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Eet rauw vlees. Eet slakken en/of rauw 
vlees en/of hee� toegang tot rauw 

vlees of slachtafval.

Hond komt niet buiten of komt buiten, 
maar hee� geen direct contact met 

park, zandbak, (ontlasting van) 
soortgenoten, speelweide, rauw vlees, 

slakken of prooidieren.

Hond komt buiten en hee� wel direct 
contact met (ontlasting van) 

soortgenoten, park, zandbak of 
speelweide.

Hond komt in gebied waar 
vossenlintworm voorkomt en eet 

prooidieren en/of gaat mee op jacht.

Eet prooidieren en/of slakken en/of 
gaat mee op jacht. Hee� een aanleg 

om alles te eten.

Groep C
Behandel 4-12 keer per 

jaar tegen spoel- en 
lintwormen in overleg 

met je dierenarts

Groep B
4 x per jaar ontwormen 
tegen spoelwormen of 

op basis van 
ontlastingsonderzoek.

Groep A
1-2 x per jaar 

ontwormen tegen 
spoelwormen of 

op basis van 
ontlastingsonderzoek.

Groep D
Behandel maandelijks 

tegen lintwormen en 4-12 
keer per jaar tegen 

spoelwormen in overleg 
met je dierenarts

Preventiemaatregelen
Indien lintwormstukjes worden gezien rond de anus of in de 
ontlasting moet je je hond ook ontwormen tegen lintworm met 
praziquantel en starten met een vlooienbehandeling.
 
Het regelmatig laten onderzoeken van de ontlasting van je hond is 
een goed alternatief voor het 'standaard' ontwormingsadvies.

Belangrijke hygiënemaatregelen voor mensen en dieren:
� �
1. Was goed je handen (vooral ook bij kinderen), zeker voordat je iets 
gaat eten.
2. Was groente en fruit goed voor consumptie.
3. Voer geen rauw vlees. Zorg altijd voor vers drinkwater.
4. Dek zandbakken af als ze niet worden gebruikt.
5. Ruim ontlasting van je hond direct op in de tuin of tijdens het 
uitlaten en gooi het in de restafvalbak. Niet op de composthoop! 
Was hierna je handen.

Honden met een verhoogd infectierisico (sport, show, wedstrijd, kennel) 
2 x behandelen, namelijk 4 weken voor een evenement en 2-4 weken 
erna. In kennels maandelijks ontwormen of op basis van ontlastingson-
derzoek. 

Werkhonden (therapie, redding, politie) afhankelijk van het keuzedi-
agram maandelijks ontwormen of op basis van ontlastingsonderzoek

Behandeling tegen lintwormen:
Honden die door reizen of import in gebieden komen waar de 
vossenlintworm voorkomt, moeten 4 weken na start van de reis 
behandeld worden en vervolgens maandelijks tot 4 weken na 
terugkomst. Na import wormonderzoek laten doen. 

Bij honden die rauw vlees/slachtafval of prooidieren eten of jagen wordt 
geadviseerd elke 6 weken te ontwormen of op basis van elke 2-3 
maanden ontlastingsonderzoek.

Ontwormen als er een vlooienbesmetting is. 

Ontwormen als een lintworminfectie wordt gevonden.

Behandeling tegen hartworm:
Honden die leven in gebieden waar de hartworm voorkomt moeten 
maandelijks preventief worden behandeld tegen de larven tijdens het 
muggenseizoen.

Honden die door reizen of import in gebieden komen waar hartworm 
voorkomt moeten uiterlijk 30 dagen na vertrek worden behandeld en 
vervolgens maandelijks tot 30 dagen na terugkomst. 

 Deze ontwormingswijzer is gemaakt op basis van de ESCCAP richtlijnen.

Wil je nog meer informatie van onze dierenarts over het 
ontwormen van jouw hond ga dan naar 

www.medpets.nl/ontwormen

Hoe vaak moet jij jouw HOND ontwormen?

Aanvullende behandeling
Behandeling tegen spoelwormen:
Pups ontwormen vanaf een lee�ijd van 2 weken, waarbij de 
behandeling iedere 2 weken herhaald wordt tot 2 weken na het 
spenen, daarna maandelijks tot een half jaar lee�ijd. 

Zogende teven steeds gelijk met de pups ontwormen tot en met het 
spenen.

Er wordt geadviseerd om drachtige teven niet te ontwormen, door 
het gebrek aan geregistreerde middelen voor deze doelgroep. 



Wormen zijn parasieten die op verschillende plaatsen in het lichaam van het dier kunnen leven. Honden en katten 
kunnen op elke lee�ijd besmet raken, zelfs met wormen die een risico kunnen vormen voor de mens. Enkele belangrijke 

wormsoorten zijn: spoel-, haak- en lintwormen, waarvan de volwassen wormen leven in de dunne darm; hartwormen die 
leven in de longslagaders, en de Franse hartworm (of longworm), waarvan de volwassen wormen leven in het bloedvat 

tussen hart en longen. Sommige wormen kunnen een risico voor de gezondheid van de mens vormen.

Spoelwormen

Spoelwormen zijn de meest voorkomende wormen bij honden en 
katten en vallen onder de groep rondwormen. Ze worden zo 
genoemd omdat ze in doorsnede rond zijn. Ze worden gevonden in 
darmen, luchtwegen, onder de huid, op de ogen, in bijholtes van 
de neus en in de grote vaten van het hart. De meest voorkomende 
en belangrijke rondworm in Nederland zijn de spoelwormen van 
de hond (Toxocara canis) en de kat (Toxocara cati).

Hartworm

Hartworm is de algemene naam voor de parasitaire worm 
Dirofilaria immitis die honden en katten kan besmetten. Deze 
worm wordt zo genoemd omdat het lee� in de longbloedvaten 
van het hart. In Nederland komen infecties met deze wormsoort 
nog niet voor, wel wordt het aangetoond bij dieren die 
bijvoorbeeld uit Zuid Europa afkomstig zijn of mee zijn geweest op 
vakantie naar dit gebied.

Lintwormen

Lintwormen hebben een indirecte levenscyclus. Volwassen 
lintwormen leven in de darmen van de eindgastheer (bijvoorbeeld 
de hond of kat) en de onvolwassen stadia van de lintwormen 
(blaaswormen genaamd, vanwege de vorm) leven in andere 
diersoorten, de tussengastheren (bijvoorbeeld schaap, vlo, konijn 
of muis). De hond eet de tussengastheer of delen hiervan op, 
waardoor de blaasworm het maagdarmkanaal van de hond 
binnenkomt en vervolgens ontwikkelt tot een volwassen lintworm. 
Bij de eindgastheer gee� een lintworm bijna nooit problemen.

Franse hartworm

Franse hartworm (longworm)
De Franse hartworm is de naam voor de parasitaire worm 
Angiostrongylus vasorum die honden kan besmetten. Deze worm 
wordt zo genoemd omdat deze lee� dicht bij het hart in de 
longbloedvaten. Hij wordt ook wel aangeduid met de term 
longworm omdat een infectie tot ernstige longschade kan leiden. 
Deze parasiet komt in Nederland voor. Honden besmetten zich 
vooral via het opeten van slakken. Honden kunnen ook besmet 
worden door het eten van prooidieren. 

 Deze ontwormingswijzer is gemaakt op basis van de ESCCAP richtlijnen.

Wil je nog meer informatie van onze dierenarts over het 
ontwormen van jouw hond of kat, ga dan naar 

www.medpets.nl/ontwormen

Uitleg verschillende wormsoorten


