
Wormbehandeling honden  

Geef een reeks wormdrijvende kruiden, het liefst in tablet vorm, als die ook verkrijgbaar zijn. De 

wormen kunnen hierdoor worden uitgedreven, mits er ook een dieet van rauw voedsel op volgt om 

het lichaam te reinigen en te versterken.  

Een drachtige teef moet gedurende de gehele dracht knoflook te eten krijgen. De kruidenbehande-

ling moet na het werpen worden voortgezet. Als men gedurende de periode van het voeden van het 

nest genoemde knoflooktabletten en ook verse, fijn gesneden kruiden bij het eten geeft aan de teef, 

dan krijgen de pups al heel jong een wormbehandeling via de moedermelk. In geval van een 

werkelijke wormenplaag moet men een grondige behandeling geven, die ook zonder gevaar op de 

pups toe te passen is. Een zwaar geplaagde jonge hond, die ouder is dan zes maanden of een 

volwassen hond, kunnen twee dagen vasten.  

Geef elke avond een sterke dosis wonderolie: een dessertlepel voor een jonge hond tussen vier en 

zes maanden en een grotere dosis voor oudere dieren.  

De volgende ochtend geeft men een flinke dosis knoflook. Geef een half uur daarna een nieuwe dosis 

wonderolie of een eetlepel Epsomzout (bitterzout), opgelost in voldoende heet water. Dien dit de 

hond toe door middel van een medicijnfles met een lange hals. Geef twintig minuten later een warm 

maal van melk met honing, verdikt met het poeder van de bast van de gladde iep (opmerking Ignit: 

ook wel bekend als boombastmeel). Houd de hele dag dat vloeibare voedsel aan. De dag erop kan 

het dikker worden gemaakt met gerstvlokken. Daarna mag de hond het normale voedsel weer 

hebben.  

Als de maag en de ingewanden door een wormenplaag erg aangetast zijn, kan men het voedsel met 

poeder van de bast van de gladde iep twee of drie dagen geven. De knoflooktabletten of de 

gesnipperde en afgetrokken bollen moet men nog enige weken na de kuur blijven geven, om de 

bloedsomloop en het spijsverteringskanaal geheel te desinfecteren en elk nieuw ontwikkeld 

wormeitje uit te drijven, dat nog in het lichaam aanwezig is.  

Ander doeltreffende en veilige wormdrijvende kruiden zijn: mosterdzaad, gemiddeld een 

dessertlepel tot poeder gemalen en in een beetje melk gegeven, gevolgd door wonderolie. Alle 

bovengenoemde behandelingen zijn bij lintworm te gebruiken.  

Bij hardnekkige gevallen moet men capsules van mannetjesvaren geven. Deze zijn (soms) voor 

menselijk gebruik verkrijgbaar bij drogist of kruidenhandel. De helft van de voorgeschreven dosis is 

voor een middelgrote hond. Een theelepel van het extract van de mannetjesvaren, in melk gegeven, 

is een gemiddelde dosis.  

Men kan ook medicijn maken van verse wortels van de mannetjesvaren. Neem twee wortels, hol ze 

uit en maak dit goed fijn. Gebruik hierbij ook wat van de buitenste schorsvezels, bij elkaar ruim 50 

gram. Laat dit zachtjes in ½ liter water zachtjes pruttelen tot er ¼ liter overblijft. Laat de vloeistof 

koud worden en voeg er dan een aftreksel van sennepeulen aan toe. Dit wordt verkregen door vier 

grote sennepeulen vier uur te laten trekken.  

 



Geef dan twee eetlepels van het varen- en sennemengsel in de ochtend en ‘s avonds samen met de 

standaard wormbehandeling van vasten en wonderolie (of Epsomzout) zoals reeds werd beschreven. 

‘s Morgens geeft men de hond hiervan twee eetlepels. Die dag moet hij vasten, om de wormen te 

laten sterven. De volgende ochtend geeft men het juiste aantal capsules van de mannetjesvaren en 

dertig minuten later herhaalt men de zoutdosis.  

Een ander doeltreffend middel tegen lintworm, dat thuis kan worden gemaakt is het volgende: 

bereid de hond op de behandeling voor zoals reeds eerder werd beschreven en geef hem dan een 

mengsel van gelijke delen terpentijn* (natuurlijke en puur) en ongeraffineerde olijfolie, 15 gram van 

elk. Meng dit goed door elkaar. Geef een uur daarna twee dessertlepels wonderolie.  

De aanbevolen kuur tegen mijnworm bij honden bestaat uit het geven van vier tot zes druppels 

tijmolie, twee maal daags op een suikerklontje. Daarna volgt enige tijd een dieet van zemelen en 

rauwe, geraspte wortelen, dat laxerend werkt. Dit wordt bij het vlees gegeven. Vasten in combinatie 

met het geven van tijmolie kan ook. Het dier moet dan twee dagen vasten en mag geen vet krijgen. 

Daarna geeft men 20 gram natriumsulfaat om de ingewanden te reinigen en vervolgens 20 tot 30 

tijmcapsules.  Tijdens het vasten is afgeroomde melk toegestaan.  Dezelfde tijmoliebehandeling past 

men toe bij hartwormen.  

*Terpentijn 

Het is heel belangrijk dat, wanneer terpentijn bij een behandeling wordt geadviseerd, alleen de 

zuivere, van de dennenboom afkomstige terpentijn wordt gebruikt, die bij de apotheek verkrijgbaar 

is. Gebruik onder geen voorwaarde de gevaarlijke, synthetische terpentijn inwendig. Synthetische 

terpentijn wordt dikwijls van petroleum gemaakt en is een actief vergif, dodelijk wanneer men het 

inwendig gebruikt.  
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