
Vlooienplagen kunnen een van de meest frustrerende dingen zijn van 
het samenleven met een huisdier. Deze irritante kleine insecten hebben 
heel wat tijd gehad om te evolueren en hun levenscyclus te 
perfectioneren op hun voortbestaan. Hun weerbarstigheid en 
aanpassingsvermogen maakt het een hele uitdaging om ze bij je hond of 
kat onder controle te houden.



Opkomst van chemische anti-vlooienmiddelen....
Vroeger, toen huisdieren nog veel buiten leefden, muizen moesten vangen of 
tafelrestjes kregen, vierden vlooien een feestje in hun vacht. Honden en katten 
veroverden echter een plekje op de bank, bij de kachel of in bed en dan zijn vlooien 
ook voor de mens een heel vervelend probleem. Daarom werden er krachtige 
chemische anti-vlooienmiddelen uitgevonden. Er is echter een keerzijde aan deze 
medaille. Er zijn namelijk ernstige bijwerkingen. In zeer zeldzame gevallen zijn er 
zelfs dieren aan overleden.

Is het middel erger dan de kwaal?
We kunnen over een ding kort zijn: reguliere medicatie en behandelingen kunnen 
levensreddend zijn, vooral bij spoedgevallen. Maar deze zelfde medische wetenschap
kan tekortschieten om ziektes te voorkomen of bij het behandelen van chronische 
aandoeningen. Er zijn eindeloos veel medicijnen op de markt. Wat echter niet altijd 
gerealiseerd wordt is dat deze vaak lichaamsvreemde stoffen ook een hoge toxiciteit 
en bijwerkingen met zich mee kunnen brengen.

De ware aard van bijwerkingen!
De meeste mensen zijn zo gewend aan de bijwerkingen, dat we ze niet altijd even 
goed registreren. Soms worden de bijwerkingen in de bijsluiter niet eens goed 
gelezen, terwijl ze eigenlijk net zo goed effecten zijn van dat medicijn.
Een bijsluiter lezen is net als het lezen van statistieken voor een auto-ongeluk. Het 
kán gebeuren en het kan ernstig zijn, maar we leven ermee dat de kans erg klein is en 
proberen er niet op te focussen als we naar ons werk gaan. Zo kan het soms ook gaan 
als we de bijsluiter van medicatie lezen. We hopen er het beste van dat het onze 
dieren niet overkomt.

Dodelijke gevallen en vlooienbestrijding!
Reguliere vlooienbestrijding is hier niet anders in. Vrijwel ieder synthetisch middel 
dat op de markt is veroorzaakt meerdere effecten naast het doden van vlooien.
Andere bijwerkingen die gemeld worden zijn:

•Overgeven
•Diarree
•Overmatig speekselen
•Jeuk
•Kale plekken en kleur veranderingen in de vacht
•Huidzweren
•Lusteloosheid
•Nervositeit
•Ataxie (minder spiercontrole)
•Tremoren (trillen)
•Toevallen



Het lijkt er op dat kleinere honden (tot 10 kg) en kittens gevoeliger zijn voor 
bijwerkingen dan grotere dieren. Toxiciteit van medicijnen kan bestaan uit de 
werkzame stof, maar ook hulpstoffen kunnen giftig zijn voor dieren die hier gevoelig 
voor zijn.

Wat te doen aan vlooien?
Bovenstaande beschrijft waarom veel mensen kiezen voor natuurlijke 
vlooienbestrijding. Aan de andere kant zijn de reguliere middelen vaak makkelijk en 
snel toe te dienen en staan bekend als effectief.
Er is een misverstand over de toedieningswijze. Orale middelen worden gezien als 
meer effectief, maar dit is lang niet altijd het geval. En juist in uitwendige middelen 
heb je de keus voor niet-giftige producten!

Waar kun je uit kiezen?
Een aantal richtlijnen om een product te kunnen kiezen:

•Kies voor een natuurlijk product boven synthetische middelen.
•Spot-on-middelen kunnen ook erg toxisch zijn, ook al staat er ‘natuurlijk’ op 
 de verpakking.
•Combineer verschillende natuurlijke middelen om op je dier én in de 
omgeving te gebruiken. Chemische producten kun je juist beter niet tegelijk 
gebruiken.

Houd je dier gezond!
Een belangrijk motto in de holistische gezondheid zorg is dat gezonde dieren minder 
vlooien aantrekken. Dit kan frustrerend zijn als je middenin in een vlooienplaag zit, 
maar het is een goed uitgangspunt om preventief mee te werken. We hebben hier 
blogs over volgeschreven, maar hier alsnog wat tips:

•Geef voer dat echt past bij de diersoort (carnivoor) en rijk is aan
 voedingstoffen afkomstig van gezonde dieren. Een uitgebalanceerd vers vlees-
 dieet past hier vaak het beste bij.
•Vermijd synthetische middelen zoals pesticiden en schoonmaakmiddelen (in
 de omgeving van je dier, maar denk ook aan synthetische oorreinigers. Het
 mixen van chemicaliën kan onverwachte reacties geven.
•Ga verstandig om met vaccinaties. Pas op voor over-vaccinatie, maar kies er
 bijvoorbeeld voor om te titeren (bepaling van antistoffen in het bloed) en wees
 kritisch op het gebruik van antibiotica en andere medicijnen.



LIJST MET NATUURLIJKE MIDDELEN VOOR DE 
BEHANDELING TEGEN TEKEN EN VLOOIEN ZONDER 
CHEMISCHE TOEVOEGING 

• Let op: met name katten zijn veel gevoeliger voor bijvoorbeeld bepaalde 
etherische oliën. Voor katten zijn bepaalde soorten oliën (zoals tea tree oil) 
ook giftig. Informeer je daarom extra goed of een middel ook voor je kat 
geschikt is!

Schwarzkümmelolie (Nigella sativa olie) om de vacht mee in te smeren, of in de 
voeding.                                                                                                            

Appelazijn (0.33 liter appelazijn met 0.66 liter water) inwrijven in de vacht, maakt 
de vacht van je hond of kat een stuk minder aantrekkelijk voor vlooien en teken. 
Hierin kunnen eventueel van verschillende etherische oliën enkele druppels toevoeg 
worden voor extra afwerende werking (citroenolie, muntolie, eucalyptusolie, 
 rozemarijnolie, lavendelolie).                                                                               

Kokos-olie om de vacht mee in te smeren en als toevoeging in de voeding.   
Kies voor een biologische versie (koud geperst).   
   
Inderdaad, de kokosolie die ook gebruikt wordt in de keuken. Deze heeft een 
uitstekende afwerende werking tegen teken en vlooien. Deze lastposten hebben een 
hekel aan het laurinezuur dat er in zit. Met als gevolg, dat je viervoeter helemaal niet 
meer aantrekkelijk is. Gebruik het liefst kokosolie zonder chemische toevoegingen, 
biologisch en niet ontgeurd (belangrijk!).

Wandelaars en kokosolie
Kokos-olie wordt ook gebruikt door wandelaars, die veel tijd in de natuur 
doorbrengen, en daardoor een groter risico hebben op tekenbeten. Ze smeren dagelijk
hun huid er mee in, wat de kans op teken aanmerkelijk verkleint. Kokosolie heeft een 
smeltpunt van ongeveer 25 graden. Onder die temperatuur wordt het een vaste stof 
(vergelijkbaar met boter). In de zomer wanneer de temperatuur boven de 25 graden is
dan is het gewoon vloeibaar als olie.

Hoe gebruik je kokosolie?
Neem een theelepel kokosolie, laat het smelten in je handen en verdeel het dan over 
de vacht van je hond of kat (alle delen die 'teek-gevoelig' zijn): snuit, kop, oren, hals, 
bef, oksels, buik, liezen, poten enz...



Kokosolie kan je bij je hond het beste gebruiken vlak voordat je gaat wandelen, dan 
werkt het het beste. In het begin 1 of 2 keer per dag (na een paar weken kan je de 
frequentie wat afbouwen). Omdat je hond of kat kokosolie meestal lekker vindt, 
likken ze het vaak uit de vacht. Op zich geen probleem, want het is gewoon eetbaar. 
Maar om die reden moet je kokosolie nooit gebruiken in combinatie met anti-teken-
recepten met etherische oliën. Etherische oliën kunnen namelijk wel schadelijk zijn 
bij inname. Die laatste moet je ook alleen sterk verdund toepassen, bijvoorbeeld in 
een recept gecombineerd met appelazijn en water. Nogmaals, etherische oliën worden
voor katten sterk afgeraden! 

Knoflookbonbons met schapenvet (hond, wordt voor katten afgeraden) iedere dag 
een bonbon geeft een andere lichaamsgeur. Verse knoflook met mate toepassen. In 
grotere hoeveelheid kan knoflook een bepaalde vorm van bloedarmoede veroorzaken.

Verse knoflook (hond, niet voor katten!) 
NOTE: Met mate toepassen omdat een te hoge dosering een bepaalde vorm van 
bloedarmoede bij je hond kan veroorzaken 



Karnemelk of Kefir heeft een positief effect op de zuurtegraad van de huid en het 
bloed (bij voldoende inname) waardoor de hond minder aantrekkelijk wordt voor 
vlooien en teken. Dagelijks een kopje karnemelk/kefir, hoeveelheid is ook hier 
afhankelijk van de grootte van de hond. Bovendien vinden de meeste honden dit zeer 
smakelijk!!



STOP! Animal Bodyguard 
De aromatherapie van STOP! Animal Bodyguard bestaat uit 100% natuurlijke 
druppels gemaakt van onder andere essentiële oliën. Deze druppels kunnen helpen de 
vacht van je huisdier gezond, jeukvrij en fris te houden. Daarnaast kunnen ze helpen 
om teken en vlooien op afstand te houden. Deze aromatherapiedruppels zijn 
hypoallergeen en veilig in gebruik bij je hond, kat, konijn, cavia, fret of hamster. 
Dankzij de milde samenstelling is dit product ook geschikt voor zogende 
moederdieren, pups, kittens en oudere dieren. De werking van deze druppels 
vermindert niet als jouw huisdier meteen na het aanbrengen gaat zwemmen. 



Billy No Mates
Billy No Mates is een kruidenmengsel of tinctuur voor over de voeding van hond of 
kat. Door Billy No Mates te voeren verandert de geur die uw huisdier afgeeft. Dit 
aromatische kruidenmengsel bestaat uit mint, zeewier, fenegriek, neem bladeren en 
citroenmelisse.

•Eenvoudig toedienen over de voeding van hond of kat
•Natuurlijke oplossing
•Kan gecombineerd worden met andere (natuurlijke) middelen

Billy No Mates is een geweldig eenvoudige en effectief middel. Billy No Mates is 
geweldig ter bevordering van de vachtconditie van de hond of kat. Dit natuurlijke 
product kan ongeveer 6 weken nodig hebben om effectief te werken. We raden aan 
om Billy No Mates het jaarrond te geven of ruim voordat het seizoen start. Zorg voor 
een minimale week waarin het product niet gegeven wordt voordat je weer begint.  
Las bijvoorbeeld ieder jaar 1 stopperiode van minimaal 10 dagen in (bij voorkeur in 
de winter). 



Anibio Melaflon spot-on 50 ml.
Met Melaflon Spot-on bestrijd je vlooien en teken bij je hond op een natuurlijke 
manier. Bevat zuiver plantaardige werkzame stoffen, heeft een snelle en betrouwbare 
bescherming en is gemakkelijk toe te dienen.

Melaflon Spot-On is het plantaardige alternatief voor chemische 
bestrijdingsmiddelen

Melaflon Spot-On is ongeschikt voor behandeling bij:
- Puppies tot 16 weken.
- Zogende teven.
- Niet in ogen druppelen of open wonden.
- Niet oraal innemen.

Melaflon Spot-On druppels laten zich gemakkelijk en snel als een fijne filmlaag over 
de vacht en de haren van uw huisdier verspreiden. De Melaflon Spot-On druppels 
komen niet in de bloedsomloop of in het lymfesysteem terecht. Bij correct gebruik is 
Melaflon Spot-On daarom onschadelijk voor u en uw huisdier.

Belangrijk:
Bij een ernstige vlooienbesmetting dient u altijd de onmiddellijke omgeving van uw 
huisdier aanvullend te behandelen. In deze gevallen raden wij de Anibio 
omgevingsspray aan.

Melaflon spot-On is waterbestendig gedurende regenbuien en bij zwempartijen. Na 
haarwassing/shampoonering moet Melaflon spot-On wel opnieuw op de vacht van 
uw huisdier worden aangebracht.

Gebruiksaanwijzing:
Direct op de huid aanbrengen op de volgende plekken: nek, staartaanzet en 
onderbuik. Maar niet op open wonden of huidbeschadigingen aanbrengen. Alleen 
bestemd voor uitwendig gebruik. Veilig en buiten bereik van kinderen bewaren. Niet 
gebruiken voor overgevoeligheid voor een van de bestanddelen (zie etiket op flesje).

Honden:
Om de 7 a 10 dagen: 1 tot 6 druppels, als volgt:

Bij honden tot 10 kilo: 1 druppel in de nek, 1 druppel bij staartaanzet en 1 druppel op 
onderbuik.

Bij honden vanaf 10 kilo: 2 druppels in de nek, 2 druppels bij staartaanzet en 2 
druppels op onderbuik.



Bij acute gevallen:
De aanbevolen hoeveelheid druppels elke dag aanbrengen, 3 dagen achter elkaar.

Voordelen:
- Beslist ongevaarlijk
- Gebruik van zuivere plantaardige werkzame stoffen
- Komt niet in bloedsomloop of lymfesysteem terecht
- Makkelijk in gebruik
- Waterbestendig

Als gevolg van de zuiver natuurlijke inhoudsstoffen, kan in sommige zeldzame 
individuele gevallen een allergische reactie optreden. In dit geval raden wij aan om de
Tic-clip en/of de Tic-of poeder te gebruiken.



WashBar Natural Flea Repellent is een 100% natuurlijk anti vlooienmiddel voor 
honden, het helpt vlooien en zelfs teken weg te houden van uw hond en is geschikt 
voor alle leeftijden en rassen, inclusief drachtige en zogende honden. 



Lavendelolie, essentiële oliën van lavendel tot pepermunt worden steeds populairder 
en worden veelvuldig gebruikt in de aromatherapie en als natuurlijke, alternatieve 
opties voor de traditionele geneeskunde. En er is een goede reden waarom – van deze
krachtige oliën wordt gezegd dat ze alles doen, van evenwichtshormonen tot 
angstgevoelens bij het behandelen van huidproblemen.
Maar hoewel er enkele manieren zijn om etherische oliën veilig te gebruiken met uw 
hond – namelijk, onder leiding van een dierenarts die goed thuis is in het gebruik 
ervan – in sommige gevallen kunnen deze oliën meer kwaad dan goed doen. 
Voorzichtigheid is altijd geboden bij het overwegen van alternatieve geneesmiddelen 
voor uw huisdier.

Waarom essentiële oliën voor uw hond?
Gemaakt van hoog geconcentreerde plantaardige stoffen, hebben etherische oliën 
aangetoond een scala aan gezondheids- en welzijnsvoordelen voor de mens te 
hebben, dus waarom deelt u deze voordelen niet met uw huisdier? Hoewel sommige 
holistische dierenartsen steeds vaker etherische oliën in hun behandelingen opnemen, 
is het gebruik van deze oliën om aandoeningen bij dieren te behandelen relatief nieuw
– en eigenaren van gezelschapsdieren moeten zich ervan bewust zijn dat er nog geen 
significante hoeveelheid onderzoek is om te bepalen of deze ziekten al dan niet 
aanwezig zijn. krachtige oliën zijn effectief bij het behandelen van de hond.

Zijn essentiële oliën veilig voor honden?
Bij oneigenlijk gebruik bestaat de mogelijkheid dat etherische oliën kunnen leiden tot
gedragsveranderingen, effecten op het centraal zenuwstelsel, ademhalingsproblemen 
en andere ernstige gezondheidsproblemen.
Er zijn echter enkele essentiële oliën die over het algemeen als veilig worden 
beschouwd om te delen met uw huisdier, zoals lavendelolie. Bekend als rustgevend 
bij lokaal gebruik en kalmerend bij inademing, zolang u kwaliteit, onvervalste 
lavendelolie gebruikt, moeten de meeste honden veilig zijn, zelfs als ze uiteindelijk 
een druppel of twee lavendelolie van hun huid aflikken.
 
Eigenaars van gezelschapsdieren moeten zich ervan bewust zijn dat, hoewel een paar 
druppels lavendelolie hun hond zeker zou kunnen helpen, afhankelijk van uw hond – 
en vanwege de krachtige neuzen van alle honden – de extreem krachtige geur 
desoriënterend kan zijn voor uw huisdier en het doel kan verslaan door het  
veroorzaken van extra stress.



Tic-clip 
Beschermt tegen teken en vlooien, voor honden en katten. De Tic-clip hanger bevat 
een speciale energetisch geactiveerde laag met hoog trillingspotentieel en heeft een 
hoge opslagcapaciteit (tot 2 jaar). In de omgeving van de hanger, en dus in de 
omgeving van het dier (ongeacht diens omvang en vachtsoort), ontstaat een bijzonder
trillingsveld dat katten en honden tegen teken en vlooien beschermt. 

De voor- en nadelen van de clip op een rij:

Voordelen:
– Werking van 2 jaar
– Zwemmen of wassen heeft geen negatief op de werking
– Een keer omdoen, daarna geen omkijken meer naar
– Ook voor jonge honden en zogende teven te gebruiken
– Ook werkzaam voor katten 

Nadelen:
– Moet met een band of touwtje/veter om de hond worden bevestigd maar mag en 
   kan eventueel in de nacht af.
– Kans op verliezen.



Anti teken- en vlooienbanden met 100% originele EM-X kralen 

De natuurlijke anti teken- en vlooienbanden van Eye4Dogs worden gemaakt van 
oersterk Paracord en kralen (ook wel keramiek pijpjes genoemd), gemaakt van 100% 
echt EM-X keramiek.
EM-X keramiek is keramiek gebakken van met EM (Effectieve Micro organismen) 
gefermenteerde klei. Tijdens het bakken is de informatie(trilling) en energie van de 
EM micro organismen in de klei opgeslagen die deze daarna weer afgeeft aan zijn 
omgeving en zorgt voor meer harmonie en een verhoging van de natuurlijke 
weerstand van uw hond. De trilling wordt door teken en vlooien als zeer onprettig 
ervaren maar wordt door honden en mensen niet opgemerkt. De EM-X kralen zorgen 
ervoor dat uw hond minder aantrekkelijk wordt voor teken en vlooien en dus minder 
snel gebeten zal worden. De kralen zijn natuurlijk en veilig en ook geschikt voor 
honden met allergieën en voor pups. Geen druppels, tabletten of chemische banden 
waarbij toch een hoeveelheid gif in het bloed van de hond terecht komt, maar een 
leuke geknoopte band met 100% veilige kralen.

Alle banden worden door op maat gemaakt en zijn dus voor elk formaat hond 
geschikt. Door de sluiting zijn ze niet geschikt om een riem aan vast te maken
en worden dus gewoon naast de halsband gedragen. Blijf na de wandeling de hond 
wel altijd controleren, want net als bij andere anti-tekenproducten, geeft de band geen
100% garantie. Wel belangrijk is om de band zoveel mogelijk om te laten. Bij wild 
spelen mag de band natuurlijk af, maar probeer de band, zeker de eerste weken, 
zoveel mogelijk dag en nacht om te laten. De werking van de anti-tekenband is per 
hond verschillend, over het algemeen duurt het ongeveer 3 weken voor de band zijn 
werk goed doet en de hond minder aantrekkelijk maakt voor teken om zich in vast te 
bijten. 



Door de kralen iedere 14 dagen even goed met koud water af te spoelen om vuil en 
huidschilfers te verwijderen, blijft de band optimaal werkzaam. Daarna de band in de 
zon of onder een uv-lamp laten drogen om de micro organismen weer te activeren. 
Gebruik geen zeep bij de anti-tekenband. Doe bij het wassen van de hond de band 
even af, want zeep kan de werking van de kralen verminderen. Zwemmen is geen 
enkel probleem, zolang het maar niet in chloorwater is. Zolang de kralen steeds 
geregeld gereinigd worden, kan de band jarenlang meegaan. Het paracord is sterk en 
de band kan buiten het tekenseizoen zonder problemen worden opgeborgen om 
wanneer nodig weer uit de kast te worden gehaald. De kralen zijn van keramiek en 
dus wel iets kwetsbaarder.

https://www.eye4dogs.nl/ 

https://www.eye4dogs.nl/


Terra-Pura Wormvrij voor hond en kat 
In te zetten ter ondersteuning bij het voorkomen van vervelende wormbesmettingen. 
Ook als natuurlijke ondersteuning bij acute besmettingen. 

Aanbevolen hoeveelheid
Ter onderhoud van de darmen wordt geadviseerd op een halve theelepel per 5 kg 
lichaamsgewicht aan te houden.
Wanneer er wormen geconstateerd zijn verhoog dan de dosis en geef 1 theelepel per 5
kilo lichaamsgewicht.
Laat de kruiden in ongeveer dezelfde hoeveelheid water 5 minuten wellen. Daarna 
door de voeding mengen.
Kruiden worden meestal tijdelijk als kuur ingezet. Geef om de darmen te 
onderhouden ongeveer elke 4 maanden een 8-daagse kuur. Bij pups en kittens na 14 
dagen herhalen.

Droog en koel bewaren.




