
VLOOIEN BESTRIJDEN STAPPENPLAN  

 
Vlooien effectief bestrijden duurt gemiddeld 6 maanden. Voer onderstaande stappen consequent uit 

en blijf herhalen zoals wordt aangegeven. Het achterblijven van één enkel eitje kan de hele cyclus 

weer in gang zetten. Ga voor meer info naar www.ongediertetips.nl. 

 

 

STAP 1: GEBRUIK DE VLOOIENKAM 

 

Verwijder levende vlooien van uw huisdier met een vlooienkam. 

 

• Druk de vlooien dood, of vang in wc papier / bakje met afwasmiddel, wegspoelen in wc. 

• Kam alle dieren in huis. 

• Stofzuig de plek waar u gekamd heeft, om eventuele vlooieneitjes op te zuigen. 

De eerste 2 weken dagelijks kammen, daarna wekelijks. 

 

 

STAP 2: HET HUIS REINIGEN 

 

• Grondig stofzuigen van alle vertrekken 

Aandachtspunten: banken opzij, tussen de bank(kussens), honden- / kattenmand, auto, 

bankje of stoel buiten waar het huisdier op ligt. Klaar? Leeg de stofzuigerzak buitenshuis. 

Stofzuig de eerste twee weken dagelijks, daarna (minimaal) 2 x per week. 

• Niet dweilen de eerste week 

• Wassen / reinigen (minimaal 50 graden): hoes katten- / hondenmand, beddengoed, alles 

waar uw huisdier op of in ligt. Ook: kussentjes, plaids, dekens die u gebruikt, evenals 

gordijnen. Verschoon de kattenbak vaker de komende maanden. 

Blijf minimaal wekelijks reinigen de komende 2 maanden. 

 

 

STAP 3: OMGEVINGSSPRAY 

 

• Hele huis sprayen met een omgevingsspray, tevens auto, bankjes / kussens buiten. 

• Na sprayen 3 dagen niet stofzuigen. 

• Iedereen bij voorkeur 2 uur en dieren minimaal 3 uur het huis uit als u gaat sprayen. 

• Goed luchten. 

• Spuit nooit omgevingsspray op uw huisdier! 

Sprayen na 2 weken herhalen, daarna iedere 4 tot 6 weken de komende 6 maanden. 

 

 

STAP 4: VLOOIENDRUPPELS 

 

• Behandel alle dieren in huis met vlooiendruppels (pipetjes in de nek; meest effectief). 

• Na toedienen, de eerste dagen niet kammen in de nek. 

Behandeling herhalen iedere 4 tot 6 weken de komende 6 maanden. 

 

 

STAP 5: ONTWORMEN 
 

• Ontworm alle dieren in huis. Doe dit standaard 4x per jaar. 
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