Vlooien & Teken – Hond
INLEIDING:
Vlooien en teken zijn de meest voorkomende parasieten bij de hond. Vlooien zien we tegenwoordig het hele
jaar door. Teken komen door de zachte winters een groot deel van het jaar voor.
TEKEN:
Een teek is een insect. In het algemeen zijn teken 1 tot 5 mm groot. Met hun mond bijten
ze zich vast aan hun gastheer om bloed op te zuigen. Teken kunnen verschillende
ziektes overbrengen. Ongeveer een kwart van de teken in Nederland draagt een bacterie
bij zich (Borrelia burgdorferi) die de ziekte van Lyme kan veroorzaken.
Als uw hond een teek heeft is het belangrijk is om deze zo snel mogelijk te verwijderen.
Hiervoor bestaan speciale tekentangen die om de kop van de teek komen en de teek
gemakkelijk in zijn geheel verwijderen. Daarna moet de plek ontsmet worden en een
paar dagen goed worden gecontroleerd op zwelling, warm worden en roodheid. In
uitzonderingsgevallen is er een rode kring zichtbaar rond de beetplek.
Al deze verschijnselen kunnen wijzen op een infectie waarvoor uw hond behandeld moet worden.
VLOOIEN:
Een vlo is een insect dat leeft van het bloed van zijn gastheer. Als ze bijten laten ze wat
speeksel achter wat een jeukerig gevoel geeft. Sommige dieren zijn allergisch voor het
speeksel van de vlo en kunnen weken lang last hebben van de beet van één enkele vlo.
Grote hoeveelheden vlooien zorgen soms voor bloedarmoede. Daarnaast kunnen
vlooien ook andere parasieten overbrengen, de lintworm bijvoorbeeld. Deze besmet de
vlo en als die wordt opgegeten door de gastheer kan de lintworm in de darmen gaan
vermeerderen.
Vlooien vermeerderen zich door op het dier eitjes te leggen. Deze zijn glad, vallen van
het dier af en komen dan uit in de omgeving als larven. De larven vervellen zich en vormen uiteindelijk weer
nieuwe vlooien. Door deze cyclus is het belangrijk dat niet alleen de vlooien worden bestreden die op het
dier zitten, maar dat ook de omgeving wordt behandeld.

VOORKOMEN:
Er zijn verschillende middelen te krijgen voor het voorkomen van vlooien en teken. Helaas is onze ervaring
dat niet alle verkrijgbare spullen een goed effect hebben. In onze praktijk adviseren wij de volgende
middelen:
 Vlooien:
Advantage® pipet voor in de nek, werkzaam gedurende 1 maand
Comfortis® een tablet die 1 maand werkt.
Stronhold® een middel dat ook tegen mijten en spoelwormen werkt
 Teken:
Scalibor® halsband, werkt 5 maanden (te combineren met advantage)
 Vlooien & teken
Bravecto® tablet, werkzaam gedurende 12 weken
Effitix® werkt tegen teken vlooien en zandvliegen.

Uw huis kunt u behandelen bij een vlooieninfectie met Fleegard.
Daarnaast is het altijd verstandig om bij een vlooienbesmetting uw hond te ontwormen tegen lintwormen.
Neemt u uw hond mee naar het buitenland, bekijk dan onze adviesbrief ‘veilig op reis met uw huisdier’.
Voor een advies op maat kunt u contact met ons opnemen.
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