
Ontworming hond & kat:  
Hoe als apotheker uw klant 
bijstaan met deskundig advies?

Waarom ontwormen?

Hoe een wormbesmetting voorkomen?

Welk ontwormingsmiddel gebruiken?

   Werkzaam tegen alle relevante rond-en lintwormen 

  Slechts 1 enkele toediening

   Zeer smakelijke tablet (volwassen dier) of suspensie (pups)

   Veilig voor hondenrassen met een MDR1(-/-) mutatie, 
tijdens het laatste derde van de dracht en tijdens de lactatie

Lichaams- 
gewicht

Aantal 
tabletten

2-5 1/2
> 5 - 10 1
> 10 - 15 1 1/2
> 15 - 20 2

Lichaams- 
gewicht

Aantal 
tabletten

7 - 17,5 1/2
> 17,5 - 35 1
> 35 - 52,5 1 1/2
> 52,5 - 70 2

2 tabletten 
1 tab/4 kg
CNK 1255058

1 ml/kg  
lichaamsgewicht 
Pups ouder dan  
2 weken en  
zwaarder dan 0,6kg
CNK 2656783

2 of 6 tabletten 
1 tab/10 kg 
Vanaf 2 kg
CNK 3245693 
CNK 3245701

2 tabletten 
1 tab/35 kg 
Vanaf 7 kg
CNK 3690302

   Werkzaam tegen alle relevante rond-en lintwormen 

  Slechts 1 enkele toediening

  Zeer makkelijke SPOT-ON pipet toediening

   Ook werking tegen de wormlarven: Zeer volledige 
ontworming voor buitenkatten!

  Mag gebruikt worden bij drachtige/lacterende dieren

*  voor katten > 8 kg: 
gebruik een geschikte 
combinatie van pipetten

Kleine katten 
≥ 0,5 kg - 2,5 kg
0,35 ml in 1 pipet
CNK 4131850

Middelgrote katten 
≥ 2,5 kg - 5 kg
0,7 ml in 1 pipet
CNK 4131843

Grote katten 
≥ 5 kg - 8 kg
1,12 ml in 1 pipet
CNK 4131835

 Bescherming mens: Verschillende wormen kunnen overgedragen worden van dier op mens zoals de 
spoelworm en de lintworm. Vooral kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met verminderde 
afweer lopen gevaar.

  Bescherming dier: Bij jonge en verzwakte dieren kan een wormbesmetting grote schade aanrichten 
in vitale organen en zorgen voor lichamelijke klachten (oa. braken, diarree, obstructie, gewichtsverlies, 
slechte vacht), interferentie immuniteit en zelfs sterfte.

 Infectiedruk omgeving verlagen: Besmette honden en katten vertonen niet altijd symptomen, maar 
scheiden wel onzichtbare wormeieren uit in de omgeving! Een besmet milieu vormt een infectiegevaar 
voor andere dieren en mensen.

 Goede hygiëne: Handen wassen na tuinieren/spelen in zandbak - Groenten en fruit wassen - 
Uitwerpselen in de tuin steeds opruimen - Regelmatig reinigen van de kattenbak - Contact vermijden 
met loslopende honden, katten en vossen - Geen rauw vlees of slachtafval geven aan honden en katten.

  Ontworming: Regelmatige ontworming van hond en kat is noodzakelijk om de gezondheid van dier en 
mens te garanderen en de infectiedruk in de omgeving laag te houden.

 Vlo preventie: De vlo is tussengastheer voor de lintworm. Regelmatig gebruik van een anti-vlo middel 
vermindert risico op besmetting met een lintworm. Omgekeerd: Is het dier besmet met vlooien? 
Geef dan steeds een ontwormingsmiddel werkzaam tegen lintwormen mee!



Wanneer ontwormen?

Leeftijd puppy Ontworming Puppy Moederdier1

2 weken 1e keer

PUP

Vanaf 2 weken en 
vanaf 0,6 kg

DOG
4 weken 2e keer

6 weken 3e keer

8 weken2 4e keer

Tot 6 maanden Maandelijks

DOG

Vanaf 2 kg

DOG
Ouder dan 6 maanden Minstens 4 keer  

per jaar3

Leeftijd kitten Ontworming Kitten Moederdier1

3 weken 1e keer

CAT

Vanaf 3 weken

5 weken 2e keer

7 weken 3e keer

9 weken 4e keer

Vanaf 8 weken 
en 0,5 kg

11 weken2 5e keer

Tot 6 maanden Maandelijks

Ouder dan 6 maanden Minstens 4 keer  
per jaar3

1 Zogende teven steeds tegelijk met de pups ontwormen 
2 Tot 2 weken na het spenen 
3  4 keer per jaar behandelen of ontlastingsonderzoek verrichten van zodra een hond buiten komt 

en in contact komt met soortgenoten, zandbakken of speelweides
Wormbestrijding bij hond en kat. ESCCAP Richtlijn 01 Zesde Druk – April 2020. Online te raadplegen op:  
https://www.esccap.eu/uploads/docs/dvd5l092_ESCCAP_Endo_Richtlijn_1_6e_dr._NL_1p.pdf.

1 Zogende kattinnen steeds tegelijk met de kittens ontwormen 
2 Tot 2 weken na het spenen 
3  4 keer per jaar behandelen of ontlastingsonderzoek verrichten van zodra een kat buiten komt 

en in contact komt met soortgenoten, zandbakken of speelweides
Wormbestrijding bij hond en kat. ESCCAP Richtlijn 01 Zesde Druk – April 2020. Online te raadplegen op: 
https://www.esccap.eu/uploads/docs/dvd5l092_ESCCAP_Endo_Richtlijn_1_6e_dr._NL_1p.pdf.

DRONTAL CAT, (pyrantelembonaat + praziquantel) omhulde tabletten voor katten. Indicaties: Voor de behandeling van mengbesmettingen met rondwormen en lintwormen bij katten, veroorzaakt 
door: Toxocara cati (syn. mystax), Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme, Dipylidium caninum, Hydatigera (Taenia) taeniaeformis, Echinococcus multilocularis. Aangezien lintwormbesmettingen 
niet vóór de derde levensweek optreden bij de kat, is de behandeling met DRONTAL CAT niet geïndiceerd tot deze leeftijd. Dosering: 1 tablet per 4 kg (CAT) lichaamsgewicht. Contra-indicaties: 
Geen bekend. Bijwerkingen: Milde en voorbijgaande maagdarmstoornissen zoals speekselen, braken en/of diarree en milde en voorbijgaande neurologische stoornissen zoals ataxie kunnen in zeer 
zeldzame gevallen voorkomen.

Drontal (febantel/ pyrantelembonaat/ praziquantel) Dog Tasty 150/144/50 mg en Large Dog Tasty 525/504/175 mg tabletten voor honden. Indicaties: Behandeling van gemengde infecties door 
nematoden en cestoden van de volgende species: Spoelwormen (volwassen en late immature vormen): Toxocara canis, Toxascaris leonina; Haakwormen (volwassenen): Uncinaria stenocephala, 
Ancylostoma caninum; Zweepwormen (volwassenen): Trichuris vulpis; Lintwormen (volwassen en late immature vormen): Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, 
Taenia spp., Mesocestoides spp.. Om infecties door de protozoa Giardia spp. bij pups en volwassen honden onder controle te helpen houden. Dosering: 1 tablet per 10 kg (Dog) of 35 kg (Large Dog) 
lichaamsgewicht. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Niet gebruiken tijdens de 1ste en 2e derden van de dracht. 
Bijwerkingen: In zeer zeldzame gevallen kunnen lichte en voorbijgaande stoornissen optreden aan het spijsverteringskanaal, zoals braken en/of diarree. Dog: In individuele gevallen kunnen deze 
tekenen gepaard gaan met niet-specifieke tekenen zoals lusteloosheid, anorexie of hyperactiviteit. 

DRONTAL PUP, (14,40 mg/ml pyrantelembonaat + 15 mg/ml febantel), suspensie voor oraal gebruik voor honden. Indicaties: Rondwormmiddel voor gebruik bij pups en jonge honden. Ter behandeling 
van besmettingen met de volgende rondwormen: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis. Dosering: 1 ml Drontal Pup per 1 kg lichaamsgewicht. 
Contra-indicaties: Geen. Bijwerkingen: In zeer zeldzame gevallen kunnen lichte, voorbijgaande maagdarmstoornissen (bv. braken, diarree) optreden. 

Dronspot Spot-on (Praziquantel/Emodepside) oplossing voor kleine katten (30 mg/7,5 mg), oplossing voor middelgrote katten (60 mg/15 mg), oplossing voor grote katten (96 mg/24 mg). 
Indicaties: Voor de behandeling van gemengde parasitaire infecties bij katten veroorzaakt door rondwormen en lintwormen van de volgende species: Toxocara cati (onvolgroeide en volwassen stadia, 
L4 en L3), Toxocara cati (L3 larven – behandeling van poezen tijdens late dracht om besmetting van de jongen via de melk te voorkomen), Toxascaris leonina (onvolgroeide en volwassen stadia en 
L4), Ancylostoma tubaeforme (onvolgroeide en volwassen stadia en L4), Dipylidium caninum (onvolgroeide en volwassen stadia), Taenia taeniaeformis (volwassen stadia), Echinococcus multilocularis 
(volwassen stadia). Dosering: De aanbevolen minimale dosis is 3 mg/kg lichaamsgewicht emodepside en 12 mg/kg lichaamsgewicht praziquantel, overeenkomend met 0,14 ml Dronspot/kg 
lichaamsgewicht. Voor de behandeling van rondwormen en lintwormen is een eenmalige toediening per behandeling doeltreffend. Voor de behandeling van katten als preventie van besmetting met 
Toxocara cati (L3 larven) door de melk aan de jongen, is een eenmalige toediening per behandeling ongeveer zeven dagen vóór de verwachte worp doeltreffend. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij 
kittens jonger dan 8 weken of van minder dan 0,5 kg. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. Bijwerkingen: In zeer zeldzame gevallen 
kunnen speekselen en braken optreden. Milde en voorbijgaande neurologische aandoeningen zoals ataxie of tremor kunnen voorkomen in zeer zeldzame gevallen. Deze effecten zijn verondersteld 
op te treden ten gevolge van het likken door de kat aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. In zeer zeldzame gevallen werd na toediening van het diergeneesmiddel voorbijgaande 
alopecie, jeuk en/of ontsteking ter hoogte van de toedieningsplaats waargenomen. Aflevering: VRIJ - REG NL 123462-123463-123464. Registratiehouder: Vetoquinol S.A. Verdere informatie op 
aanvraag beschikbaar via info.be@vetoquinol.com

www.myhappypet.be  
www.vetoquinol.be

Een ontwormingsmiddel 
heeft een kortdurende 

werking. Voor elke 
herbesmetting is een nieuwe 

behandeling noodzakelijk!
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