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Vlooien bij de hond en kat
Helaas worden honden en katten regelmatig geteisterd door ectoparasieten. Dit zijn parasieten die
leven op de huid. De belangrijkste ectoparasieten die we zien bij honden en katten zijn vlooien en
teken. Vlooien zijn kleine insecten zonder vleugels, maar met heel sterke achterpootjes waarmee ze
ver kunnen springen. Vlooien voeden zich met bloed. Dit bloed zuigen ze uit de vacht van hun
gastheer door zich eerst vast te bijten in de huid. Deze vlooienbeet is pijnlijk en veroorzaakt veel
jeuk; dit is de reden dat honden en katten (maar ook mensen) voortdurend aan het krabben zijn.
Helaas zijn vlooien niet heel selectief in de keuze voor hun gastheer. Vlooien van katten en honden
kunnen ook mensen besmetten.
Waarom zijn vlooien een probleem?
Ze veroorzaken veel jeuk waardoor dieren soms de huid kapot kunnen krabben. Sommige
dieren kunnen zelfs allergisch zijn/worden voor vlooienbeten. 1 vlooienbeet is dan al genoeg
om een week lang jeukklachten te hebben
Vlooien kunnen eitjes van lintwormen bevatten. Wanneer de vlo wordt opgegeten kan
mogelijk een lintworminfectie ontstaan
De verschillende levensfases van de vlo wordt uitgelegd in de onderstaande figuur (bron: CDC):
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1. Eitjes die door volwassen vlooien worden gelegd vallen van de vacht van de hond of kat en komen in
de omgeving terecht.
2. Na ongeveer 3-4 dagen komen de larfjes uit het eitje. De larfjes voeden zich met o.a. uitwerpselen van
volwassen vlooien.
3. Na enkele weken zullen de larfjes zich verpoppen in een cocon. Hierin ontwikkelen ze zich tot een
volwassen vlo. Ook dit proces duurt enkele weken.
4. De volwassen vlo gaat op zoek naar bloed! Ze springen op een voorbijkomende hond of kat (of soms
een mens) waar ze zich vastbijten in de huid. Daar kunnen ze nieuwe eitjes leggen en begint de cyclus
weer van voor af aan.
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Het vervelende van een vlooienbesmetting is dat voor elke levende vlo op de vacht
van uw huisdier; er een veelvoud aan eitjes en larfjes in de omgeving zitten. Daarom dat een
effectieve bestrijding van vlooien niet eenvoudig is.
Diagnose
De diagnose vlooienbesmetting is doorgaans niet zo moeilijk om te stellen. Wanneer u uw hond of
kat veel ziet krabben is een vlooienbesmetting één van de eerste zaken waar wij aan denken. Zeker
als de hond of kat soms plotseling op één plek aan het bijten/krabben gaat. Met behulp van een
metalen vlooienkammetje kunt u soms vlooien uit de vacht kammen, maar ook vlooienpoepjes.
Vlooienpoepjes zijn kleine zwarte bolletjes (kleiner dan een halve millimeter) die wanneer u ze op
een wit nat keukenpapier legt na een paar minuten een roodachtige rand gaan krijgen. Een
vlooienallergie daarentegen is soms moeilijk vast te stellen en kan eigenlijk alleen via
bloedonderzoek.
Aanpak volwassen vlooien
Volwassen vlooien op de hond of kat kunnen alleen worden aangepakt met een vlooienpipetje.
Hierin zit een stofje dat giftig is wanneer vlooien dit opnemen. Hiermee worden volwassen vlooien
op de hond of kat gedood. Dit gebeurt normaal gesproken binnen enkele dagen. Meestal werkt een
vlooienmiddel enkele weken. De producten die wij verkopen zijn uitgebreid getest op werkzaamheid
en veiligheid voor de hond of kat. Als u zich houdt aan de gebruiksaanwijzing en de juiste dosering
gebruikt zijn deze middelen in principe onschadelijk voor de hond of kat. We hebben verschillende
producten op voorraad waarmee wij goede ervaringen hebben. Sommige producten kunnen ook
gebruikt worden om maag-darmwormen te bestrijden of om andere ectoparasieten zoals mijten of
teken aan te pakken. Vaak zijn de producten die wij verkopen duurder dan de vlooienmiddelen uit de
supermarkt of dierenspeciaalzaak. Helaas is het vaak zo dat de goedkopere middelen niet meer
werken en dat u uiteindelijk toch uitkomt op een duurder, maar beter werkend middel van de
dierenarts.
Omdat tijdens de behandeling de eitjes in de omgeving van het dier nog steeds tot ontwikkeling
komen, kunnen er ook na een vlooienbehandeling opnieuw vlooien te zien zijn op de hond of kat. Dit
zijn dan “jonge” vlooitjes die vanuit de omgeving op de hond of kat springen. Deze zullen dan vaak
nog door het aanwezige vlooienmiddel worden gedood. Toch is het raadzaam ook de omgeving
zoveel mogelijk vrij te maken van vlooieneitjes. Dit doet u door het hele huis goed te stofzuigen.
Daarnaast is het raadzaam om alle dekentjes en kussentjes waar uw dier vaak op ligt te wassen met
een watertemperatuur van minimaal 70°C. Ook kunt u de omgeving reinigen met speciale
omgevingsspray.
Vergeet niet om alle dieren in huis tegelijkertijd te behandelen! Anders heeft de behandeling zeer
weinig effect.
Jonge pups en kittens zijn vaak erg gevoelig voor vlooienmiddeltjes. Deze mogen alleen behandeld
worden met speciale vlooienspray, waarbij u er goed op let dat het kopje (ogen, bekje) vrij blijven.

Ziet u dit beeld? Denk dan aan een vlooienbesmetting. Zeker als de
hond of kat soms plotseling heftig gaat bijten of krabben op één
specifieke plaats op de vacht.

