
Lintwormen
Lintwormen komen zowel bij honden

als bij katten voor. Zij worden altijd

via tussengastheren overgedragen

bijvoorbeeld na opname van

knaagdieren, besmet vlees en veelvuldig

via vlooien (en luizen). Na besmetting

kunnen zij ontsteking van de darm en diarree veroorzaken,

hoofdzakelijk bij jonge of ondervoede dieren. Ook kan braken

worden gezien,soms met zichtbare wormsegmenten. Een

besmetting herkent u aan langwerpige segmenten in de

ontlasting en de omgeving (‘rijstekorrels’). Tevens kunnen

dieren door irritatie van de anus met hun achterste over de

grond gaan schuren. Mensen kunnen worden besmet door

het per ongeluk inslikken van een tussengastheer (vlo),

wat vooral bij kinderen wordt gezien. Irritatie van de anus

is dan het belangrijkste symptoom. Van groter belang is dat

de mens voor sommige lintwormen als tussengastheer kan

optreden, met name van de vossenlintworm (Echinococcus).

Onvolgroeide stadia hiervan kunnen bij mensen een soms

fatale aandoening van de lever en longen veroorzaken.

Toedienen een probleem?
Het toedienen van tabletten kan lastig zijn. Tegenwoordig zijn

er echter kleinere en gecoate tabletten, die uw hond of kat veel

gemakkelijker doorslikt. Door de coating vallen deze tabletten

niet uit elkaar en krijgt uw huisdier altijd de juiste dosering.

Zo wordt ontwormen een kleinigheid en weet u zeker dat uw

hond of kat goed is beschermd. Vraag uw dierenarts om meer

informatie.

Ontwormen? 
Een kleinigheid!

Geef wormen geen kans.

Ontworm vier keer per jaar.

Ware grootteWare grootteWare grootte

• Diarree (met bloed)

• Verstopping

• Achterblijvende groei

• Braken

• Bloedarmoede

• Doffe vacht

Vier keer 
per jaar

Bescherm uw huisdier 
en uw gezin

Vier keer per jaar ontwormen
Niet altijd ziet u bij een wormbesmetting iets afwijkends aan

uw huisdier. Toch is het van groot belang om aan de gevolgen

van infecties voor uw hond of kat èn voor uw omgeving te

denken. Zoals eerder vermeld vinden besmettingen met

spoelwormeitjes uit de omgeving bij kinderen meestal

gemakkelijk plaats. Voorkom daarom uitscheiding van eitjes

in de omgeving door regelmatig uw huisdier te ontwormen.

Als u uw hond of kat regelmatig ontwormt, bij voorkeur vier

keer per jaar, dan draagt u bij aan een goede bescherming

van uw huisdier en uw gezin. Puppy’s en kittens dienen het

eerste half jaar frequenter te worden ontwormd.

Ontwormingsschema’s
Puppy’s: ontworm uw puppy’s in levensweek 2, 4, 6, 8, 10

en 12; daarna maandelijks totdat ze een half jaar oud zijn.

Kittens: ontworm uw kittens in levensweek 6, 8, 10 en 12;

daarna maandelijks totdat ze een half jaar oud zijn.

Volwassen katten & honden: ontworm uw dier(en)tenminste

4x per jaar

Heeft uw huisdier de volgende symptomen,
raadpleeg dan uw dierenarts:

Voor meer informatie:
Novartis Consumer Health B.V., Business Unit Animal Health

Postbus 3025, 4800 DA  Breda (NL) 

www.ah.novartis.nl / www.ah.novartis.be
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Bescherm uw huisdier en 

uw gezin.

Waarom is ontwormen 

zo belangrijk?

Spoelwormen
De spoelworm is de meest

voorkomende worm bij honden en

katten. Besmetting van volwassen

huisdieren vindt plaats door opname van

eitjes uit de omgeving of door opname van

besmette tussengastheren (knaagdieren).

Puppy’s worden bijna altijd geboren met een besmetting en

puppy’s en kittens worden bovendien vaak besmet via de

moedermelk. Verschijnselen die kunnen optreden zijn:een

opgeblazen buik, braken, diarree, een doffe vacht, hoesten of

koliek. Deze worden vooral bij jonge dieren gezien. Het is dus

belangrijk om overdracht van besmetting via het moederdier te

voorkomen of te beperken.

Ook kinderen kunnen worden besmet door opname van eitjes

in speelzand of besmette grond. De larven van spoelwormen

verspreiden zich na opname door het hele lichaam.

Bereiken ze de ogen, dan kunnen ze tot verstoringen van het

gezichtsvermogen en in zeldzame gevallen zelfs tot blindheid

leiden. Het is dus van groot belang de uitscheiding van eitjes in

de omgeving door honden en katten te voorkomen. Ontworming

is hiervoor essentieel.

Haakwormen
Haakwormen (Ancylostoma) komen

vooral in subtropische gebieden

(waaronder Zuid-Europa) voor, maar

worden ook in België (kat) aangetroffen.

Larven dringen via de huid of slijmvliezen

het dier binnen. Besmetting van puppy ’s

en kittens geschiedt ook via de moedermelk.

In de dunne darm veroorzaken zij kleine bloedende wondjes,

die in ernstige gevallen kunnen leiden tot heftige diarree en

bloedarmoede bij uw huisdier.

Ook mensen kunnen worden besmet via huidcontact met larven

op het strand of op vochtige grond, waarbij sterk jeukende

ontstekingen het gevolg kunnen zijn.

Zweepwormen 
Besmetting met deze worm vindt

plaats door opname van eitjes uit de

omgeving. Zweepwormen kunnen bij

de hond ontsteking van de wand van

de dikke darm veroorzaken met buikpijn,

diarree, verminderde eetlust, lusteloosheid

en bloederige ontlasting tot gevolg. Het ziektebeeld is vaak

langdurig en diagnose kan moeilijk zijn.

Hartwormen
De hartworm komt met name voor

in warme gebieden, waaronder

Zuid-Europa. Deze parasiet wordt

overgebracht door muggen, die bij het

bijten van de hond (of kat) besmettelijke

larven in de huid inbrengen. Wanneer u uw

hond meeneemt op vakantie naar risicogebieden, dan is het

raadzaam om preventieve maatregelen te nemen.

Een hond of kat in huis is een groot plezier voor het hele

gezin, ook voor kinderen. Vanzelfsprekend wilt u uw huisdier

gezond laten opgroeien en het zo goed mogelijk tegen ziekte

beschermen. Toch komt het regelmatig voor dat

honden en katten besmet worden met wormen. Dit kan

gebeuren door bijvoorbeeld contact met een besmette

omgeving, via besmette uitwerpselen maar ook via insecten

(vlo en mug).

Sommige wormen die huisdieren oplopen kunnen ook mensen

besmetten, en veroorzaken dan een zogenaamde zoönose.

Kinderen kunnen gemakkelijk worden besmet bij het spelen in

de zandbak of in het park waar honden of katten hun behoeften

doen. Maar ook bij tuinieren of contact elders met besmette

grond kunt u zelf besmet raken.

Als u zwanger bent of als u jonge kinderen heeft, is het raadzaam

meer informatie in te winnen bij uw dierenarts over de risico ’s

van zoönoses.


