
HELP VLOOIEN. 
                                       
Beestjes die u maar beter niet in de buurt kunt hebben. 
 
 
Vlooien brengen ziektekiemen over en zorgen bij honden voor jeuk, bloedarmoede bij jonge 
dieren en allergieën. Ze zijn ook nog eens niet te beroerd om een uitstapje naar de eigenaar te 
maken.......Alle reden dus om met deze beestjes de strijd aan te binden. 
 
Vlooien zijn al sinds mensenheugenis bekend bij mens en dier. Het zijn zeer succesvolle 
parasieten en veel diersoorten hebben elk hun eigen vlo. Zo zijn er kattenvlooien, 
hondenvlooien, konijnenvlooien, kippenvlooien enz enz.......Tegenwoordig wordt het grootste 
gedeelte van de vlobesmettingen veroorzaakt door de kattenvlo. 
 
BEHANDEL ALLE DIEREN. 
Een veelgemaakte fout bij vlooienbestrijding is, dat niet alle huisdieren in de behandeling 
worden meegenomen, de hond wordt b.v. keurig behandeld, maar men vergeet de kat.  
 
Ondanks het feit dat er zeer goede preventie en bestrijdingsmiddelen op de markt zijn, is de 
vlo nog steeds zeer succesvol. Een veranderend klimaat en import van dieren uit landen als 
Griekenland en Spanje en pups uit Oost Europa dragen bij aan een extra infectiedruk naast de 
al bestaande infectiedruk in eigen land door de populatie wilde dieren - denk aan vlooien op 
egels en in vogelnesten. 
 
Waarom komen eigenaren, ondanks de inzet van goede middelen, toch niet van een 
vlooienplaag af? Recent is hier onderzoek naar gedaan. Vaak wordt gezegd dat vlooien 
resistent aan het worden zijn, maar daar is wetenschappelijk nog geen bewijs voor gevonden. 
Uit het genoemde onderzoek bleek wel dat de eigenaar de zwakke schakel is in de bestrijding 
van de vlo. Een verkeerde behandeling blijkt de grootste boosdoener bij een falende 
vlooienbestrijding. 
 
In 62 procent van de gevallen is aangetoond dat er onvoldoende lang werd behandeld, of dat 
de frequentie van behandelen niet juist was. De herhalingen van de behandelingen dienen op 
het juiste tijdstip plaats te vinden, anders krijgt de vlooienpopulatie weer de kans om zich uit te 
breiden. In 31 procent van de gevallen werd een onvoldoende werkzame concentratie met 
vlooiendruppels bereikt door een verkeerde toepassing. Een verkeerde plaats (waar het dier 
de stof kan weglikken) en in masseren (de helft blijft aan je eigen handen zitten) waren hier de 
duidelijke oorzaken. Ook een verkeerde dosering komt voor door verkeerde keuze van het 
middel in relatie tot het lichaamsgewicht van het dier. Dieren groeien, dus het kan zijn dat je bij 
een jong dier een pipet gebruikt die op dat moment geschikt is voor zijn lichaamsgewicht, maar 
na 2 maanden niet meer. Ook wordt er op een onzorgvuldige manier pipetten tussen mensen 
en dieren uitgewisseld. Daarvan maakten we vorige zomer in onze eigen kliniek nog een vrij 
ernstig geval mee. Goed bedoeld gaf een katteneigenaresse een pipetje, bedoeld voor de 
volwassen kat, aan een vriendin, die net een jong katje met vlooien had gekregen. Niets 
vermoedend diende zij het middel toe aan haar kitten, dat even later met ernstige 
vergiftigingsverschijnselen op de grond lag en maar ternauwernood gered kon worden. Het 
blijft opletten geblazen.  

 

Ieder huishouden heeft zo zijn specifieke omstandigheden die betrokken moeten worden bij 

het opstellen van een succesvolle strategie.  De aanwezigheid van kinderen zal invloed 

hebben op de te kiezen bestrijdingsmiddelen. Bij verschillende diersoorten zul je het liefst zo 



min mogelijk verschillende middelen willen gebruiken. Aquariumvissen zijn gevoelig voor 
sommige middelen, evenals konijnen. Waar mogen de huisdieren komen in huis, zijn er katten 
in het huishouden en wat voor vloerbedekking ligt er op de vloer? Kortom een waslijst aan 

zaken die meegenomen moeten worden in een goed advies. Tel daar nog eens bij op dat 

sommige hondenrassen mogelijk niet alle middelen even goed verdragen, en dat er interacties 
kunnen optreden met andere toegediende middelen: dat maakt de behandeling dus niet zo 

eenvoudig. De dierenarts kan een belangrijke rol spelen bij het opzetten van een goed en 

veilig strijdplan. Raadpleeg uw eigen dierenkliniek voor een goed en veilig advies dat rekening 
houdt met mens dier en milieu. 
 
Het is verstandig uw hond regelmatig te controleren op het voorkomen van vlooien. Houd er 
rekening mee dat deze parasieten zich goed schuil kunnen houden. Wij hebben al menig 
eigenaar aan de behandeltafel ongewild doen schrikken door hardlopende vlooien op hun dier 
of kleine bruine vlooienpoepjes in de vacht aan te tonen. Twijfelt u of er vlooien zijn? Leg dan 
de bruinzwarte korreltjes die u in de vacht tegen komt even op een natte tissue. Als u de 
omgeving daarna roodbruin ziet kleuren als gevolg van restanten van verteerd bloed, weet u 
zeker dat het om vlooienpoepjes gaat. 
 
Ik wens u veel succes in de strijd, wij dierenartsen zijn er klaar voor.  
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