Beslisboom voor de individuele behandeling van katten
Binnenkatten

De kat komt buiten

Infectiedruk voor wormen is laag, omdat
er geen knaagdieren gegeten worden

Infectiedruk voor wormen is hoog, omdat
waarschijnlijk knaagdieren gegeten worden

RISICOGROEP B
RISICOGROEP A
1-2 keer per jaar ontlastingsonderzoek (en een
behandeling op basis van de bevindingen) of 1-2
keer per jaar behandelen tegen spoelwormen

Om uitscheiding van Toxocara en Taenia eitjes
te minimaliseren, dient minimaal 4x per jaar een
ontlastingsonderzoek uitgevoerd te worden (en
behandeling op basis van de bevindingen) of 4x
per jaar behandelen tegen spoel- en lintwormen*
*Taenia taeniaeformis infecties komen vaak voor. Katten
scheiden zelden E. multilocularis eitjes uit en infectie is
daarom van weinig epidemiologisch belang

AANVULLENDE BEHANDELINGEN VOOR DE KAT
Spoelwormen
Kittens

Op 3 weken leeftijd, daarna iedere 2 weken herhalen tot 2 weken na
het spenen. Vervolgens maandelijks tot een leeftijd van een half jaar.

Drachtige poezen

Een enkelvoudige behandeling met emodepside spot-on ongeveer
een week voor de verwachte werpdatum, voorkomt transmissie van
Toxocara cati larven naar de kittens.

Lacterende poezen

Worden, tot en met het spenen, gelijktijdig met de kittens behandeld
(opname van larven via oplikken ontlasting van de kittens).

Katten met een verhoogd infectierisico o.a. showkatten,
katten in catteries of asiel etc.

Twee behandelingen: maximaal 4 weken voor de show en 2 tot
4 weken erna. Voor catteries: ontworm maandelijks of voer een
fecesonderzoek uit en behandel dan op basis van de bevindingen.

Katten die in huis leven met kinderen jonger dan 5 jaar of
personen met een verminderde afweer

Afhankelijk van een risico-analyse, ontworm maandelijks of
voer een fecesonderzoek uit en behandel dan op basis van de
bevindingen.

Lintwormen
Eet rauw vlees/slachtafval, prooidieren of gaat jagen

Voer iedere 3 maanden fecesonderzoek uit en behandel op basis
van de bevindingen of ontworm minimaal 4x per jaar

Vlooien infestatie (als vector voor Dipylidium)

Wanneer een infestatie is vastgesteld.

Echinococcus multilocularis

Katten scheiden zelden E. multilocularis eitjes uit en infectie is van
weinig epidemiologisch belang.

Hartworm (Dirofilaria immitis)*
Katten die leven in hartworm-endemische gebieden

Maandelijks preventieve behandeling tegen de larven met
macrocyclische lactonen tijdens het muggenseizoen.

Reizen of import van/naar endemische gebieden voor
hartworm

Uiterlijk 30 dagen na vertrek naar het endemisch gebied tot 30
dagen na terugkomst met maandelijkse intervallen.

• Ontworming zou altijd moeten plaatsvinden op advies van een dierenarts. Regelmatig fecesonderzoek, zoals geadviseerd voor
de Groepen A en B, is een goed alternatief voor het routinematig ontwormen.
• Als het individuele risico niet duidelijk kan worden ingeschat, dan moet het dier minstens 4x per jaar worden onderzocht
en ontwormd. Onderzoeken wijzen uit dat 1-3x per jaar ontwormen onvoldoende bescherming biedt. Iedere 3 maanden
ontwormen voorkomt niet dat patente infecties tussendoor ontstaan.
*

Verdere informatie over hartworminfectie bij hond en kat kan men vinden in ESCCAP Richtlijn 5: Bestrijding van door vectoren
overgedragen aandoeningen bij hond en kat (www.escccap.eu)
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