


Ik hoop dat je aan het eind van dit ebook ook weer kunt genieten van een 
huis zonder vlooien.

In dit ebook staat uitgebreid beschreven hoe je permanent met de 
vlooien kunt afrekenen. Zorg ervoor dat je alle stappen zorgvuldig 
uitvoert, alleen dan kom je volledig van deze vervelende insecten af.

In mijn strijd tegen vlooien heb ik dit ebook samengesteld zodat je 
hopelijk in een keer van het probleem af bent. Want ik heb ondervonden 
dat deze kleine beestjes enorm veel stress en irritatie kunnen opleveren. 
Niet alleen voor jou als mens is het vervelend (vlooienbeten). Als een kat 
of hond zich spastisch aan het likken en bijten is kan dit voor het 
beestje enorm veel stress opleveren. 

Er zijn in totaal 3 stappen die doorlopen moeten worden.
Je moet begrijpen dat het geen eenvoudige klus is. Alle huis, tuin en 
keukenmiddeltjes die te vinden zijn kun je beter links laten liggen want 
van knoflook, olie of azijn zijn nog nooit vlooien dood gegaan.

Er is een kleine investering nodig om vlooien te bestrijden. Om voorgoed 
van de problemen af te komen moet het probleem in zijn geheel worden 
aangepakt. Dit zijn de vlooien op het huisdier zelf, maar ook de vlooien 
die zich in het huis hebben genesteld.

Meestal komen vlooien alleen voor in een huishoudens met huisdieren 
zoals katten en honden. In sommige gevallen zijn deze beestjes ook 
aanwezig in huishoudens zonder huisdieren. Dit stappenplan is voor 
beide gevallen geschikt. 

Heb je geen huisdieren maar toch vlooien dan kun je vanaf stap 2 
beginnen. Heb je een hond of een kat dan kun je gewoon vanaf stap 1 
beginnen.    

Reactie van mieke op dit ebook:

“Ben eindeloos bezig geweest met de bestrijding van vlooien op mijn kat en in mijn
huis. Eerste keer heb ik het met knoflook en uien geprobeerd: geen resultaat. Toen
heb ik de vlooien op de kat zelf bestreden met een spot-on middel: vlooien op de
kat bleven 5 weken weg en toen kwamen ze helaas weer terug. Ik heb toen dit
ebook gevonden en stap voor stap uitgevoerd en 5 maanden later zijn huis en kat
nog steeds vlovrij!”
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De eerste stap: Behandelen van 
huisdieren
Veel mensen denken dat het alleen nodig is om het huisdier zelf te 
bestrijden. Echter is dit maar een stap in het proces, 5% van de vlooien 
zit namelijk maar op het huisdier zelf.

Het is belangrijk om te weten dat er verschil is tussen middelen voor 
honden en katten. En ook onder honden en katten zijn er verschillende 
soorten sterktes te koop. Dit heeft te maken met het gewicht van je hond 
of kat.

Heb je nog geen spot-on bestrijdingsmiddel voor kat of hond 
aangeschaft? dan kun je een van de volgende producten kopen. 

Let goed op dat het gewicht van het middel overeenkomt met 
het gewicht van je huisdier!
Hond:
Klik hier voor Advantage voor honden

Kat:
Klik hier voor Frontline Combo kat 

Deze spot on middelen bestrijden vlooien, teken, maar ook de eieren en 
larven van vlooien bij de kat en hond en doodt volwassen vlooien binnen 
het uur.

Het aanbrengen van spot-on middelen is heel eenvoudig.

Lees de gebruiksaanwijzingen grondig door en zorg voor de 
juiste doseringen.
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De tweede stap: Schoonmaken 
Je stofzuiger is een belangrijk wapen in deze “oorlog”

Een van de belangrijkste stappen, danwel niet de belangrijkste zal 
stofzuigen, stofzuigen en nog eens stofzuigen zijn! Let met stofzuigen op 
de donkere plaatsen onder meubels, bedden, en kleden van huisdieren. 
Want zoals ik al eerder aangaf ligt hier een groot “onzichtbaar” deel van 
het probleem. 

TIP: Plaats het mondstuk op je stofzuiger om secuur te kunnen 
schoonmaken.

Door de vibraties van het stofzuigen zullen de vlooien uit hun cocons 
komen, dit komt goed van pas bij de volgende stap. Doordat ze geen 
cocon meer hebben zijn ze veel vatbaarder voor de omgevingspray.

Het is beter even niet de vloer te dweilen omdat de vlooien van een 
vochtige omgeving houden. Vocht blijft gemakkelijk achter tussen de 
plinten of in kieren en dat zijn dus ook de favoriete verblijfplaatsen van 
vlooien en larven. 

Als je klaar bent met het GRONDIG schoonmaken van je huis 
zorg er dan voor dat je de gehele inhoud van je stofzuiger 
gelijk wegdoet.
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Wat ben je nu eigenlijk aan het opzuigen?

Eitjes
vlooien die op je hond of kat leven leggen eitjes. Deze eitjes vallen van 
jouw huisdier af en landen op je tapijt of vloer.

Larven
De eitjes broeden uit tot larven. Deze kleine wormachtige beestjes 
hebben haartjes als borstels die het hun onmogelijk maakt om te 
bewegen. Larven proberen zo veel mogelijk uit het licht te blijven.
Ze begeven zich meestal onder meubels, donkere hoekjes,

Verpoppen
De eitjes worden larven en deze larven gaan naar een tijdje verpoppen. 
Dit betekend dat ze een cocon om hun heen spinnen en ze langzaam 
beginnen te veranderen. Uiteindelijk worden in deze cocons de nieuwe 
vlooien gevormd.
Dit proces kun je vergelijken met een rups die uiteindelijk een vlinder 
wordt.

Heet wassen 

Dekens, manden, kussens of andere voorwerpen waar je huisdier graag 
op ligt of zit, dienen zo heet mogelijk gewassen te worden. Waar 
mogelijk op 90 graden, anders op 50 of 60 graden. Hierdoor zullen de 
eitjes en larven sterven.

Neem voor de zekerheid ook de kussens op de bank mee. Indien uw 
huisdier wel eens in uw slaapkamer is, reinig dan ook het beddengoed. 
Herhaal dit wekelijks, zeker gedurende de weken dat u vlooien aan het 
bestrijden bent.

Om zeker te zijn dat nergens vlooien, vlooieneitjes of -larven 
achterblijven, is het verstandig ook uw kleren zo snel mogelijk te wassen. 
Alsook de kleren in de (vuile) wasmand, want ook hier kunnen makkelijk 
vlooien of vlooieneitjes in zitten. Dus, alle kleren direct (zo heet 
mogelijk) te wassen en opbergen in de kast.

                                            © www.vlooien-bestrijden.nl! 5

http://www.vlooien-bestrijden.nl
http://www.vlooien-bestrijden.nl


De derde stap: Huis vlo vrij maken d.m.v. 
omgevingspray
Dit is de belangrijkste stap uit het gehele proces. Wanneer deze stap niet 
goed wordt uitgevoerd kan het zo zijn dat de vlooien na enkele weken 
weer terug komen. Ongeveer 95% van de vlooien, larven en poppen 
bevinden zich namelijk in het huis zelf. 

Heeft u nog geen omgevingsspray in huis dan is deze spray 
aan te raden.

Let op!
Deze spray nooit gebruiken in de omgeving van zieke of herstellende 
honden, bij zogende honden, bij honden jonger dan 3 maanden en niet 
bij honden met huidproblemen.

Spray alle tapijten, vloeren, meubilair en plaatsen waar uw huisdier 
slaapt met de omgevingsspray. Let erop dat je elk hoekje scheur meepakt 
en let vooral op dat je ook een stuk van de onderkant van een kleed 
meepakt. Schuif meubilair opzij en spuit deze plekken ook in.
Ontwikkelende vlooien ontwijken licht en zoeken de donkere plekjes op. 

Indien er al sprake is van een vlooienplaag, dan één keer per maand de 
omgeving behandelen gedurende drie maanden. Vervolgens vier keer 
per jaar preventief behandelen.

Het stofzuigen is belangrijk voor het spuiten. Na het spuiten ten minste 
2 weken niet stofzuigen.
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Blijf vlo vrij
Als het goed is zijn huisdier en huis nu vlo vrij. Nu willen we dit 
natuurlijk behouden. Er is altijd een kans dat de vlooien terugkomen, 
aangezien ze in contact komen met andere dieren die vlooien bij zich 
dragen. 

Het is daarom verstandig om te voorkomen dat vlooien zich op uw 
huisdier kunnen nestellen. 

Vlooienband hond:
Seresto is een revolutionaire nieuwe vlooienband die maar liefst 8 
maanden werkzaam is. Seresto is waterbestendig en geurloos en 
beschermt uw hond tot 8 maanden tegen vlooien en teken.
Klik hier om te bestellen

Vlooienband Kat:
Seresto is een revolutionaire nieuwe anti-vlooien en tekenband die maar 
liefst 8 maanden werkzaam is. Seresto is waterbestendig en geurloos en 
beschermt uw kat tot 8 maanden tegen vlooien en teken.
Klik hier om te bestellen
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