dier & gezondheid

In het nieuws…
Het aantal teken in Nederland groeit. Onderzoek wijst uit dat er dit jaar 64 procent meer teken zijn dan in voorgaande jaren. Ook blijkt dat 3 tot 10 procent van de teken besmet is met de ziekte van Lyme. Mogelijk komt de stijging in
de tekenpopulatie doordat de winter zo warm is geweest. Om die reden zijn er op dit moment ook veel vlooien.
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Teken zijn kleine, spinachtige beestjes van een millimeter tot een centimeter groot. Ze zitten in struiken en hoge grassen, en springen op
een dier of mens als deze passeert. Bij huisdieren is hun voorkeursplaats op de kop en nek, bij de oren en in de liezen of oksels. Daar bijten ze zich vast om bloed te zuigen. Een tekenbeet kan een rode en
gezwollen plek veroorzaken; deze trekt in een paar dagen weg en is
meestal geen probleem. Een teek kan echter ook ziektes, zoals de ziekte van Lyme, overbrengen. De ziektes hoeven zich niet meteen te manifesteren; het kan zelfs jaren duren voor er symptomen ontstaan. Het
bestrijden van teken is onmogelijk, beschermen tegen teken is de
beste optie. Beschermen kan met antitekendruppels, een halsband en
sinds kort ook met tabletten. Vaak zijn deze producten gelijk gecombineerd met een product tegen vlooien. De druppels druppelt u op de
huid van het huisdier en dit moet u elke vier tot zes weken herhalen.
Een halsband werkt zes tot acht maanden en is geschikter voor huisdieren
die veel zwemmen. De tabletten zijn
een nieuwe ontwikkeling. Uw huisdier
neemt een tablet in en is dan drie
maanden beschermd tegen teken en
vlooien. Pas op! Antitekenmiddelen
voor honden zijn in vrijwel alle gevallen giftig voor de kat! Voor katten zijn
andere middelen beschikbaar. Mocht
uw huisdier toch een teek oplopen,
dan moet deze binnen 24 uur verwijderd worden. Pak de teek vast met

een goede tekentang, draai de teek rustig rond tot
hij helemaal loslaat en ontsmet daarna de plaats
waar hij heeft gezeten. Ontsmet nooit als de teek
nog vastzit in de huid.
Vlooien
Ook de vlooien hebben de winter overleefd en er
zijn veel vroeger en veel meer dieren met een vlooienprobleem dan in voorgaande jaren. Een vlooienbesmetting heeft helemaal niets met hygiëne te
maken. Ook heel schone huisdieren in heel schone
omgevingen kunnen vlooien oplopen en zelfs dieren
die alleen maar binnen zijn kunnen worden besmet.
Vlooien kunnen erg jeukend en soms pijnlijk bijten
en ze kunnen wormen overbrengen. Kinderen kunnen zo via hun huisdieren wormen oplopen. Vlooien
vinden mensen vaak niet interessant, maar kunnen
wel heel lang overleven in de omgeving. Heeft u
vlooien bij uw huisdier ontdekt? Behandel niet
alleen het dier, maar ook zijn omgeving goed.
Gebruik bij voorkeur een middel dat niet alleen de
volwassen vlooien, maar ook de eieren, poppen en
larven aanpakt. Ook voor vlooien geldt: voorkomen
is beter dan genezen! Behandel uw huisdier daarom
preventief tegen vlooien met druppels, bandjes,
tabletten of een vaccinatie. Dan kunnen u en uw
huisdier parasietvrij de lente in!

Ook voor vlooien geldt:
voorkomen is beter
dan genezen!
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