Kattenvlooien zijn kleine bloedzuigende parasieten. Ze zijn niet alleen vervelend
voor ons, als mens, maar ook voor onze huisdieren. De katten-vlo is ook bij
honden de meest voorkomende vlo. Een vlo heeft een bepaalde levenscyclus.

Wat is de levenscyclus van de kattenvlo?
De vrouwtjes vlo legt eitjes. Maar voordat ze dat kan doen moet ze eerst bloed
hebben gehad. Daarna legt zij tientallen eitjes in de vacht van het dier. De eitjes,
ook wel larven genoemd, laten zich vallen en komen ook in uw woning. Na twee
tot vier dagen komen deze larven uit de eitjes. De larven zijn maar een paar
millimeter lang, en zijn net zo dik als een mensenhaar. Ze verstoppen zich in
allerlei hoeken en gaatjes, met voorkeur donkere plekken. Na twee tot drie
weken verpoppen de larven zich. Deze poppen kunnen wel tot anderhalf jaar
blijven leven! Wanneer een hond of kat langsloopt voelt de pop dit. De grond
gaat namelijk trillen. Daardoor komt de vlo uit de pop. Deze cyclus duurt
ongeveer zes weken.

Waar kan ik die larven en poppen vinden?
Omdat de larven en poppen zo klein zijn, worden ze meestal niet direct gespot.
Je kunt ze vooral vinden in de gaatjes van plinten en in de gleuven van parket.
Daar ziet u kleine witte stukjes. Dit zijn de larven. Probeer zoveel mogelijk van
deze beestjes te verwijderen! Dit doet u bijvoorbeeld met de stofzuiger.

Zijn vlooien vervelend voor mijn kat of hond?
De vlooien zorgen voor erg veel jeuk bij uw kat of hond. U zult ze ook vaak zien
krabben en bijten. Het is namelijk pijnlijk voor uw huisdier. Misschien ziet u uw
kat of hond wel eens op springen. Dit indiceert een vlooien beet. De vlooien
kunnen ook eitjes van de lintworm bij zich dragen. Wanneer uw kat of hond zo'n
vlo op eet kan er een lintworm ontstaan in de darmen van uw huisdier. Niet
alleen is deze besmetting met lintworm gevaarlijk voor uw huisdier. Ook kleine
kinderen kunnen hiermee een lintworm oplopen! Het is erg sneu om uw kat of
hond telkens te zien krabben. Wanneer uw kat of hond zo hard krabt of bijt dat
het gaat bloeden kan het betekenen dat uw huisdier een allergische reactie heeft
op vlooienbeten.

Welk middel moet ik gebruiken om de vlooien te
bestrijden?

Er zijn verschillende middelen in omloop om vlooien bij uw kat of hond tegen te
gaan. U kunt het beste naar uw dierenarts gaan voor het beste advies voor een
vlooienmiddel. Denk niet dat het wel meevalt, want vlooien zijn hardnekkige
beestjes waar u lastig vanaf komt! Het is ook een fabeltje dat er producten zijn
die voorkomen dat een vlo direct gaat bijten. Een vlo bijt wel degelijk direct nadat
het op de kat of hond is gesprongen. Zo treedt de cyclus al in werking! Merkt u
dus dat uw kat of hond vlooien heeft? Maak een afspraak bij de dierenarts!

Wat kan ik doen om de vlooien in mijn huis zo
weinig mogelijk kans te geven?
U kunt uw kat of hond dagelijks vlooien. Dat doet u met een zogenaamde
vlooienkam. Gebruik altijd een kam van ijzer! Hiermee kamt u de aanwezige
vlooien eruit. Pas wel op: de vlooien zijn vliegensvlug! Heeft u dus een vlo op de
kam? Doodt de vlo direct, anders springt het diertje zo weer op uw huisdier. Ook
kunt u bepaalde omgevingssprays gebruiken. Deze sprays zijn vooral handig
voor tapijten e.d. Zo voorkomt u dat de larven in uw tapijten gaan nestelen.

