dier & gezondheid

Ze zijn er alweer... vlooien!
De winter is voor het tweede opeenvolgende jaar erg zacht geweest en dat betekent dat alle vlooien de winter hebben overleefd.
Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

Vlooien zijn kleine, bruine beestjes die misschien met het blote oog nog
het meest lijken op fruitvliegjes. Ze bijten de hond en kat (maar ook de
mens, fret en het konijn) en zuigen zo een beetje bloed. Er zijn verschillende soorten vlooien, maar alle soorten kunnen bij alle dieren voorkomen.
Waarom zijn vlooien een probleem?
Vlooien bijten om bloed te kunnen zuigen. Met de beet komt er vlooienspeeksel vrij, dit geeft de vlo af om te voorkomen dat het bloed stolt. Dit
speeksel zorgt voor jeuk en rode bultjes. Het huisdier zal gaan krabben en
daardoor kan hij zijn huid zo stuk maken dat er een 'hotspot', een soort
schaafwond ontstaat. Sommige dieren zijn zelfs zo gevoelig voor vlooienspeeksel dat een beet per week al genoeg is om zichzelf tot bloedens toe
te krabben. Dit noemen we dan vlooienallergie. Vlooien kunnen ook de
eitjes van de lintworm bij zich dragen. Als het huisdier zichzelf wast en zo
een vlo binnen krijgt, kan het zichzelf zo besmetten met de lintworm.
Lintwormen zijn ook besmettelijk voor kinderen. Deze krijgen de eitjes
binnen als ze het huisdier aaien.
De cyclus van de vlo
Vrouwelijke vlooien zuigen eerst een beetje bloed en daarna leggen ze
tientallen eitjes. Deze vallen van het dier af op de grond. Na een dag of vier
komen er larven uit de eitjes. Deze verstoppen zich op warme plaatsen. Na
een week of drie verpoppen de larven zich en als pop blijven ze wachten
tot het tijd is om uit te komen. Meestal duurt dat een week of twee, maar
poppen kunnen ook rustig 1,5 jaar in een donker hoekje overleven en dan
alsnog uitkomen. Het grootste deel van de ontwikkeling van de vlo speelt
zich - anders dan u misschien verwacht - af zonder huisdier! Uw tapijt, de
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kussens van de bank en het stof onder de plinten en
tussen de vloerdelen zijn perfecte plaatsen voor eitjes,
larven en poppen.
Bestrijding van vlooien
Om uw huisdier en huis goed en langdurig vlovrij te
houden moeten alle stadia van de vlo worden aangepakt. Natuurlijk de volwassen vlooien zodat ze geen
problemen meer kunnen veroorzaken. Maar ook de
eitjes, larven en vooral poppen. Omdat die anders een
paar weken tot zelfs 1,5 jaar later alsnog volwassen
vlooien worden. Niet alle vlooienmiddelen werken
tegen alle stadia van de vlo. Laat u bij de aanschaf van
een product dan ook goed informeren of - behalve de
volwassen vlooien - ook de larven, eitjes en poppen
worden aangepakt door het betreﬀende middel.
Vergeet vooral niet dat het grootste deel van de larven, eitjes en poppen niet op uw huisdier zit, maar
juist in de omgeving aanwezig is. Een goed vlooienmiddel pakt dan ook de omgeving aan. U kunt ook de
omgeving nog extra grondig reinigen door een huisspray te gebruiken (kies er een die ook larven doodt en
niet alleen de volwassen vlo), alle kleedjes en dergelijke op zestig graden te wassen, de stofzuigerzak te vervangen. Reinig ook heel goed onder de plinten en tussen de vloerdelen. Zoals altijd is het belangrijk om te
weten: voorkomen is beter dan genezen. Het advies
luidt dan ook om uw huisdier preventief te behandelen en niet te wachten tot het vlooien heeft.

Voorkomen is beter
dan genezen
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