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Hoe leven vlooien in huis? 
Maar een kort deel van zijn leven brengt een vlo door op uw hond. 
De vlooien drinken het bloed en leggen eitjes in de vacht. De eitjes 
vallen na een tijdje uit de vacht en komen zo weer in de 
leefomgeving. Na enkele dagen tot maanden komen er larven uit 
de eitjes. De cyclus herhaalt zich en zal uiteindelijk resulteren in 
een vlooienplaag. 
 

Vlooien bestrijden 
Wanneer u vlooien op uw hond ontdekt is het verstandig om zo 
snel mogelijk te beginnen met het te bestrijden. Producten als 

VloKill+, FIPROtec® én Finecto+ helpen u bij het bestrijden van 

vlooien bij uw hond. Vergeet niet om ook uw leefomgeving grondig 
aan te pakken! De meeste vlooien zullen meer in uw leefomgeving 
leven dan op uw hond. Denk hierbij dus aan uw huis, uw auto, de 
bank, kussens, mandjes, vloerbedekking, vloerkleed en dekens.  
 

FIPROtec® Tegen teken & vlooien voor honden van 10-20  
kg, vanaf 8 weken. Nu 33% korting in de maand Oktober! 

    
 

Giftige eikels zorgen voor diarree bij honden  
 

Nu het herfst is vallen de blaadjes en eikels weer uit de bomen. 
Dat is niet zonder gevaar voor je huisdier, waarschuwt de 
Dierenbescherming. Jonge eikels en eikenblad zijn namelijk giftig 
voor honden. In eikels zit veel tannine. Wanneer een hond hier 
teveel van binnenkrijgt, zal de hond braken, last van diarree 
krijgen en buikpijn hebben. Een ernstige vergiftiging kan zelfs 
levensgevaarlijk zijn. "Het kan leiden tot nierfalen”. 
 

Voor het volledige artikel, klik hier 
 

In deze editie van BiosecurityNieuws: 
 4 oktober Wereld Dierendag 

 Vlooien, ook in de herfst en winter. 

 Actie: 33% korting op FIPRO®tec 10-20kg 
 Giftige eikels zorgen voor diarree bij honden 

4 oktober Wereld Dierendag. Waarom is deze dag in 

het leven geroepen? 
 

Vrijdag 4 oktober was het Wereld Dierendag. Een dag die wereldwijd 
op de agenda staat als een moment waarop extra aandacht wordt 
besteed aan onze dieren. De eerste officiële dierendag in Nederland 
was op 4 oktober 1930. 
 

Meer dan 4 miljoen huishoudens hebben één of meer huisdieren: 
niet alleen honden en katten, maar ook dieren als vissen, konijnen, 
knaagdieren, vogels en reptielen. De meeste huishoudens hebben 
een kat (24%) of een hond (19%), direct gevolgd door de 
aquariumvissen die in 10% van de huishoudens aanwezig zijn. In 
Nederland leven ruim 1,5 miljoen honden en bijna 2,6 miljoen 

katten. Daarnaast zijn er miljoenen vissen en vogels, maar ook de 
konijnen en knaagdieren zijn goed vertegenwoordigd met 
respectievelijk ruim 800.000 konijnen en een kleine 800.000 
hamsters, cavia’s, muizen en ratten. 
 

Vlooien, ook in de herfst en winter 
 

De temperaturen zijn inmiddels flink aan het zakken. Voor veel 
mensen een reden om te denken dat een vlooienplaag uitblijft. In 
theorie doen is dit ook, maar dan wel als ze buiten leven. Echter 
zitten de meeste vlooien helaas binnenshuis. Tijdens koudere dagen 
vind niet alleen uw hond het fijn om binnen bij de verwarming te 
blijven. Ook vlooien vinden een warme omgeving prettiger. Ze 
ontwikkelen zich goed bij een temperatuur rond de 20°C. Wanneer 
u gedurende de winter ontdekt dat uw hond vlooien heeft, kunt u 
er zeker van zijn dat de besmetting bij u in huis zit. Uw hond kan 
het dan namelijk niet meer van buiten hebben. 
 

Welke temperatuur is te koud voor vlooien? 
Temperaturen onder het vriespunt zijn te koud voor vlooien. Ze 
overleven dan ook niet langer dan een week in een omgeving onder 
0°C. Eenmaal in de vacht van een hond is het voor vlooien 
aangenaam. Zelfs tijdens een koude winterwandeling. 
 

 

https://www.facebook.com/Biosecurity-BV-181039388607862/
mailto:nieuwsbrief@biosecurity.nl
https://www.facebook.com/zoolacpropaste/
mailto:info@zoolac.nl
https://twitter.com/Biosecuritybv
https://twitter.com/ZoolacPropaste
mailto:nieuwsbrief@biosecurity.nl
https://www.zoolac.nl/nl/vlokill-kat-en-hond-tot-11kg-6st.html
https://www.zoolac.nl/nl/fiprotec-10-20kg-3-pipetten.html
https://www.zoolac.nl/nl/finecto-hond-300-gram.html
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4862666/dierenbescherming-herfst-eikels-giftig

