
Nee Ja

Ja

Nee

Eet rauw vlees.

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

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

slakken of prooidieren.

Hond of kat 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.

Groep C
Vaker dan 4 x per jaar 

ontwormen tegen 
spoelwormen op basis 
van rauwvlees/prooi-

dier opname.

Groep B
4 x per jaar ontwormen 

tegen spoelwormen.

Groep A
1-2 x per jaar 

ontwormen tegen 
spoelwormen.

Groep D
Maandelijks 

ontwormen tegen 
lintwormen, voor 

spoelwormen volg 
overige vragen.

Preventiemaatregelen

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

Belangrijke hygiënemaatregelen voor mensen en dieren:
� �
1. Was goed uw handen (vooral ook bij kinderen), zeker voordat u 
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 uw hond of kat direct op in de tuin of tijdens 
het uitlaten en gooi het in de restafvalbak. Niet op de composthoop! 
Was hierna uw handen.

Ontworming 
pups & kittens

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 tegelijk met de pups ontwormen.

Kittens
Ontwormen vanaf een lee�ijd van 3 weken, waarbij de 

behandeling iedere 2 weken herhaald wordt tot 2 weken na het 
spenen, daarna maandelijks tot een half jaar lee�ijd. 

Zogende poezen steeds tegelijk met de kittens ontwormen.

 Deze ontwormingswijzer is gemaakt op basis van de ESCCAP richtlijnen.

Wilt u nog meer informatie van onze dierenarts over het 
ontwormen van uw hond of kat, ga dan naar 

www.medpets.be/ontwormen


