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Vlooien zijn veel voorkomende parasieten bij hond, kat
en kleine zoogdieren. Ze veroorzaken jeuk en kunnen
bij gevoelige huisdieren een allergische reactie opwekken.
Dit resulteert in krabben, kaalheid, roodheid van de
huid, schilfering en pukkeltjes. Een ernstige besmetting
kan leiden tot bloedarmoede, vooral bij jonge dieren.

Lintwormbesmetting met Dipylidium caninum kan
optreden bij de hond en kat, wanneer deze een vlo
opeet die het tussenstadium van deze lintworm bevat.

Omgevingsfactoren als temperatuur en vochtigheid
beïnvloeden de levenscyclus van de vlo. Deze cyclus kan
onder de ideale omstandigheden binnen 12-14 dagen
plaatsvinden, maar zich uitbreiden tot wel 240 dagen.
De vrouwtjesvlo begint binnen 24-48 uur na haar eerste
bloedmaaltijd met het produceren van eitjes, tot wel
50 eitjes per dag. Deze vallen van het dier af en ontwikkelen zich in de omgeving tot larve en pop.

Onder warme weersomstandigheden zal de vlooiencyclus
buiten versneld plaatsvinden. Vlooien zijn echter goed
aangepast aan een leven binnenshuis, waar ze zich
gedurende het hele jaar kunnen ontwikkelen onafhankelijk
van het seizoen.

Iedere eigenaar wil het beste voor zijn of haar huisdier
en een goede gezondheid is daarom van groot belang.
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Een dier dat voortdurend jeuk heeft wordt onrustig,
evenals de eigenaar, die zich bovendien zorgen maakt
over dit gedrag. Behandel bij vlooien alle dieren die in
huis zijn tegelijk.
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Neem contact op met uw dierenarts voor advies over
het voorkomen en bestrijden van vlooien. Vraag naar de
verschillende vlooienbestrijdingsmiddelen en welke
behandeling het meest geschikt is voor uw huisdier.

www.esccap.eu

ESCCAP is een non-profit organisatie gevormd uit een groep dierenarts-parasitologen uit
Europa. Deze houdt zich bezig met het verstrekken van eenduidige en nuttige informatie
voor dierenartsen en eigenaren om parasitaire infecties bij huisdieren te bestrijden.
ESCCAP Benelux is onderdeel van ESCCAP Europe en richt zich op dierenartsen, eigenaren
en organisaties in Nederland, België en Luxemburg. ESCCAP geeft actuele informatie en
ontwikkelt uniforme richtlijnen voor parasietenbestrijding bij hond en kat en zorgt voor
een brede verspreiding hiervan.
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