
 

LEES STEEDS HET ETIKET VOOR 
INDICATIES EN BIJWERKINGEN!! 
 
Om een enkele vlo van de hond te 
verwijderen kan een vlooienkam gebruikt 
worden. Dit is een kam met fijne mazen 
tussen de tanden. Bij het kammen blijven 
de vlooien vastzitten. Om de vlooien te 
doden, kunt u ze in een bakje met 
zeepsop zetten.  
Vlooien bewegen zich snel voort waardoor 
een enkele vlo moeilijk in de vacht te zien 
is. De zwarte, korrelvormige uitwerpselen 
van de vlo zijn makkelijker te zien in de 
vacht van de hond. Als je er een nat 
watje tegen houdt wordt het watje rood 
(dit is verteerd bloed) Merk je dit op, dan 
mag je aannemen dat de hond vlooien 
heeft. 
 

 
 

Schurftmijten 
 
Schurftmijten behoren ook tot de klasse 
van de spinachtigen. Ze zijn 
microscopisch klein, je kunt ze niet zien 
met het blote oog. Bij een schurftinfectie 
heeft de hond veel jeuk. De hond krabt 
veel en krijgt kleine of grotere kale 
plekken. De huid wordt schilferig en er 
kunnen bijkomende bacteriële 
huidinfecties optreden.  
 

 

Er komen twee soorten schurftmijten op de hond 
voor: 

1. De scabies mijten; deze graven gangen in 
de huid 

2. De demodex mijten (ook wel jonge-
honden schurft genoemd) ;deze leven in 
de  haarwortelzakjes  

 
Schurftmijten leven op de hond en leggen daar 
hun eitjes. Besmetting van de ene op de andere 
hond gebeurt via direct contact, b.v. van moeder 
naar pup, tussen honden die paren, bij vechten, 
of door liggen of schuren langs dezelfde plaats. 
De behandeling is intensief, maar eenvoudig. De 
hond moet elke week (soms 2 x per week) goed 
natgemaakt worden met een amitraz (Taktic of 
Amitra) oplossing. 
De behandeling duurt 2 a 6 maanden, soms wel 
langer. Er mag pas een maand na volledig herstel 
gestopt worden met de behandeling. Drachtige of 
zogende teefjes alsook honden die jonger zijn dan 
3 maanden mogen niet met amitraz behandeld 
worden. Er zijn ook injecties tegen schurft die als 
ondersteuning van de wasbehandeling gebruikt 
kunnen worden bij drachtige of jonge dieren. 
Maar met alleen een injectie komt de infectie niet 
onder controle.  
 
Er zijn vrij veel honden die wel schurftmijten in 
hun vacht hebben, maar geen klachten vertonen. 
Deze honden kunnen echter wel een 
schurftinfectie wel overbrengen op andere (meer 
gevoelige) honden, b.v. jonge pups. 
 
HEB ZORG VOOR UW DIER EN BEHANDEL HEN 
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Informatie over: koeparies, 
vlooien en schurft 
 

Inleiding 
 
Jeuk ontstaat door een reactie van het 
lichaam (van de hond) op iets dat het lichaam 
aanziet als een vreemde stof, die niet in of op 
op het lichaam thuishoort. Een hond kan zich 
gaan krabben door een overgevoeligheid of 
een allergie, van iets in de voeding of iets 
waar hij in zijn omgeving mee in aan 
aanraking komt.  
 
Meestal heeft een hond jeuk omdat er 
parasieten (´beestjes´) op zijn huid zitten. 
Deze parasieten kunnen zijn: 

1. koeparies/teken (deze zijn duidelijk 
zichtbaar) 

2. vlooien (alleen bij grondige inspectie 
zichtbaar) 

3. schurftmijten (alleen onder de 
miscroscoop zichtbaar) 
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Voor de behandeling van koeparies op 
de hond zijn diverse middelen in de 
handel zoals:  

- dipvloeistoffen, die je moet 
oplossen en waarmee de hond 
natgemaakt kan worden 

- shampoos 
- sprays 
- druppels in de nek. Deze 

middelen verspreiden zich via 
de lichaamsvetten over de 
huid van de hond 

- insecticide halsbanden 
- injecties (bij bepaalde 

hondenrassen kan zich in 
zeldzame gevallen een 
dodelijke reactie voordoen) 

 
LEES STEEDS HET ETIKET VÒÒR 
GEBRUIK. De middelen mogen vaak 
pas gebruikt worden vanaf een 
bepaalde leeftijd en vaak NIET bij 
drachtige of zogende honden. 
Overdosering of onjuist gebruik kan 
giftig zijn voor mens en dier. Een 
enkele koeparie kan ook met de hand 
of met een pincet verwijderd worden. 
Om te voorkomen dat de monddelen 
in de huid achterblijven, moet de 
koeparie dicht bij de huid met een 
fijne pincet worden gepakt en met een 
langzame, draaiende beweging 
verwijderd worden. Niet te hard 
knijpen omdat de monddelen dan toch 
kunnen afbreken of omdat de 
darminhoud van de koeparie in de 
wond kan komen met eventuele 
besmetting van ziekten die de 
koeparie met zich mee kan dragen tot 
gevolg. De beetplaats moet daarna 
gedesinfecteerd worden. 

Koeparies 
 
Koeparies oftewel teken behoren tot de klasse 
van spinachtigen. Ze kunnen diverse ziekten 
overbrengen op de hond zoals Babesiose en 
Ehrlichiose, ook wel koepariekoorts genoemd. Als 
ze in grote aantallen op de hond voorkomen, 
ontstaat er vermindering van de conditie door de 
hoeveelheid bloed die de koeparies opnemen. Bij 
uitzondering is zelfs sterfte door deze 
bloedarmoede mogelijk. De koeparies zetten zich 
met hun monddelen vast op de huid van de hond 
en zuigen bloed. Als een volwassen wijfjesteek 
van de hond afvalt, legt ze éénmaal een groot 
aantal eitjes en sterft. De eitjes komen bij 
gunstige omstandigheden uit. Dit is meestal bij 
warm en vochtig weer. 
De larfjes, die uit de eitjes komen, klimmen op 
gras of struiken of langs een muur omhoog en 
hechten zich vast aan een geschikte, passerende 
gastheer (bijvoorbeeld de hond). Na hun 
bloedmaaltijd vallen ze van de hond, vervellen en 
worden de (iets grotere) nymfen. Deze zien eruit 
als spinnetjes die weer omhoog klimmen, 
wachten op een langslopende hond, hechten zich 
weer vast en voeden zich met het bloed van de 
hond. Na enige tijd vallen ze weer van de hond 
af, vervellen en worden dan een volwassen 
mannetje of wijfje. Op de hond zien wij meestal 
een volwassen wijfje en mannetje naast elkaar 
vastzitten op de huid. Na de paring zuigt het 
wijfje zich vol bloed en neemt in omvang toe. 
Omdat koeparies niet alleen op de hond zitten 
maar ook voor een groot deel in de omgeving op 
hun gastheer (de hond) wachten, is het belangrijk 
om behalve de hond ook de omgeving te 
behandelen, zoals het hok, de slaapplaats en 
eventueel het hele erf. Er zijn diverse middelen 
hiervoor in de handel. Ook zijn er commerciële 
bedrijven die zich toeleggen op 
insectenbestrijding in en om het huis. 
 

Vlooien 
 

Vlooien zijn bloedzuigende insecten. Ook vlooien 
leggen eitjes. Uit deze eitjes komen larven. 
Vlooienlarven leven van afvalstoffen van de huid 
van de hond (huidschilfers, e.d.) Als ze volgroeid 
zijn, verpoppen ze en kunnen zo voor korte of 
langere tijd ´rusten´. Bij trillingen (bijvoorbeeld 
het langslopen van een mens of hond) komen de  
poppen uit. De volwassen vlooien voeden zich op 
hun gastheer, namelijk de hond of kat en kunnen, 
vooral als er veel in de omgeving zitten ook wel 
de mens bijten, maar ze blijven niet op de mens 
zitten en kunnen ook niet via de mens in leven 
blijven. Als er veel vlooien op de hond zitten 
veroorzaken ze huidirritaties en huidontstekingen. 
Bij sommige honden kunnen ze allergieën 
veroozaken. Honden met een vlooienallergie 
hebben na één vlooienbeet de hele week jeuk. 
Ook de mens kan allegisch zijn voor een 
vlooienbeet. 
 
Voorts onderhouden vlooien soms een 
lintwormbesmetting bij de hond of kat. Als de 
hond lintwormsegmentjes uitpoept of loslaat, dan 
komen uit deze bewegende deeltjes eitjes van de 
lintworm.Vlooienlarfjes eten deze eitjes op. Als 
deze vlooienlarven nu verpoppen tot vlooien en 
zich op de hond nestelen, dan kan de hond een 
besmette vlo opeten, namelijk als de vlo kriebelt 
op het lichaam van de hond. Zo wordt de hond 
(weer) besmet met lintwormen. 
 

Een vlooienechtpaar kan in ongeveer 3 weken tijd 
onder gunstige omstandigheden (droog en warm 
weer) één miljoen nakomelingen produceren! 
Verder zit ongeveer 10 % van de vlooien op de 
hond en 90 % in de omgeving! Ook hieruit volgt 
weer het belang van behandeling van de 
omgeving van de hond.  
Ook tegen vlooien kun je op de hond 
dipvloeistoffen, shampoos, sprays, druppels in de 
nek of speciale halsbanden gebruiken. Niet alle 
middelen die werken tegen koeparies werken 
tegen vlooien en omgekeerd. 
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