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Nu eens niet de katten- of vogelvlo,

maar de mensenvlo
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Een bijzondere determinatie. Bij vlooien denkt men al snel aan de katten- of vogelvlo, maar wat doe je
als je een vlo binnenkrijgt met kammen. Dan wordt een mens toch nieuwsgierig.

DETERMINATIE
De determinatietabel komt eraan te pas. Uiteindelijk
komen de biotechnici van het KAD terecht bij de mensenvlo Pulex irritans L. Ze besluiten toch ook nog maar een preparaat te maken en de vlooien enkele dagen later op te helderen waardoor de belangrijkste determinatiekenmerken
duidelijker zichtbaar worden. Maar ook dan blijkt
opnieuw: dit zijn originele mensenvlooien, behorend tot
de orde Siphonaptera.

LASTIGE BESTRIJDING
Het monster blijkt afkomstig uit een hondenkennel die is
gehuisvest in een pand waarin 7 jaar geleden nog varkens
werden gehouden. Het pand is omgebouwd tot kennel met
daaraan gekoppeld een speelweide; op de grond ligt een
zandlaag. De speelweide voor de honden is volledig overkapt. Weersomstandigheden, zoa ls regen, zi jn dus niet van
invloed op de ontwikkeling van de vlo die een droge omgeving (droog zand) prefereert.
De dierplaagbestrijder in kwestie wordt in september 2005
voor het eerst benaderd met de klacht dat er overlast van
insecten bestaat in de overkapte buitenverblijven. Het verzoek is duidelijk: los dit het hinderlijke probleem voor ons
op. Na onderzoek wordt geconcludeerd dat het hier gaat
om vlooien. Er volgt een spuitbehandeling met een hier-
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voor toegelaten bestrijdingsmiddel. Na enige tijd keert het
probleem echter in volle omvang terug. Besloten wordt
dan om het zand te vervangen door een nieuwe laag zand,
maar ook dat levert geen blijvend resultaat. In 2006 staat
het probleem opnieuw op de agenda. Ti jd voor de bestrijder om toch maar eens enkele exemplaren op te sturen
naar het KAD ter determinatie, met als uitsluitsel dat het
hier handelt om de mensenvlo.
Direct komen de volgende vragen op: hoe is deze infectie
in de hondenkennel ontstaan?
1 Waren de vlooien aanwezig op het moment dat de stal
is omgebouwd tot hondenkennel?
2 Zijn de vlooien door één van de pensiongasten binnengebracht?
3 Zijn de vlooien door een dier uit de omringende bosrijke omgeving overgebracht naar de hondenkennel?
De mensenvlo heeft -buiten de mens- nog een paar andere gastheren, zoals het varken, de das, de vos, de hond en
de kat. De mensenvlo is ook niet afkerig van de geit. Vanuit
het verleden is bekend dat in varkensstallen nogal eens
vlooienplagen voorkwamen, het ging ook in die gevallen
om de mensenvlo.

EN DIT IS HET ADVIES
Voor de behandeling van een hondenkennel met een
chemisch bestrijdingsmiddel gaat de voorkeur uit naar de
werkzame stof propoxur (Undeen Emulsie, toelatingsnummer 5274 N) of chloorpyrifos (Empire 20, toelatingsnummer 11446 N). Als in de te behandelen ruimte geen
kinderen in de leeftijd O tot 4 jaar kunnen komen, mogen
ook alfa-cypermethrin (Fendona, toelatingsnumm er
12635 N), cyfluthrin (Solfac Vloeibaar, toelatingsnummers
9701 N of 12888 N en Lurectron Flow, toelatingsnummer
12420 N) worden toegepast. Let bij de toepassing vooral op
de verborgen naden en kieren waar de larven van vlooien
zich schui lhouden. Voor wat de buitenkennel betreft,
adviseert het KAD om het eventueel aanwezige zand te verwijderen en de buitenkant te betegelen met (rubber) tegels.
Deze moeten zo strak mogelijk tegen elkaar worden gelegd
om zo eventuele ontwikkelings- en/of schuilplaatsen te
voorkomen. Ook de buitenrand(en) van de buitenkennel
-waar zand ligt- moeten worden behandeld: dit kan ook een
schuilplaats voor vlooienlarven zijn!

De mensenvlo werd vroeger gebruikt in het vlooientheater. Tegenwoordig treffen we in gebouwen voornamelijk kattenvlooien aan; mensenvlooien zijn hier zeldzaam geworden. Vanuit vogelnesten kunnen wel eens
vogelvlooien een gebouw binnenkomen, maar dat is
niet vaak het geval. In kippenstallen komen we wel nog
regelmatig vogelvlooien tegen; daarom ook wel kippenvlooien genoemd.

Wat weten we van vlooien?
KENMERKEN VAN DE VLO
Klein, ongevleugeld insect, variërend in grootte van 1 tot
8 mm, zi jdelings afgeplat, sterke klauwen en grote springpoten. Springt over een afstand tussen de 30 tot 70 cm.
Heeft borstels en pronotale kammen die van belang zi jn
voor determinatie tot op de soort. Ectoparasitair op zoogdieren en vogels, kleur over het algemeen bruin, monddelen aangepast voor het zuigen van bloed van de gastheer,
monddelen met stekende stiletten waarmee het bloed kan
worden opgezogen.
Vlooien vormen een kleine orde van het insectenrijk,
namelijk 1850 beschreven soorten. De gehele ontwikkeling wordt in de directe omgeving van de gastheer doorgemaakt, alleen de volwassen vlooien zi jn parasitair. Zij
verlaten regelmatig hun gastheer om eieren af te zetten op
de rustplaatsen van hun gastheer of in de directe omgeving
hiervan. De larven leven van afval in de vorm van huidschilfers van de gastheer, geronnen bloed en uitwerpselen
van de volwassen vlo. Veel vlooiensoorten kunnen op verschillende soorten gastheren voorkomen (ook de mensenvlo): varken, wild zwijn, vos, en das.
Zelfs al zou er gastheerspecificiteit voorkomen bij vlooien,
dan wordt dit mede bepaald door de behuizing of de
nestplaats van de gastheer. Volgens de literatuur komen
vlooien niet vaak voor bij nomadische dieren (red: apen en
mensapen zijn nomadisch). Wanneer zi j een vlo opdoen,
betekent dit nog niet dat dit een typische apenvlo betreft.
Toen de mens in de evolutietijd niet meer nomadisch
rondtrok maar een vaste woonplaats kreeg (nest), kwam de
'mensen'vlo Pulex irritans L. in beeld. Deze vlooiensoort
kwam voor bij het wild varken, de vos, de das en andere in
holen wonende dieren in de nabijheid van de mens.

De ontwikkelingsduur van de vlooienlarve varieert per
soort en jaargetijde. Voor de larve van de mensenvlo
bedraagt de ontwikkelingsduur 8 tot 14 dagen. Het popstadium kan 1 tot 2 weken duren als er veel trillingen zi jn,
veroorzaakt door de gastheer. In een volledig rustige omgeving kan het popstadium echter oplopen van een paar
maanden tot meer dan een jaar! Zoogdiervlooien kunnen
zich het gehele jaar voortplanten (dit is vooral bekend van
de kattenvlo). In de omgeving van de mens is dat goed
mogelijk, gelet op de met cv verwarmde woningen en
gebouwen.

BEDREIGING VAN DE VOLKSGEZONDHEID
Beten van vlooien kunnen op de plaats van de beet jeuk
veroorzaken. Ook een vlooienallergie kan hiervan het
gevolg zi jn. Door een beet van de vlo kunnen mensen geïnfecteerd worden met lintworm, de vlo fungeert namelijk
als tussengastheer hiervan . In de Middeleeuwen was de
rattenvlo de belangrijkste overbrenger van de pestbacil
(Pasteurrella pestis), veroorzaker van de ziekte 'de pest'.
Op de eerste plaats is het een ziekte die voorkomt bij
ratten en andere knaagdieren, maar overal waar ratten
dicht in de omgeving van mensen leven, bestaat de kans
dat de rattenvlo ook de mens bijt. In de Middeleeuwen,
toen mensen zeer dicht op elkaar woonden, zijn miljoenen
mensen aan deze ziekte overleden.
Twijfelt u over de juiste soort bij een klacht van vlooien,
stuur ze dan op naar het KAD voor een juiste determinatie. Bij het KAD worden van de vlooien preparaten
gemaakt die, na een paar dagen te zijn opgehelderd, op
de juiste soort kunnen worden gedetermineerd.

ONTWIKKELING VAN DE MENSENVLO
Het vrouwtje van de mensenvlo legt haar eieren op de rustof slaapplaats (dit kunnen meerdere plaatsen zijn) van de
mens, bij voorkeur op donkere plaatsen. De eieren kunnen
-afhankelijk van de temperatuur- na 1 of 2 weken uitkomen. De optimale temperatuur voor de eieren ligt tussen de 18 tot 27°C, de luchtvochtigheid op 70%. De larven
voeden zich met afval of bloed dat in de buurt van het nest
van de gastheer wordt aangetroffen. Vooral het onverteerde bloed dat de volwassen vlo afscheidt, is van groot belang
voor de ontwikkeling van de larve.

Wangkammen

Kop van de katten vlo Ctenocephalides fel is Bouché
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Ter vergelijking
De katten vlo is te herkennen aan meerdere kammen van
de kop; deze ontbreken bij de mensenvlo. Aan de achterzijde van de kop bevinden zich ook dergelijke kammen;
aan de onderzijde zitten wangenkammen, waarbij de
eerste kam 2/ 3 korter is dan de tweede kam. Beide
vlooiensoorten hebben enorme achterpoten waarmee
ze grote sprongen kunnen maken .
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' Kop van de mensenvlo Pulex irritans L.
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