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Honden Vlooien
Vraag en antwoord
1
Is het noodzakelijk om mijn hond het hele jaar door
te behandelen tegen vlooien?
Vlooien komen het hele jaar door voor en vooral in de lente tot en met het najaar. Het
advies is dan ook om je hond preventief tegen vlooien te beschermen zolang er blaadjes
aan de bomen hangen, zodat ze niet de kans krijgen om bij je thuis tot een plaag uit te
groeien. Doe je dat niet, dan heb je ook in het najaar/winter kans op een vlooienplaag
als de verwarming binnen weer aangaat. Zie ook vraag 10.

2
Hoe snel werken vlooienmiddelen tegen vlooien?
Meestal beginnen de middelen direct na toediening met het doden van vlooien. Op de
bijsluiter staat de werkingssnelheid vaak beschreven. Vraag bij twijfel je dierenarts
om advies.

3
Zodra ik mijn hond behandel met een vlooienmiddel,
komen er ineens meer vlooien tevoorschijn. Waarom is dat?
Vlooien verbergen zich graag, maar op het moment dat je je hond behandelt met een
vlooienmiddel, verliezen vlooien hun coördinatie. Ze kunnen zich niet meer goed
verstoppen en worden daardoor beter zichtbaar.
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Waarom zie ik nog steeds vlooien nadat ik mijn hond heb behandeld?
Het duurt gemiddeld 2 tot 3 maanden voordat een vlooienplaag is bestreden. Slechts 5%
van de vlooienplaag bevindt zich op je hond. De overige 95% houdt zich in een onvolgroeid
stadium (eitjes, larven en poppen) schuil in de directe omgeving van je hond. Een deel
van deze eitjes, larven en poppen worden binnen 3 tot 8 weken uiteindelijk een volwassen
vlo. Deze vlooien springen weer op je hond. Het is mogelijk dat je deze ‘nieuwe vlooien’
op je hond ziet. Mogelijk zijn ze dan al in contact geweest met het vlooienmiddel en zijn ze
bezig te sterven. Daarom juist is het belangrijk om 2 tot 3 maanden lang ondoorbroken je
hond tegen vlooien te behandelen! Zo pak je de hele levenscyclus van de vlo aan.
Zorg er ook voor, dat je je huis grondig reinigt. Bij een ernstige vlooienplaag kan het
verstandig zijn je huis met een omgevingsspray te behandelen. Vraag je dierenarts
om advies.
TIP: Vraag je dierenarts naar een product dat je hond met één behandeling meerdere
maanden beschermt!
Er zijn veel verschillende vlooienmiddelen met verschillende werkingsduren.
Ga vooraf na hoe lang je vlooienmiddel werkt en zorg waar nodig voor een
tijdige herhaling.
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Doodt een vlooienmiddel vlooien voordat ze eitjes kunnen leggen?
Snelwerkende vlooienmiddelen verlammen en doden de vlooien voordat ze eitjes
kunnen leggen. Vraag je dierenarts om advies.
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Werkt een vlooienmiddel nog als mijn hond nat is geworden?
Een spot-on middel (druppels voor in de nek) heeft tijd nodig om op te drogen. Met de
meeste spot-on middelen mag je hond gedurende 48 uur na de behandeling niet gewassen
worden (of zwemmen!). Er kan ook een verschil zijn tussen wassen met alleen water en
wassen met shampoo. Kijk in de bijsluiter voor de precieze informatie per product.
Er zijn ook kauwtabletten die je hond beschermen tegen vlooien. Zwemmen en wassen
hebben dan geen invloed. Vraag je dierenarts om advies.

7
Mijn hond gebruikt medicijnen. Kan ik een vlooienmiddel gebruiken?
Overleg altijd eerst met je dierenarts of diergeneesmiddelen kunnen worden gecombineerd.
Vraag je dierenarts dus om advies!
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Kan ik een vlooienmiddel ook gebruiken bij mijn andere huisdieren?
Een vlooienmiddel voor honden is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij honden. Sommige
middelen voor honden kunnen gevaarlijk zijn voor katten! Er bestaan wel vlooienmiddelen
die voor meerdere diersoorten geschikt zijn. Vraag je dierenarts om advies. Zorg dat je
voor behandeling altijd eerst de bijsluiter leest.
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Hoe vaak moet een vlooienmiddel worden toegediend?
De meeste vlooienmiddelen werken een maand. Als je een vlooienplaag goed wilt aanpakken, is het advies om tenminste drie achtereenvolgende maanden te behandelen.
Er zijn ook vlooienmiddelen voor honden die een langere werkingsduur dan een maand
hebben. Vraag je dierenarts om advies.
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Wanneer moet ik beginnen met de vlooienbehandeling?
Vlooien komen buiten voor, vanaf de vroege lente (maart) tot en met de late herfst
(november). Bescherm je hond dus preventief in deze negen maanden. Ben je gedurende
deze periode een keer vergeten te beschermen? Dan kan je huis besmet zijn en kan
je ook in de winter (binnenshuis) last krijgen van vlooien. Juist als je je verwarming
aandoet worden de vlooien actief!
De meeste vlooienmiddelen zijn zowel bij pups als volwassen honden te gebruiken.
Let hierbij wel op de minimumleeftijd die op de bijsluiter staat.
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Waarom zijn sommige vlooienmiddelen alleen te koop
bij de dierenarts?
Als het om de gezondheid van je hond gaat, is je dierenarts bij uitstek de specialist.
Daarom beschikken zij over de nieuwste vlooienproducten. Je dierenarts kan je adviseren
welk vlooienmiddel het beste bij je hond past.
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Wanneer je een spot-on middel (druppels) gebruikt, is het verstandig om te wachten
totdat het middel is opgedroogd. Lees ook de bijsluiter voor meer informatie!
Een spot-on vlooienmiddel druppel je op de huid van je hond. Er zijn ook kauwtabletten
die je hond beschermen tegen vlooien. Vraag je dierenarts om advies.

UIN 197752

Mogen mijn kinderen de hond aaien als deze net behandeld is?

