
Ondanks het gebruik van efficiënte en 
gebruiksvriendelijke middelen blijven 
vlooien een belangrijke zorg voor een 
groot aantal huisdiereigenaren. 

De kattenvlo, Ctenocephalides felis 
felis is verantwoordelijk voor mecha-
nische irritaties maar ook voor over-
gevoeligheidsreacties (vlooien allergie 
dermatitis: VAD) en huidlaesies die on-
der het «eosinofiel syndroom» vallen. 
Vlooien kunnen tevens als vector fun-
geren voor andere infectieuze organis-
men: Dipylidium caninum, Bartonella 
henselae, Rickettsia felis, FeLV virus. 
Worden de vlooienbehandelingen 
minder efficiënt?
Zijn deze behandelingen adequaat en 
doordacht? 
Zijn honden en katten gevoeliger ge-
worden voor vlooienbeten? 
Moet onze aanpak tegen vlooien wor-
den gewijzigd? 
Moeten wij absoluut vermijden dat 
vlooien een dier met VAD bijten? 
Is de komst van spinosad, een nieuwe 
werkzame stof die oraal wordt toege-
diend, interessant voor mijn therapeu-
tisch arsenaal? 

Dit artikel is bedoeld om een antwoord 
te geven op deze vragen. 

De cyclus van de vlo

Als we eigenaren van gezelschapsdieren 
willen helpen om vlooien rationeel te be-
strijden, is kennis van de cyclus van de vlo 
onontbeerlijk.

In tegenstelling tot de heersende opvatting is 
de vlo een permanente parasiet: zij blijft haar 
hele leven op het dier zitten; ze vermenigvul-
digt zich en voedt zich op het dier.

De vlo begint zich al binnen het uur na aan-
komst op de gastheer te voeden. Volgens de 
studie van Cardiegues (1) heeft 25% van de 
vlooien zijn eerste bloedmaaltijd binnen 5 
minuten genomen en 97% binnen het uur 
na aankomst. Een andere studie (2) geeft nog 
verontrustendere cijfers: 95% van de vlooien 
zou zich binnen 5 minuten na aankomst heb-
ben gevoed. De vrouwelijke vlooien voeden 
zich intermitterend gedurende ongeveer 
25 minuten, terwijl de mannelijke vlooien 
genoegen nemen met kortere perioden van 
ongeveer 11 minuten.

20 tot 36 uur na haar eerste bloedmaaltijd 
begint de vrouwelijke vlo eitjes te leggen. 
Ze is zeer productief want op de piek van de 
eiproductie, kan zij 40 tot 50 eieren per dag 
leggen (gemiddeld 20-30) gedurende een 
periode van 50 tot 100 dagen. 

De eitjes zijn ovaal van vorm, 0,3 à 0,5 mm 
lang, eerst transparant, dan ivoorwit van 
kleur. Gemiddeld 1 à 2 uur nadat ze gelegd 
zijn, vallen ze uit de vacht. Onder optimale 
omstandigheden (relatieve vochtigheid > 
50% en temperatuur omtrent 25°), komen 
ze na 2 à 7 dagen uit in de vorm van een 
larve van +/- 1mm die op een harig wormpje 
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lijkt. Deze larven evolueren tot verschillende 
stadia: larve 1, larve 2 en larve 3, die 6mm 
meet en een bruinrode kleur heeft. De larven 
voeden zich met organisch afval, vlooienpoep 
en niet-levensvatbare vlooieneitjes. De larven 
hebben een vochtige omgeving nodig, en 
kunnen zich over korte afstanden (+/- 50cm) 
verplaatsen, waarbij ze licht vermijden. Ze 
schuilen in vloerbedekking, in kieren van 
houten vloeren, onder kussens, en veranderen 
in cocons die bestand zijn tegen UV stralen 
en temperatuurwisselingen. Onder invloed 
van trillingen in de omgeving, en bij gunstige 
vocht- en temperatuursomstandigheden ont-
popt de cocon zich tot een volwassen vlo.

De complete cyclus duurt 21 à 35 dagen (mi-
nimum 14 dagen) maar kan soms maanden 
duren als de omstandigheden ongunstig zijn. 
De volwassen vlo wordt aangetrokken door 
het licht, en laat zich leiden door lichaams-
warmte, luchtstromen, uitgeademd CO2 en 
schaduw/licht wisselingen om op zijn gastheer 
te springen.

De adulticide middelen

De farmaceutische industrie heeft talrijke mid-
delen ontwikkeld die volwassen vlooien op 
het huisdier doden. Ze verschillen voor wat 
betreft hun werkingsmechanisme en wijze van 
toediening maar hun hoofddoel blijft vlooien 
zo snel mogelijk te doden (snelheid van do-
den: « speed of kill ») en indien mogelijk ook 
af te weren. Hoewel er talrijke producten op 
de markt zijn behoren de beschikbare insec-

ticiden tot slechts enkele chemische groepen: 
organochloorverbindingen, organofosforver-
bindingen, carbamaten, natuurlijke pyretri-
nes, synthetische pyretrines (bv. permetrine), 
fenylpyrazolen (bv. fipronil), neonicotinoïden 
(bv. imidaclopride, nitenpyram), avermectines 
(bv. selamectine) semicarbazones (metaflumi-
zone), oxadiazines (Indoxacarb) en spinosynes 
(spinosad) (3, 4). 

Toepassing van deze verschillende molecu-
len dient plaats te vinden in functie van het 
beoogde doel. Bij een dier met VAD moet 

men het aantal vlooienbeten zoveel mogelijk 
beperken en de vlooien dus zo snel mogelijk 
doden. Bij een vlooienbesmetting zonder al-
lergie is het vooral belangrijk om de productie 
van vlooieneitjes te beperken om contaminatie 
van de omgeving te vermijden. De adulticide 
werkzaamheid van een product is het letale 
effect dat het middel heeft op de vlooien die 
op het dier aanwezig zijn ten tijde van toe-
diening De producten die momenteel op de 
veterinaire markt verkrijgbaar zijn, in de vorm 
van spot-on, spray of tabletten, hebben allen 
een adulticide werking van nagenoeg 100% 
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als ze correct worden aangebracht. Tot dusver 
is nog geen resistentie van vlooien tegen een 
werkzame stof aangetoond maar toch bestaat 
de indruk dat er resistentie voorkomt., Deze 
hangt waarschijnlijk echter eerder samen met 
een verkeerd gebruik van het product (ver-
keerde applicatie, verkeerde dosering of foutief 
interval tussen de toedieningen) dan met een 
werkelijk resistentie tegen de werkzame stof. 

De ‘speed of kill’: een belangrijke factor om 
het aantal vlooienbeten en de eiproductie te 
beperken.
Bij de behandeling van een dier tegen vlooien 
kan de ‘speed of kill’ van een product soms 
al na enkele minuten beginnen, maar soms 
ook tot 48 uur duren. Het is dus een utopie 
om te denken dat de dieren niet door vlooien 
worden gebeten bij normaal gebruik van een 
adulticide product. Het doel blijft natuurlijk 
het aantal beten zoveel mogelijk te beperken 
door de vlooien zo snel mogelijk te doden 
bij, met name: 
•	 Bij	overgevoelige	dieren	(VAD)	
•	 Bij	massale	infestatie,	om	het	irriterend	

effect van beten te beperken 
•	 Om	besmetting	van	de	omgeving	te	

voorkomen, door de productie van eitjes 
te vermijden (24-36u na de maaltijd)

Er is weinig informatie beschikbaar om de 
’speed of kill’ van de diverse producten die 
op de markt beschikbaar zijn te vergelijken. 
De studieprotocollen gebruiken vaak verschil-
lende methodes, vaak gekozen in functie van 
de gewenste resultaten. Enkele gegevens 
uit de literatuur: bij de kat zou nytempyram 
100% van de vlooien in 3 uur doden, imi-
dacolprid 82,8% en fipronil 62,6% binnen 8 
uur na applicatie. In de studie van Dryden (5) 
wordt 97% van de vlooien gedood binnen 
24 uur bij gebruik van fipronil-(S)methopreen 
of selamectine of imidaclopride. Gegevens 
van Merk Animal Health tonen aan dat meer 
dan 90% van de volwassen vlooien worden 
gedood binnen 12 uur na behandeling met 
Indoxacarb en dat die werkingssnelheid (<12u) 
1 maand aanhoudt. 

De innovatie komt van de nieuwe werkzame 
stof spinosad die na orale toediening bij de 
kat 97,5% van de vlooien binnen 4 uur doodt. 

Snyder (6) evalueerde de werkzaamheid van 
spinosad bij door Cenocephalides felis felis 
besmette katten in 2 afzonderlijke dubbel-
blinde gecontroleerde studies. In de eerste 
studie evalueerde hij het knockdown effect 
en de ‘speed of kill’ bij experimenteel be-
smette katten, terwijl hij in de tweede studie 
het vermogen van spinosad onderzocht om 

een vlooieninfestatie in een gesimuleerde 
thuisomgeving te voorkomen. 
De eerste studie toonde een reductie van het 
aantal vlooien van 92,7% 2 uur na toediening 
van het product, van 97,5% 4 uur na toedie-
ning en van 100% 24uur na toediening. Voor 
katten die op D1, D7 en D14 na behandeling 
met spinosad met 100 vlooien experimenteel 
besmet werden zien we een effectiviteit van 
100% bij telling van de vlooien 48 uur na de 
besmetting. Deze werkzaamheid houdt nog 
1 maand aan. 

Bijzonderheden van de  
allergische kat 

Allergische katten vertonen een of meerdere 
van de volgende klinische beelden: miliaire 
dermatitis, eosinofiele dermatitis, zelf geïndu-
ceerde symmetrische alopecie of excoriaties 
op het hoofd en/of de nek. Echter geen enkel 
van deze klinische beelden is pathognomisch 
voor overgevoeligheid!

In een multicenter klinische studie bij 502 kat-
ten met pruritis (7) werd de volgende incidentie 
van diagnoses gevonden: 29% VAD, 12% 
voedselallergie, 20% niet-voedings-of vlooien 
gerelateerde allergie («feliene atopie ») en 24% 
andere ziekten met pruritus als belangrijke 
component. Katten met voedselallergie of ato-
pie vertonen laesies die overeen komen met 
de 4 hierboven beschreven klinische beelden. 
Deze 2 typen overgevoeligheid zijn klinisch 
niet te differentiëren maar treffen in meer dan 
50% van de gevallen 2 lichaamszones: het 
hoofd of het gezicht en het abdomen. Katers 
hebben vaker last van VAD. De gemiddelde 
leeftijd waarop klinische symptomen manifest 
worden is 4,4 jaar. Bij VAD kunnen de 4 klini-
sche beelden voorkomen. De frequentie van 
miliaire dermatitis is hoger (35%) bij VAD dan 
bij niet-vlooien gerelateerde overgevoelighe-
den (19%). De andere klinische beelden zijn 
minder frequent bij VAD: eosinofiele plaques 
14% (25% bij andere allergieën), excoriaties op 
het hoofd en/of de nek 38% (59% bij andere 
allergieën), zelfgeïnduceerde symmetrische 
alopecie 39% (52% bij andere allergieën). 
Slechts 28% van de katten met VAD heeft 
2 klinische beelden tegelijk (46% bij andere 
allergieën). In vergelijking met de 2 andere 
allergie typen, zijn bij VAD eerder de dorso-
lumbale regio en de staart, de flanken of de 
rug aangetast.

Hoe moet ik vlooien  
bestrijden wanneer er sprake 
is van VAD?

De studies van Cardiegues en Mc Coy (1,2) 
tonen aan dat de eerste vlooienbeet bin-

nen 5 minuten na aankomst op de gastheer 
plaatsvindt. Het is dus moeilijk voor te stellen 
dat een product volledig kan verhinderen dat 
het dier gebeten wordt want geen enkele mid-
del dat op de markt is, heeft een onmiddellijk 
dodend effect. 
De informatie over de duur van de maaltijd 
(21 en 11 minuten afhankelijk van het geslacht 
van de vlo) toont aan dat er bij de vlo geen 
sprake is van een « snelle hap » . We moeten 
er daarom naar streven het aantal beten en 
de duur van de maaltijden zoveel mogelijk te 
beperken door de vlooien zo snel mogelijk 
te doden. 
VAD wordt tegenwoordig erkend als een « 
dosisafhankelijke allergie » waarvoor men het 
aantal speekselallergenen moet beperken. 
We moeten dus de duur van de maaltijd van 
de vlo beperken want de beet vermijden is 
voorlopig nog een utopie.

Een studie van Franc (8) toonde aan dat het 
‘anti-bijt’ effect zwak was met fipronil en imida-
clopride maar interessant was met permetrine. 
Imidaclopride zou alleen de bijtduur beperken 
maar het bijten zelf niet kunnen vermijden. 

De systemische producten (nitempyram, 
selamectine) die bij de kat zijn getest door 
Mc Coy (9) zouden een goed ‘anti-bijt- effect 
hebben. Spinosad geeft dankzij zijn snelle 
werkzaamheid van 16.8% in 30 minuten en 
97.2% in 2 uur, de vlooien ook minder kans 
om zich te voeden (6). 

De werkingsduur van het product: een an-
der sleutelelement bij preventieve behandeling 
Voor fipronil, imidaclopride en selamectine 
is een voldoende lange werkingsduur aan-
getoond om in een frequentie van 1 keer 
per maand te worden toegediend (10,11). Een 
spinosad kauwtablet, door het voer van de 
kat gemengd, blijft in een dosis van 50 tot 75 
mg/kg 1 maand lang 100% effectief (6). Door 
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zijn sterke binding aan plasmaeiwitten wordt 
spinosad slechts langzaam geëlimineerd. 

Het gebruik van een systemisch product als 
spinosad is ook vanuit dermatologisch oog-
punt zeer interessant. De werkingsduur wordt 
niet beïnvloed door wassen met shampoos 
omdat het niet op de vacht wordt aange-
bracht, maar oraal wordt toegediend. Het ri-
sico op lokale huidreacties en accidentele orale 
inname van een middel dat niet is bedoeld 
voor inname is bij spinosad niet aanwezig 
gezien zijn toedieningsvorm. 

De veiligheid van het  
product voor het dier en zijn 
eigenaren

Wanneer de beschikbare producten volgens 
de aanbevelingen van de fabrikant worden 
toegepast zal er in het algemeen weinig mis 
kunnen gaan. De bijwerkingen voor het dier 
blijven minimaal: lokale reacties bij sommige 
spot-on producten, braken binnen 48 uur 
na toediening in 6 à 11% van de gevallen bij 
gebruik van spinosad (irritatie van de dunne 
darm)…
In sommige landen echter, waar de distributie 
van ectoparasitica vrij is, worden talrijke, vaak 
dodelijke ongevallen gemeld (12). Die ongeval-

len zijn te wijten aan accidentele applicatie van 
permetrine op de huid van katten,ondanks de 
waarschuwingen die zichtbaar op de verpak-
kingen zijn aangebracht. Men moet goed voor 
ogen houden dat katten bijzonder gevoelig 
zijn voor permetrine. Dit middel is een type 
1 pyretroïde insecticide dat inwerkt op het 
centraal zenuwstelsel van de vlo doordat 
het de natriumkanalen ontregelt. De kat is 
zeer gevoelig voor permetrine wegens een 
tekort aan het enzym glucuronyl transferase 
in de lever (13)

Het gebruik van orale producten kan een 
bijkomend voordeel opleveren als het dier in 
nauw contact leeft met kinderen, want con-
tact met het product is in dat geval uitgesloten 
in tegenstelling tot een topicaal aangebracht 
product. 
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