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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS 

 

ADVIESBRIEF 12 

HELP, MIJN HUISDIER HEEFT VLOOIEN ! 

              
       
Vlooien bij huisdieren - en vooral dan honden en katten - vormen een veel 

voorkomend probleem. Het zijn kleine bruine insecten die op uw huisdier en in de 

omgeving wonen. Het is bij vachtonderzoek niet altijd even gemakkelijk om deze 

parasieten te vinden. Ze kunnen zich immers enorm snel verplaatsen en dus ook 

wegvluchten of wegspringen als de vacht onderzocht wordt. Soms kunt u wel 

vlooienuitwerpselen in de vacht terugvinden. Dit zijn kleine zwarte puntjes die je nog 

net met het blote oog kan waarnemen. Als uw huisdier zich echter goed wast, dan 

zijn ook deze uitwerpselen moeilijk te vinden.  

Vlooien gaan bij sommige van onze huisdieren jeuk veroorzaken. Die jeuk is meestal 

het ergste boven op de rug, aan de onderkant van de buik en soms aan de hals of 

het hoofd. 

Hou er rekening mee dat 99 percent van de vlooienpopulatie zich niet op uw huisdier 

bevindt maar in de omgeving. Als u 1 vlo ziet op uw huisdier, dan ziet u dus eigenlijk 

maar het topje van de ijsberg. 

 

De verschillende soorten vlooien 

Er komen twee soorten vlooien voor: de hondenvlo en de kattenvlo. Maar let op: 

beide soorten vlooien kunnen zowel op honden als op katten en andere huisdieren 

voorkomen. Het is dus een populaire misvatting dat kattenvlooien de hond niet bijten 

en omgekeerd. 

 

De levenscyclus van de vlo 

Een vlo leeft van bloed. Daarom bijt de vlo en zuigt ze bloed uit uw huisdier. Om te 

voorkomen dat het bloed direct stolt tijdens de ‘maaltijd’ spuit de vlo een beetje 

speeksel in, zoals ook muggen dat doen. Het is op dit speeksel dat sommige van 

onze huisdieren allergisch reageren. En die dieren ontwikkelen dan ernstige jeuk. 
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Andere huisdieren hebben ook vlooien maar zijn niet allergisch voor het speeksel. Dit 

verklaart dus, als u meerdere huisdieren hebt, waarom ze niet allemaal evenveel jeuk 

hebben. 

Na de bloedmaaltijd gaat de vlo eitjes leggen. En uit die eitjes komen na enkele 

weken nieuwe vlooien. Eén enkel vlooienvrouwtje legt tot 1.350 eitjes! De eitjes 

liggen overal in het huis en in de tuin. Omdat ze in huis aanwezig zijn, komen vlooien 

ook in de winter voor. 

 

De bestrijding van de vlo 

• Voorkomen is altijd beter dan genezen. En vaak ook makkelijker. Omdat vlooien 

een zo sterk verspreid probleem vormen, is het dus best om preventief te 

handelen. Regelmatig een geschikt anti-vlooienmiddel toedienen is het best.  

• Hebt u vlooien vastgesteld, dan dient u voor een doeltreffende bestrijding een 

middel te gebruiken dat zowel uw huisdier als de omgeving behandelt. U 

bespreekt best met uw dierenarts welke middel het beste is voor uw dieren en 

hun leefomgeving. 

• Waarom zijn de vlooien niet direct allemaal dood na het gebruik van een 

vlooienmiddel? De volwassen vlooien zijn dood na 24-48 uur, maar … de eitjes 

komen ook later nog altijd uit. Met een goed vlooienmiddel worden ook de larven 

bestreden (het stadium van de vlo net nadat ze uit de eitjes komen). De ‘poppen’ 

(het tussenstadium van de ontwikkeling) zijn echter niet te doden omdat ze 

ingekapseld zitten. Deze poppen komen later ook weer tot ontwikkeling en zo 

ontstaat weer een nieuwe reeks vlooien. 

• Met stofzuigen en poetsen alleen krijgt u nooit alle vlooieneitjes en larven weg. 

Ze vestigen zich immers vaak in de donkere kieren en spleten van het huis en ze 

hangen vast diep in de tapijten. 

• In extreme en hardnekkige gevallen kan het nodig zijn om de omgeving te laten 

behandelen door een gespecialiseerde firma.  

• Een vlooienshampoo helpt, maar is eigenlijk nooit 100 percent doeltreffend. De 

shampoo heeft immers slechts heel eventjes een dodend effect op die enkele 

vlooien die op uw huisdier zitten, maar laat de andere ongemoeid. 

• Biobandjes en homeopatische producten hebben hun werkzaamheid nog niet 

bewezen. 

• Shampoo’s, sprays en poeders zijn maar gedurende een vrij korte tijd werkzaam. 

• Pipetten, tabletten (maandelijks of  3 maandelijks) en een vlo-band van goede 

kwaliteit, zijn het meest aangewezen. Denk er dan wel aan dat u uw huisdier niet 

mag wassen ongeveer 4 dagen voor en na het gebruik van een vlooienpipet, 

anders vermindert de werkzaamheid drastisch. De producten zijn wel 

waterbestendig. Uw huisdier mag dus wel in de regen lopen. 
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Wormen en vlooien 

Als uw huisdier een vlooienprobleem heeft, dan is het ook uitkijken voor wormen. 

Lintwormen worden immers dikwijls overgebracht via vlooien. De met lintwormen 

besmette vlooien worden door het likken van de vacht opgenomen in het 

maagdarmkanaal. In de darm groeien ze dan uit tot wormen. Dus als u vlooien ziet, 

vergeet dan niet uw huisdier ook te ontwormen! 

 

Samenvatting 

Als uw huisdier vlooien heeft ,dan is het noodzakelijk om het probleem grondig aan 

te pakken.  

Behandel altijd zowel het dier als zijn omgeving en alle andere huisdieren. 

Denk eraan om ook in de winter te behandelen. 

Vraag ons advies voor een effectieve vlooienbestrijding. Er zijn verschillende goed 

werkende producten. Deze bestaan in tabletvorm, in pipetvorm en in de vorm van 

halsbanden. Wij helpen u graag verder! 

 

 

 
 
 
 
 

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De 

Vrijheid in Hoogstraten.  

Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op 

dapdevrijheid.be.  

   
Blijf op de hoogte van het praktijknieuws en volg ons op 

facebook.com/dapdevrijheid 
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