies tegen 
spoelwormen, volg overige 
vragena,b,c

a. Indien lintwormsegmentjes worden gezien rond de anus of in de ontlasting: ontworm tegen lintwormen en start 
vlooienbestrijding

b. Het regelmatig laten onderzoeken van de ontlasting van hond of kat is een goed alternatief voor het 'standaard' 
ontwormingsadvies

c. Ruim de ontlasting direct op en deponeer die in een grijze container (gewoon afval) en niet in de GFT-bak op de 
composthoop



Bepaal eenvoudig hoe vaak ontworming nodig is

*	 ESCCAP	guidelines	2017			
**	 ESCCAP	Modulaire	richtlijnen:	wormbesmetting	bij	hond	en	kat

Risico groepen*  In het geval van de spoelworm (Toxocara spp.) wordt een 
maandelijks behandelingsinterval aanbevolen bij huisdieren in situaties met 
risico voor de volksgezondheid, zoals verblijf bij een familie met kleine kinderen 
waarbij het dier regelmatig in de tuin of elders buiten komt. Dit geldt ook 
voor huisdieren bij personen met verminderde weerstand. Deze vallen ook in 
risicogroep D.

Ontwormingsadvies pups en kittens (jonger dan 6 
maanden)**

Pups moeten routinematig ontwormd worden met een 
geschikt ontwormingsmiddel vanaf een leeftijd van 2 weken, 
waarbij de behandeling iedere 2 weken herhaald wordt tot 2 
weken na het spenen. Vervolgens maandelijks tot een leeftijd 
van een half jaar.

Lacterende teven worden gelijktijdig met de pups ontwormd, 
omdat zij een patente infectie kunnen hebben (opname van 
larven via oplikken ontlasting van de pups).

Aangezien er bij kittens geen sprake is van een prenatale 
infectie - ze worden niet besmet in de baarmoeder - kan de 
behandeling gestart worden op een leeftijd van 3 weken 
en iedere 2 weken herhaald tot 2 weken na het spenen. 
Vervolgens maandelijks tot een leeftijd van een half jaar.

Lacterende poezen worden gelijktijdig met de de kittens 
ontwormd omdat zij een patente infectie kunnen hebben 
(opname van larven via oplikken ontlasting van de kittens).
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Voor verdere informatie contacteer Elanco Animal Health:
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