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Hoe kun je zelf succesvol een vlooienplaag bestrijden? 
 

Natuurlijk kun je zelf wel het een en ander doen om een vlooien-
plaag te voorkomen. Het begint bij de bescherming van je huisdier. 
Hiervoor zijn tal van producten op de markt. Maar welke is het 
meest effectief? En welk voordeel biedt welk product?:  
 

De vlooienband - Een honden vlooienband is een eenvoudig te 
gebruiken product dat je hond beschermt tegen vlooien, teken of 

andere parasieten. Het is een stuk plastic of rubber, in grootte 
verstelbaar, geïmpregneerd met een chemisch afweermiddel tegen 
deze ongewenste parasieten. De halsband geeft deze chemische 
stof vrij, die zich door het hele lichaam van de hond uitbreidt om 
hem te beschermen. De werking is vaak langer dan dat van andere 
anti parasitaire producten, zoals pillen of pipetten. (Beaphar 
vlooienband verkrijgbaar op www.zoolac.nl vanaf €7,15)  
 

Anti-vlooiendruppels – Vlooiendruppels worden middels een 
pipet toegediend tussen de schouderbladen van de hond of kat. De 
vlooiendruppels doden de volwassen vlooien, nadat ze het dier 
hebben gebeten. Vlooiendruppels werken doordat de stof die erin 
zit zich over de huid van je hond verspreidt en afrekent met alle 
vlooien die ermee in aanraking komen. Dit heeft als grote voordeel 
dat de vlooien niet pas ná een beet worden gedood. Hoewel je met 
vlooiendruppels je hond of kat langdurig tegen vlooien beschermt, 

moet je niet vergeten om de behandeling op tijd te herhalen: 
normaal gesproken om de 3 tot 4 weken (Beaphar Fiprotec 
verkrijgbaar op www.zoolac.nl vanaf €11,95) 
 

Heeft uw huisdier toch vlooien opgelopen?: 
 

Anti-vlooien tabletten - De werkzame stof van een pil verspreidt 
zich via de bloedbaan, dit betekent dat vlooien en teken eerst 
moeten bijten om ermee in aanraking te komen. De werkzaamheid 
wordt wel snel minder waardoor ze vooral geschikt zijn voor snelle 
aanpak van een plaag, in combinatie met een ander bestrijdings-
middel (VloKill verkrijgbaar op www.zoolac.nl vanaf €10,25) 
 
. 
 
 

1. stofzuigerzak stoppen, dan gaan de daarin aanwezige 
vlooien dood. 

2. Klop beddengoed, matten of vloerkleedjes goed uit. 
Doe dit uiteraard buiten. Was alles vervolgens op 
een temperatuur van ten minste 60 graden. Vlooien 
zijn niet bestand tegen deze hitte. 

3. Je kunt tevens een stoomapparaat gebruiken om 
vlooien te doden. Ook hier geldt dat je geen enkel 
naadje, kiertje of plint mag overslaan. Bovendien 
helpt dit ook alleen als de plaag niet al te ernstig is, 
wat bijna nooit het geval is. 

4. Met omgevingssprays kun je vlooien, eitjes, larven en 
poppen in huis doden. Met de spray kun je de 
vloeren behandelen. Neem daarbij alle hoeken, 
kieren en, plinten mee en spuit ook onder meubels, 
kleden en tapijten. Gaat je hond (of kat) wel eens 
mee in de auto, vergeet dan ook je auto niet te 
behandelen met een omgevingsspray. 

Let op!: een vlooienbestrijding kan mislukken wanneer een middel 
niet goed of in een verkeerde dosering wordt toegediend, wanneer 
de behandeling onregelmatig wordt herhaald of de omgeving 
onvoldoende wordt behandeld. Voor een effectieve bestrijding is 
het namelijk essentieel om zowel het dier als de omgeving te 
behandelen. Het grote aanbod aan anti-vlooienmiddelen van 
verschillende merken op de markt zijn vrijwel allemaal zeer 
effectief tegen volwassen vlooien en sommige doden ook eieren. 
Een aantal middelen heeft een lichte werking tegen de larven, 
maar de meeste doden deze niet. De larven hebben daarom alsnog 
de kans om zich te verspreiden door het huis.  
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Vlooien op je huisdier? Het ontstaan van een vlooienplaag. 
 

Vlooien bij honden en katten zijn een veelvoorkomend probleem. 
Sterker nog: ze zijn de meest voorkomende parasieten bij huis-
dieren. Een vlooienbesmetting ontstaat vaak doordat honden en 
katten, plekken bezoeken waar vlooien voorkomen. Als uw hond of 
kat vlooien heeft, kunnen daardoor ook andere huisdieren besmet 
worden. Maar je kunt zelf ook vlooieneitjes mee naar binnen lopen, 
bijvoorbeeld wanneer je op bezoek bent geweest op een plek waar 
vlooien waren.  
 

Een preventieve vlooienbehandeling. Onzin of noodzaak? 
 

“Als je wil dat je hond of kat geen vlooien krijgt, dan moet je ze 

preventief behandelen met een anti-vlooien pipet of tablet.” Dat 
advies wordt steeds vaker gegeven door dierenartsen. Veel mensen 
nemen het echter niet zo nauw met het preventief ontvlooien van 
hun huisdieren. Helaas is het een misvatting om te denken dat een 
vlooienbehandeling enkel noodzakelijk is wanneer het dier daad-
werkelijk vlooien heeft óf enkel in de zomerperiode preventief te 
behandelen. Nu de winters steeds zachter worden, weten vlooien 
namelijk het hele jaar door te overleven. Ook de verwarmde huizen 
in de winter zijn goede overlevingsplekken én dus ook voort-
plantingsplekken voor vlooien. Vlooien vermenigvuldigen zich in rap 
tempo. Binnen 100 dagen kan 1 volwassen vlo, 2000 eieren leggen. 
Je kunt je dus voorstellen dat wanneer je een vlo ontdekt, de kans 
groot is dat deze zich al flink heeft voortgeplant. Vanaf dat moment 
wordt het vlooienprobleem steeds groter. Dit zit hem in het feit dat 
de eitjes niet alleen op het dier blijven zitten, maar zich in het hele 
huis verspreiden. De plaag zit ‘m dus niet zozeer in de volwassen 
vlooien op je kat, maar juist in de duizenden eitjes en larven in het 
tapijt, op de meubels en achter de plinten. Kortom, als je wacht met 
behandelen tot je vlooien ziet, dan loop je behoorlijk achter de feiten 
aan. Als je niet wilt dat je huis in een vlooiencircus verandert of je 
huisdier in de problemen komt, dan ontkom je er bijna niet aan om 
op regelmatige basis preventief te ontvlooien. 
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