TIP 1
Het juiste gebruik
Leg goed uit hoe een vlooienmiddel gebruikt moet
worden. Bij een spot-on is het belangrijk dat het
middel op de huid terechtkomt en niet in de vacht
blijft hangen. Goed de haren uit elkaar duwen
voor het druppelen dus! Bij tabletjes moet worden opgelet dat het dier het tabletje echt inslikt;
vooral katten zijn er meester in om zo’n pilletje
te laten verdwijnen. Shampoos en sprays zijn
meestal alleen geschikt om volwassen vlooien op
het dier te doden, bijvoorbeeld als aanvulling op
tabletjes, maar ze beschermen niet tegen nieuwe
vlooien. Ze mogen niet worden gebruikt in combinatie met druppels of een vlooienband.

TIP 2
De omgeving behandelen
Wist je dat ongeveer 90% van alle vlooien in het
huis verstopt zit als ei, larve of pop? Als je die
niet bestrijdt, is het dweilen met de kraan open.
Om te voorkomen dat de eitjes vlooien worden is
een insectengroeiremmer of IGR nodig. Die zitten
in omgevingssprays maar soms ook in middelen
voor op of in het dier. Als er tabletjes of druppels
gebruikt worden met zo’n IGR erin, leggen de vlooien die bijten daarna eitjes die nooit uitkomen. Na
verloop van tijd is het dan niet meer nodig de
omgeving te behandelen.
De omgeving efficiënt behandelen betekent: eerst
goed stofzuigen, vooral ook hoeken en kieren en
plekken waar het huisdier veel ligt. Daarna de stofzak dichtmaken en weggooien. Een vlooienband in
de zak heeft overigens geen zin: die werkt juist door
huidcontact. Na het zuigen de omgeving behandelen met omgevingsspray met een IGR-werking. Denk

TIP 3
Het hele jaar rond

ook aan vloerkleden, de bank en misschien ook de
auto. Ligkleedjes moeten worden uitgewassen.

Soms wordt gedacht dat vlooien
alleen in de zomer een gevaar vormen.
Niets is minder waar: onze verwarmde
huizen zijn ideaal om vlooieneitjes te
laten uitkomen. Ook is het niet slim
om te wachten tot men de vlooien
ziet, want dan is de besmetting vaak
al ver gevorderd! Blijven behandelen
volgens schema dus.

TIP 4
Alle dieren
Heeft de kat vlooien maar lopen er ook een
hond of konijnen rond? Dan moeten die
meestal ook behandeld worden. Let wel op:
niet elk middel is geschikt voor elk dier!
Katten kunnen bijvoorbeeld niet tegen permethrin en vergelijkbare middelen en zijn
gevoelig voor hogere doseringen diazinon,
sommige honden met een MDR1-mutatie
(die kan voorkomen bij o.a. Collies, Duitse

TIP 5
Veilig werken

en Witte Herders en aanverwante rassen)

Bestrijdingsmiddelen zijn giftige stoffen. Daar-

niet tegen fipronil. Houd bij je advies dus

om moeten huisdieren (en kinderen!) uit de te
behandelen ruimte gehaald worden. Aquaria
en terraria, die niet zo makkelijk te verplaat-

kunnen niet tegen selamectine en konijnen
altijd rekening met eventueel aanwezige
andere dieren.

sen zijn, moeten goed worden afgesloten. Na
behandeling is het belangrijk goed te ventileren voordat de dieren teruggezet kunnen
worden. Behandelde dieren kunnen het beste
enige tijd uit elkaar worden gehouden zodat
ze elkaar niet kunnen likken. Waarschuw ook
tegen overdosering: meer is niet beter en het
combineren van verschillende producten op
het dier kan gevaarlijk zijn! Geen vlooienband
samen met een spot-on dus…

Op deze manier moet het lukken
om vlooien de baas te blijven.
Meer informatie over een goede en
veilige vlooienbestrijding vind je
op www.licg.nl
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