PARASIETEN:
VLOOIEN, TEKEN, MIJTEN, RINGWORMEN & LUIZEN
▪ Teken
Net als de lente is de herfst een goed seizoen voor het vermenigvuldigen van teken, zeker als
de vorige winter niet streng was. Teken kunnen leven en zich voortplanten bij een
omgevingstemperatuur tussen 0°C en 20°C.
Ze zijn dus nog steeds aanwezig tijdens de herfst. We vinden ze op het platteland, in het bos,
maar ook in de stad (in parken, tuinen, hagen, …)
Met haar milde temperaturen en mooie dagen biedt de herfst nog steeds mooie periodes
om samen met uw hond te wandelen. Zorg er dus voor om uw hond na elke wandeling te
inspecteren.
Indien u een kat heeft met toegang tot buiten, inspecteer hem dan ook.
Indien u een teek bij uw huisdier ziet, dan moet deze zo snel mogelijk verwijderd worden
met behulp van een tekentang, teneinde het overbrengen van ziekteverwekkers te
voorkomen, zoals de ziekte van Lyme en piroplasmose bijvoorbeeld.
Maar om elk risico te vermijden, behandel dan bij voorkeur uw dier met een antiparasitair
middel aangepast aan zijn soort en gewicht.

Raadpleeg uw dierenarts want een antiparasitair middel voor
honden is niet aangewezen voor katten en andersom!!
▪ Vlooien
Sommige antiparasitaire middelen kunnen tegelijkertijd ook andere ongewenste parasieten,
zoals vlooien, bestrijden.
Deze parasiet is het hele jaar door aanwezig, maar verspreidt zich na de zomer. In de herfst
zetten we de verwarming weer waardoor de larven die zich tussen het parket, in tapijten, op
slaapplaatsen van honden en katten, in de gordijnen en andere stoffen bevinden te
voorschijn komen.
Behandel dus niet enkel uw dieren, maar ook hun omgeving, namelijk alle plaatsen waar ze
liggen.
Zo bestrijdt u niet enkel de vlooien en niet enkel de jeuk die ze kunnen veroorzaken, maar
ook de ziektes die ze kunnen overbrengen.
Sommige honden en katten kunnen last hebben van vlooienallergie met ernstige reacties als
gevolg.
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▪ Mijten
Hoewel deze parasiet zich begin april ontwikkelt, blijven ze tot oktober actief.
▪ Ringwormen
Het is een huidschimmel die de huid en de vacht aantast. Het is besmettelijk en is
overdraagbaar op mensen.
Het blijft soms, namelijk bij honden, onopgemerkt en de ziekte kan reeds tijdens de zomer
opgelopen zijn.
Hoewel het gemakkelijk te behandelen is, moet het door een dierenarts verzorgd worden die
over verschillende hulpmiddelen beschikt om de diagnose te bevestigen en een passende
behandeling voor te schrijven.
▪ Luizen bij honden of katten
Niet te verwarren met luizen van kinderen!
Om luizen bij honden en katten te bestrijden kan u gebruik maken van een antiparasitair
middel, voorgeschreven door uw dierenarts.
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