
WORMEN

Alle volwassen katten en honden worden regel-
matig met wormen besmet, zelfs binnenkatten! In 
tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het 
niet altijd aan een dier te zien dat hij/zij wormen 
heeft. Er bestaan ook veel verschillende vormen 
van wormenbesmetting. In sommige gevallen is 
het duidelijk te zien dat je huisdier last heeft van 
wormen. Hij kan dan bijvoorbeeld meer eetlust 
hebben en toch heel mager worden of last hebben 
van jeuk en daardoor geregeld over de grond schu-
ren. Wormen zijn niet altijd onschuldig, ze kunnen 
larven uitscheiden die gevaarlijk kunnen zijn voor 
de volksgezondheid. Met name kinderen kunnen 
erg gevoelig zijn voor deze larven.

Wormen kan je moeilijk vermijden, maar kunnen 
wel bestreden worden met de juiste producten en 
de juiste behandelingsmethode.

Pups en kittens dienen ontwormd te worden 
op 2, 4, 6, 8, 10 en 12 weken. Daarna moeten ze 
maandelijks behandeld worden tot de leeftijd 
van 10 maanden.

Volwassen dieren dienen best elke 3 maanden ont-
wormd te worden.

VLOOIEN

Vlooien komen iets vaker voor bij katten dan bij 
honden. Het zijn uitwendige parasieten die leven 
op de huid van het huisdier. Besmetting met vlooi-
en is voor uw hond of kat zeer vervelend. Vlooien-
beten zorgen voor jeuk, waardoor uw huisdier zich 
tot bloeden toe kan blijven krabben. Daarenboven 
kunnen vlooien ook ziektedragers zijn (vb. over-
dracht van lintworm).

Een volwassen vlo legt gemiddeld 50 eitjes per 
dag. Het vervelende aan deze beestjes is dat 
slechts 5 à 10% gehecht blijft aan uw hond of kat. 
De overige 90% à 95% verspreidt zich in de om-
geving, namelijk binnenshuis.

Vlooien, teken, wormen 
bij hond of kat

In dat geval dient u uw woning ook goed te be-
handelen. Koop een spuitbus voor vloerbedekking, 
zacht meubilair en harde vloeren, want vlooien 
kunnen zelfs in de kleinste uithoeken kruipen om 
daar eitjes te leggen. Vergeet niet om na gebruik 
ook uw stofzuiger schoon te maken en met de 
spuitbus te behandelen. Volg de instructies op de 
bus nauwkeurig om het vlooienprobleem te ver-
helpen. Houd er rekening mee dat de totale uit-
roeiing wel tot drie maanden kan duren.

Honden of katten kunnen ook vaak last hebben 
van vlooien zonder dat ze hiervan tekenen verto-
nen. Controleer daarom regelmatig de vacht van 
uw huisdier. Ziet u zwartbruine spikkels? Dan kan 
uw huisdier last hebben van vlooien. De spikkeltjes 
zijn namelijk de uitwerpselen van de vlo.

Vlooien komen voornamelijk tijdens de warmere 
periodes van het jaar voor (maart tot en met okto-
ber). Bij huisdieren die vaak binnenshuis verblijven, 
kan de cyclus zich het hele jaar door verder zet-
ten.

Vlooien, wormen en teken zijn drie vaak voorkomende parasieten bij huisdieren en worden door 
baasjes als erg vervelend ervaren. Voorkomen is daarom beter dan genezen om u en uw huisdier  
van deze last te besparen.



UW APOTHEEK

Daarom adviseren wij om elke maand uw huisdier 
te behandelen met aangepaste producten.

Behandel steeds alle dieren tegelijk. Het behan-
delen van slechts één dier heeft weinig nut, aan-
gezien de andere huisdieren zullen zorgen voor 
herbesmetting.

Gebruik steeds producten die afdoende werken en 
waarvan u zeker bent dat ze de juiste, actieve be-
standdelen bevatten. 

Verder is het zeer belangrijk om dagelijks goed 
te stofzuigen en zoveel mogelijk uit te wassen 
op min. 60°C (dekentje, kussen, enzovoort).

Tot slot: heb geduld! Het kan tot 3 maanden duren 
vooraleer u vlooien heeft uitgeroeid.

TEKEN

Teken komen tegenwoordig het hele jaar door 
voor, maar van februari tot oktober, ondervinden 
we vaak extra last. Deze kleine parasieten hechten 
zich, na gemiddeld 6u, vast aan de huid van het 
huisdier om zich na ongeveer 48u te voeden met 
bloed van hun gastheer. Teken komen vooral voor 
in bosrijke omgevingen en zijn helaas niet altijd 
zonder gevaar.

Teken kunnen namelijk gastheren zijn voor een 
hele resem besmettelijke ziektes, waarvan de 
meest bekende de ziekte van Lyme.

Wanneer u merkt dat uw huisdier teken heeft, 
kan u deze best onmiddellijk verwijderen door 
middel van een tekenhaak of -pincet. Het wordt 
ten zeerste afgeraden om de huid op voorhand 
te ontsmetten of om ether te gebruiken om de 
teek te “verdoven”. Dankzij de speciale tekenhaak-
jes, -tangetjes of pincetten kan u gemakkelijk de 
teek in zijn geheel verwijderen. Best kan u de teek 
loodrecht omhoog trekken van de vacht van zijn 
gastheer. Ronddraaiende bewegingen worden te-
genwoordig afgeraden omdat de teek zich op deze 
manier dieper in de huid kan wringen.

Preventief werken door middel van een tekenver-
delgend product is natuurlijk sterk aangewezen. 
Dit biedt het dier gedurende 30 dagen bescher-
ming.

Kortom, best kan u het hele jaar door, elke maand 
uw geliefde huisdier beschermen tegen vlooien en 
teken en best elke 3 maanden een ontwormings-
middel toedienen. Er bestaan combinatieprepara-
ten die zowel tegen teken en vlooien bescherming 
bieden. Deze bestaan in pipetvorm om 1x per 
maand, tussen de schouderbladen op de huid aan 
te brengen. Voor ontworming bestaan er pasta’s of 
tabletten.


