Wie laat de hond uit? / #31 Vlooien en teken (Audiotranscript)

Delia Rhebergen: Meestal kietelen ze ook wel, tenminste ik voel ze. Ik heb ook wel eens
gehad...

Jet: O, ik krijg helemaal jeuk.

Delia Rhebergen: ...het kriebelt in mijn nek, wat zit daar? En o, oké.

Jet: Hou op. En wat was het, een vlooi of een teek?

Delia Rhebergen: Een teek.

Jet: Deze podcast wordt je aangeboden door Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer.

Voice-over: Ja hoor, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van 'Wie laat de hond uit?.
Jet, Marieke en Lysbeth over het leven met hun honden. Deze keer is te gast dierenarts Delia
Rhebergen, maar we beginnen met de vraag van luisteraar Elles.

Elles: Met Elles Hillenaar.

Jet: Hallo Elles, je spreekt met Jet van de podcast 'Wie laat de hond uit?'.

Elles: Ha Jet.

Jet: Hoi, hallo! Hé, ik heb...

Elles: Ik ben mijn...

Jet: Wat zei je?

Elles: Ik ben op dit moment mijn hond aan het uitlaten.

Jet: Oh, nou dan is die vraag in ieder geval beantwoord. Dat is alvast fijn, maar je hebt een
andere vraag, begrijp ik, dan 'wie laat de hond uit?'.
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Elles: Klopt.

Jet: Ja.

Elles: Het is namelijk zo, het is tekenseizoen.

Jet: Ja, hoera.

Elles: En nu vraag ik me af, wat kan ik eraan doen om dat te voorkomen?

Jet: Ja, ik vind echt een goeie vraag. Ik moet ze echt soms van m'n hond afplukken, soms bij
vier tegelijk. Hartstikke goor. Ik wil er ook alles van weten. Wij hebben straks hier een
dierenarts aan tafel zitten die ons daar hopelijk alles over kan vertellen en hopelijk hebben
we dan daarmee ook die vraag voor jou beantwoord, Elles.

Elles: Fijn, nou heb ik nog een vraag.

Jet: O!

Elles: Ja.

Jet: Ja, nou, kom maar door.

Elles: Verrassing.

Jet: Ja.

Elles: Onze hond, mijn hond, is een beetje beweeglijk en die vindt het niet prettig als ik aan
haar ga plukken.

Jet: Aah.

Elles: Ja, dan gaat ze, wiebelt ze alle kanten op, maar dan heeft ze bijvoorbeeld een teek
onder haar kin.
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Jet: Ja.

Elles: Ja, hoe ga ik dat doen?

Jet: Ja.

Elles: Hoe krijg ik die weg, want als je haar aait, is er niks aan de hand en dan vindt ze 't
prima. Maar op moment dat ik met dat tangetje aankom, dan denkt ze: wow, wegwezen.

Jet: Ja. En dat is heel erg begrijpelijk, vanuit de hond gezien natuurlijk.

Elles: Tuurlijk.

Jet: Ja, ja. Ik ga het voorleggen aan de dierenarts en hopelijk kunnen we je verder helpen
Elles.

Elles: Nou, dat zou heel fijn zijn en dan is Naluh daar ook mee geholpen.

Jet: Nou en dat is uiteindelijk wat we willen. Zeg, nog een fijne wandeling verder met Naluh.

Elles: Dank je wel.

Jet: Dank je wel voor het bellen.

Elles: En jullie nog een een fijne voortzetting van de podcast, hartstikke leuk.

Jet: Dank je wel, dag Elles.

Elles: Oké. Dag.

Jet: Joehoe, hoi.

Elles: Dag.
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Marieke: Hoi, ik ben Marieke, mijn hond heet Mila en ze is het allerbeste maatje die ik me
zou kunnen voorstellen.

Jet: Hallo, ik ben Jet, mijn hond heet Poppy. En ze was een zwerver, maar is nu de koningin
van Rotterdam.

Lysbeth: Hallo, ik ben Lysbeth en ik heb Rafieq meegenomen, waar ik per ongeluk zes jaar
geleden verliefd op.

Jet: Ja, en één ding hebben we allemaal gemeen: wij hebben allemaal het allerleukste
hondje van de hele wereld.

Marieke: Dat zeker.

Voice-over: Aflevering 31: vlooien en teken.

Jet: Goed, we gaan het hebben over een favoriet onderwerp van veel hondenbaasjes en liefhebbers. Aan tafel heb ik natuurlijk een expert. Vandaag is dat Delia RijnbergenRhebergen, zij is dierenarts. En natuurlijk ook Marieke en Lysbeth.

Marieke: We zijn er weer.

Jet: Zoals altijd. Joepie. We gaan het hebben, niet over ons favoriete onderwerp, poep. Maar
we gaan het over het tweede favoriete onderwerp hebben en dat is namelijk vlooien en
teken. Elles, die belde, ze zei: ja, ik, heb een hartstikke leuke hond, Naluh, en ja, vlooien en
teken, allemaal hartstikke leuk, maar ik wil natuurlijk dat voorkomen dat is vraag één: hoe
doe ik dat het beste? En vraag twee is, ze zegt ja, als er dan eens een teek zit, bijvoorbeeld
onder de kin, dan is ze nog wel eens een beetje wiebelig en beweeglijk. Ja, dat is toch ook
heel onhandig, want je wil je hond natuurlijk niet meer belasten en pijn doen dan het al doet
met zo'n stomme teek. Dus, hoe is het met de Rafieq en de vlooien en de teken en die
driehoeksverhouding? Hoe zit dat?

Lysbeth: Nou, vlooien, daar heb ik nog nooit iets mee gehad en dat hoop ik ook zo te
houden.

Jet: Zo, klop klop, klop. Even afkloppen.
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Lysbeth: Even afkloppen. Maar teken, ja, hij is een tekenmagneet, maar hij heeft gelukkig
een heel makkelijk vachtje, dus, ik zie ze gewoon op z'n kop lopen.

Jet: Maar want ze zijn minuscuul hè? Jij hebt een goede bril.

Lysbeth: Ja, speldenknopjes ja. Ik ben bij de brillenwinkel geweest. Ik kan ze heel goed zien.

Jet: Mooi.

Lysbeth: Meestal pak ik ze er gewoon vanaf, maar ja, ik mis er ook weleens één. Of hij gaat
natuurlijk met de uitlaatservice mee en dan gaat 'ie 's middags naar het bos, die gaan niet al
die honden lopen kammen. En dan, ja, ik voel ze eigenlijk heel snel en ik kan ze heel
makkelijk weghalen, maar laatst had ik er drie op z'n kop, had ik de vierde gemist. Die zat op
z'n ooglid en dat is echt nog wel moeilijk weghalen.

Jet: Ach.

Delia Rhebergen: Dat is een rotplek ja.

Lysbeth: Maar hij is is heel makkelijk, als ik zeg: het vrouwtje gaat je helpen, kan ik eigenlijk
alles doen. Dus hij geeft zich over.

Jet: Ah, ik vind dat heel lief.

Marieke: Ik vind dat een heel lief commando voor: blijf stilstaan als ik dit doe.

Jet: Doe er maar op. O, die ga ik pikken van je, Lysbeth.

Lysbeth: En ik heb een hele fijne tekentang. Ik heb echt 100.000 verschillende soorten
geprobeerd.

Jet: Ik heb ook al een heleboel, welke heb je?

Lysbeth: Ja, het is een stalen. En die knijp je open, knijp je dicht aan de bovenkant, dan gaat
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'ie aan de voorkant open en als je hem loslaat gaat 'ie eromheen. Maar daar kan ik heel
makkelijk teken, ik heb 'm in de auto liggen, hè?

Jet: Ja, ik kan dat niet helemaal volgen natuurlijk maar...

Lysbeth: Ik maak er wel een foto van.

Jet: Ja, maak er een foto van. En die zetten we natuurlijk in de shownotes, kan je ook vinden
op Instagram. Daar gaan we 'm ook opzetten, dat is dan wel handig, want die wil ik dan ook
hebben.

Lysbeth: Dat is echt een superding.

Delia Rhebergen: Ik ben zelf niet zo van de tangen, omdat je soms net voor of net achter het
kopje zit.

Lysbeth: Nee, maar dit is dus een tang, waarbij je, want die plastic dingen...

Delia Rhebergen: Maar je kunt ze niet zo goed sturen, zeg maar.

Lysbeth: Nee, maar dit ding wel.

Delia Rhebergen: We hebben hier een...

Jet: De discussie brandt al helemaal los.

Lysbeth: Ja.

Jet: Delia wil gelijk zeggen...

Delia Rhebergen: Ik wil het anders.

Jet: Ja, ik wil het zo horen, maar ik wil eerst even horen hoe zit het met Mila? Want die heeft
natuurlijk niet zo'n makkelijke vacht.
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Marieke: Nee, nee, die zie je eigenlijk niet zo heel makkelijk. Behalve op haar kop, want daar
heeft ze niet superveel vacht, maar op de rest van haar lichaam, ik kan dat gewoon niet
bijhouden. Dus dan moet je wachten totdat ze echt zo groot zijn. Nou, dat doe ik niet, dus ik
behandel haar preventief tegen vlooien en tegen teken. De teken ook, omdat...

Jet: Maar helpt dat?

Marieke: Ja.

Jet: Oké.

Marieke: Ja, als een tierelier.

Jet: Oké.

Marieke: En ik zie wel eens na een wandeling dat er echt gewoon drie teken op die kop
lopen, dat ik denk: oh, dan wil ik echt niet weten hoeveel er op de rest van je lichaam
mogelijk nog zitten. Dus op de kop haal ik dan altijd weg en die dood ik. En nou ja, verder
hoop ik dan dat ze goed genoeg beschermd is en dat blijkt op dit moment ook wel zo te zijn.

Jet: Ja, ik let ook altijd op als ik uit het bos kom, en daar kom ik nogal vaak, of ze ergens op
een bepaalde plek heel erg aan het krabben is. Ja, dat is ook altijd een teken aan de wand.
Teken aan de wand, hallo, hallo.

Marieke: Haha.

Lysbeth: Ik had er laatst zelf één.

Jet: Hou op.

Lysbeth: Ja, die beesten bijten keihard man, alsof er een peuk wordt uitgedrukt.

Delia Rhebergen: Ja, is gemeen hè?

Marieke: Oh, ik dacht dat je dat nooit doorhad als een teek je bijt.
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Lysbeth: Dat dacht ik ook, maar ik zit te werken en hij was naar het bos geweest en hij gaat
op z'n mandje onder m'n bureau liggen en op een gegeven moment, ja, echt het deed super
pijn.

Jet: Dat meen je.

Marieke: Maar dat is wel fijn dat ze zo'n pijn doen.

Lysbeth: Ik deed gelijk m'n broek naar beneden, ik had echt een wondje hè?

Jet: Dat meen je?

Lysbeth: Ja.

Marieke: Maar dat is wel prettig, want dan weet je dat ze er zitten, dus dan kan je ze ook
direct met je tekentang verwijderen.

Delia Rhebergen: Ze kietelen ook lekker als ze over je heen lopen.

Jet: Wat zeg jij, Delia, wat zei jij?

Delia Rhebergen: Ja, meestal kietelen ze ook wel, tenminste ik voel ze. Ik heb ook wel eens
gehad...

Jet: Oh, ik krijg helemaal jeuk.

Delia Rhebergen: ...het kriebelt in mijn nek, wat zit daar? En o, oké.

Jet: Hou op. En wat was het, een vlooi of een teek?

Delia Rhebergen: Een teek.

Jet: Ik heb wel eens vlooien gehad, maar dat kwam van mijn poezen.
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Delia Rhebergen: Ik wou net zeggen: dan heb je waarschijnlijk katten.

Jet: Ja, dat klopt.

Delia Rhebergen: Dat is niet rottig bedoeld naar de katten, maar...

Jet: Toen kwamen ze buiten, nou, ik moest haast gewoon huilen. Ik was op vakantie geweest
en nou ja goed, ik kwam terug, ik had een houten vloer.

Delia Rhebergen: Dat is de klassieke...

Jet: Ik stapte, ja, nou echt serieus, ik ben naar buiten gerend, ik ben nog net niet de sloot in
gesprongen, maar het scheelde niet heel veel. Maar sodeknetter, dat deed zeer jongen.

Marieke: Wat een verhaal. Ik heb jullie, denk ik, wel eens verteld over ons studentenhuis
waar we een vlooienplaag hadden.

Jet: Ai.

Marieke: Toen, nou ja, een vriendinnetje van me had een zwerfkat gevonden. Die zag er heel
zielig uit. Die had ze mee naar huis genomen.

Jet: Goed idee, ja.

Marieke: Proberen te verzorgen enzo. Kat weer ontsnapt en was er gewoon zijn eigen vrije
leven gaan leiden. Maar hij had wel wat leuke kleine huisgenootjes voor ons achtergelaten.

Lysbeth: Gatver.

Jet: And they multiply, o yeah.

Marieke: Ja. En m'n vriend was alvast naar huis gegaan en ik was nog in de kroeg en ik werd
door hem gebeld. Hij zei: Marieke, er zitten vlooien in het huis. Toen zei ik: nou, je moet niet
zo dom doen, er zitten geen vlooien in het huis, ga gewoon slapen. Er zitten echt vlooien in
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het huis! Dus uiteindelijk kwam ik thuis en hij zat echt onder de rooie bultjes en er zaten dus
inderdaad vlooien in ons huis.

Jet: O man, o man. Ik reageer heel, heel heftig op insectenbeten, en dus ook op
vlooienbeten. Ik vond het de hel.

Delia Rhebergen: O, verschrikkelijk.

Jet: Maar goed, jij zegt dus, Delia, fijn dat je er bent, overigens.

Delia Rhebergen: Graag gedaan.

Jet: Jij zegt, ja, nog niet weggaan, hè?

Delia Rhebergen: Ja, dat is waar, nee. Wat zeg je dan, hè?

Jet: Ja, nee, ja, het is goed zo.

Delia Rhebergen: Fijn om hier te zijn.

Jet: Het is goed dat je er bent.

Delia Rhebergen: Ja.

Jet: Ja, dat is helemaal uitstekend. Jij zegt dus eigenlijk al gelijk: vlooien, dat is meer een
poezending.

Delia Rhebergen: Vaak wel.

Jet: Vaak wel. Ik moet ook zeggen: ik heb nog nooit een vlo ontdekt op Poppy.

Delia Rhebergen: Het is bij ons bijna altijd zo dat als een hond vlooien heeft, dan zijn er
katten in de buurt.

Jet: Oké, maar mijn katten komen niet buiten, dat scheelt.
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Delia Rhebergen: Het zijn ook meestal de kattenvlooien die bij honden zitten. Er zijn ook
hondenvlooien, maar meestal zie je eigenlijk bij allebei, zie je kattenvlooien.

Jet: All right.

Delia Rhebergen: Maakt niet zoveel uit, maar...

Jet: Die kan ik in ieder geval wegstrepen, dat vind ik erg fijn. Maar die teken, ja, allemachtig
ja, ik bedoel, bij Rafieq is het dan een, nou, ja, eigenlijk heeft hij een soort anti-teken vacht.
Dat kunnen we bij Mila en bij Poppy echt niet zeggen.

Delia Rhebergen: Nee.

Jet: Man, man, man.

Delia Rhebergen: Lastig, hè?

Jet: Ik vind het zo goor.

Delia Rhebergen: Dat zijn ze ook.

Jet: Niet normaal. En ik heb er gelukkig zelf nog nooit één gehad. Ik wil het zo graag houden,
maar ik wilde ze er ook echt heel snel en pijnloos afhalen. Nou gingen jullie al gelijk lekker
met elkaar in de discussie. Ze zitten ook vlak naast elkaar, dat wordt hakken dadelijk.

Delia Rhebergen: Nee hoor.

Jet: Met de tangen. Wat is jouw oplossing?

Delia Rhebergen: Ja, ik had vroeger ook altijd de tangen. Maar wat bij mij vaak gebeurde,
ook met de verschillende soorten tangen, is dat je net 'm iets te ver naar achter zet of net
iets te ver naar voren. Als je 'm net iets te ver naar voren zet, dan pak je het velletje mee.
Niet zo leuk, nee, als je 'm net iets te ver naar achter zet, dan blijven er vaak de wonddelen
zitten.
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Jet: Ja.

Delia Rhebergen: Als je pech hebt, heeft die teek zich al wat ingevreten, heb je een
ontstekingsreactie eromheen. En dan dan kun je sowieso niet helemaal eruit peuteren
omdat er gewoon ja, er zit al een ontsteking omheen. Maar ik heb zelf, en die hebben op de
praktijk ook, dat zijn O'tom tekenpincetjes, weet ik veel. Je hebt hem ook in zo'n kaartje. Dat
is een soort ja, je schuift hem vanaf de zijkant erlangs heen en dan draai je hem eruit. En
dan, ja, dan zit je precies goed.

Jet: Maar je moet toch draaien? Want ik vind het zo, ja, je trekt eigenlijk.

Delia Rhebergen: Je draait en je trekt. Het is een kwartslagje en dan dan is 'ie eruit. Ja, ik vind
dat zelf prettiger omdat ik dan precies 'm tussen de huid en de teek kan zetten in plaats van
potentieel, ik zeg niet dat altijd geval is, net op de teek of net... Plus dat als je een teek fijn
knijpt, heb je kans dat het speeksel nog eventjes wordt uitgestort...

Jet: Ja, extra, ja.

Marieke: in je hond. En nou weten we dat Lyme bij honden in de meeste gevallen geen
klachten geeft, maar ja.

Jet: Ja, het zal je toch net gebeuren.

Delia Rhebergen: Het zal net zo zijn dat het wel zo is.

Lysbeth: Ja, er zijn natuurlijk allemaal andere ziektes met teken onderweg naar ons land, dus
dat zou ik liever...

Delia Rhebergen: Dat heb ik nog niet veel gezien, maar ja, het komt.

Marieke: Maar en stel je hond is preventief behandeld, moet je een teek dan gewoon laten
bijten of alsnog weghalen?

Delia Rhebergen: Ik behandel mijn hond uiteraard ook preventief. Ik bedoel, ik woon hier op
de Veluwe. Teken horen bij het dagelijks leven, zou ik bijna zeggen. Wat mijn ervaring is, is
dat tegen de tijd dat het een beetje uitgewerkt begint te raken, vind ik weer teken, die ietsje
voller zijn.
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Marieke: O ja.

Delia Rhebergen: Meestal is het zo dat ze direct doodgaan op 't moment dat ze bijten bij
mijn hond. En ja dan is het een kwestie van even vegen, en ze zijn er uit.

Jet: Ik ga even een stapje terug, want ik wil even duidelijk hebben.

Delia Rhebergen: Ja.

Jet: Het tekenseizoen?

Delia Rhebergen: Dat is er niet.

Jet: Dat is er niet? Dat is altijd?

Lysbeth: Maar is er niet iets met de temperatuur?

Delia Rhebergen: Als het vriest, dan zul je weinig teken tegenkomen. Als het heel heet is, zijn
ze rustiger, maar het is inmiddels met het klimaat dusdanig dat je ze het hele jaar door kunt
vinden.

Jet: Oh, dat vind ik echt een rotantwoord hoor. Dat is niet persoonlijk voor jou. Goed, oké,
dat is dan even voor de duidelijkheid. We hebben het nu over tangen en dingen. Nou goed,
jij hebt een tangetje, jij hebt een V-dingetje.

Lysbeth: Het voordeel van die zij heeft, die heb je als sleutelhanger dus die kan je heel
makkelijk aan je sleutelbos hangen.

Delia Rhebergen: Ja, ik heb een grote en een kleine variant. Ik heb die grote eigenlijk nooit
nodig, want wat ik zeg, ik behandel preventief, dus ze zetten nooit echt groot op. En ja, op 't
moment dat ze, meestal zijn het die kleintjes, dan heb je dat kleine dingetje nodig. Maar ik
vind ze wel, ja, het het geeft net wat meer, zeker als je een wat wiebelige hond hebt, is het
gewoon wat fijner dan: o, oeps daar zit je velletje tussen.

Jet: Ja, nou en dan heb jij dus die tang en jij hebt dat V-ding.
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Lysbeth: Ik heb ook een creditcard.

Jet: Een tang en dat V-ding. En ik heb dus ook gewoon mijn eigen pincet en daar haal ik ze
dus eigenlijk het meest prettig mee uit, omdat ik ze dan heel precies.

Delia Rhebergen: Het is persoonlijk.

Jet: Ja, toch wel, hè?

Delia Rhebergen: Ja.

Jet: Dus eigenlijk zijn er verschillende...

Delia Rhebergen: Ja, wat ik zeg, ik ben een beetje bang voor het fijn knijpen.

Jet: Ja, snap ik.

Delia Rhebergen: Ik vind het veiliger om dat te voorkomen.

Jet: Ik gebruik ook alleen de pincet als ik m'n bril op heb, hoor.

Delia Rhebergen: Dat helpt.

Jet: Anders vind ik, dat is dan gewoon zielig. Maar jij gebruikt dan een pipetje, Marieke.

Marieke: Een tabletje.

Jet: Of een tabletje?

Marieke: Ja.

Jet: Oké, en wat is dat dan precies?
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Marieke: Ja, dat is een middel en dat geef je aan het dier. En vervolgens wordt dat ja, dat is
heel wetenschappelijk.

Jet: En geef je dat dan met eten?

Marieke: Ja, met voer samen. En nou ja, ze eten het eigenlijk echt alsof het een koekje is.
Dus dat is nooit een probleem, gelukkig. En vervolgens wordt dat, wat ik mij heb laten
vertellen en wat ik ervan weet, wordt dat aan albumine gebonden. En albumine geeft dat in
hele kleine hoeveelheden af aan het bloed, waardoor het dus voor een langere tijd
werkzaam is en waardoor ze langere tijd beschermd is tegen ja, tegen de teken.

Jet: Oké, ja, oké, ken jij dat middel ook, Delia?

Delia Rhebergen: Ik vermoed dat wij hetzelfde, ja, ik weet niet of je drie maanden doet of
één maand, maar ik vermoed dat je hetzelfde middel gebruikt als ik.

Jet: Ja, want je leest op internetfora ook nog wel eens...

Delia Rhebergen: Heel veel, heel veel spannende verhalen.

Jet: Nogal ja. En ik word daar ook onrustig van.

Delia Rhebergen: Ik zeg altijd, even heel lomp gezegd: er moet iets van dood, het is gif.

Jet: Ja.

Delia Rhebergen: Dat geldt voor alle middelen die tegen vlooien en teken werken. Ik heb
vroeger zelf een hondje gehad, als ik daar een bepaald pipetje op deed, lag ze twee dagen te
stuipen. Ja, maar toen had je nog niet de social media, dus dan werd er hier en daar een
melding gedaan, maar het werd niet gelijk zo enorm opgeblazen. Er zal in elk dier een
gevoeligheid kunnen zijn. Ja, en we ontkomen er niet aan, het is gif.

Marieke: Ja, en ik denk dat het...

Jet: Ja, ik moet zeggen, ook, weet je, bij Poppy heb ik wel eens een pipetje gedaan en ik
merkte gewoon dat zij zich daar echt wel een beetje beroerd van voelde.
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Delia Rhebergen: Ja.

Jet: En ik vond dat best wel klote.

Delia Rhebergen: En sommige pipetjes hebben ook best wel vervelend oplosvloeistof.

Jet: Ja.

Delia Rhebergen: Er zijn heel veel middelen, er zijn er heel veel die hartstikke goed werken,
maar het moet voor jou en voor jouw dier ook goed werken. En dat is afhankelijk van je
omstandigheden. Ik bedoel, ik heb twee wat jongere kinderen, nou, inmiddels zijn ze wat
ouder, maar ik heb twee kinderen. Ik vind een band of een pipetje niet zo fijn, want ze zitten
aan m'n hond.

Jet: Ja.

Delia Rhebergen: Dus ik vind een tablet heel fijn, want daar zitten mijn kinderen niet aan.

Jet: Ja.

Delia Rhebergen: Sommige dieren zijn heel moeilijk met pillen. Ja, dan is dat weer lastig.
Sommige mensen willen het liefst gewoon de meest voordelige optie dan kom je al snel in
een band, behalve dan als die breekt omdat een kat ergens achter blijft haken. Daar zijn ze
dan op gemaakt, dat ze wel breken, maar dan ben je 'm kwijt, ja.

Jet: Ja, ja.

Delia Rhebergen: Ik hou er niet van om continu iets om dat lijf heen te hebben.

Marieke: En wat denk ik wel een belangrijke is: stel dat je hond er dus niet goed op reageert
dat er een melding, een officiële melding van gemaakt wordt.

Delia Rhebergen: Ja.

Marieke: In plaats van dat het op de social media verspreid wordt, want...
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Delia Rhebergen: Precies, want er is nooit officieel iets aangetoond.

Marieke: Nee.

Jet: Waar zouden we dat dan moeten melden, denk je? Ja?

Delia Rhebergen: Meld het bij je dierenarts, toch? Die geeft het wel door.

Lysbeth: Mijn eerste dierenarts wilde de melding niet aannemen.

Jet: Oké, want bij jou ging het mis dus, Lysbeth?

Lysbeth: Ja, want ik had, vrienden van mij zijn dierenarts, en toen ik hem ophaalde kreeg ik
de tip: je moet hem wel goed tegen vlooien en teken behandelen. En nog iets moest ik doen,
opwarmen denk ik, voordat ik uit Griekenland vertrok. Ik heb 'm meegenomen, dus ik heb
hem toen van alles gegeven wat ik van hun had meegekregen. En ik merkte niks aan 'm,
want ik kende die hond niet.

Delia Rhebergen: Nee.

Lysbeth: Ja, gedrag is gedrag. Toen na drie maanden moest ik er nog geen geven of na zes
maanden, ik weet niet eens hoeveel de interval was.

Jet: En er nog één geven, wat is dat?

Lysbeth: Een pilletje.

Jet: Jij gaf dan een pilletje.

Lysbeth: Want dan is het uitgewerkt.

Marieke: Een pilletje geven.

Jet: Een pilletje.
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Lysbeth: En toen zei de uitlaatservice, ik vond ook wel dat 'ie sloom was, maar ja, ik heb ook
wel eens een slechte dag, dat ik een dagje pyjamadagje heb op de bank.

Jet: Dat heb ik echt nooit.

Lysbeth: Nee?

Jet: Nee, heel gek.

Delia Rhebergen: Maar was 'ie langdurig sloom of had het?

Lysbeth: Nou, hij lag gewoon een dag, een beetje zo. Ik had er niet veel aandacht aan
besteed.

Delia Rhebergen: Ik denk altijd, als je ze een vaccinatie geeft, bij kinderen ook, die kunnen
ook even, een dagje of twee even van de leg zijn. En dan vind ik: ja, weet je een dagje niet zo
erg.

Lysbeth: Maar hij ging met een uitlaatservice mee en hij was zes maanden en ze zegt: je
moet met je hond naar de dierarts, want hij loopt het niet bij, al twee dagen.

Delia Rhebergen: Oké.

Lysbeth: Toen dacht ik: ja, dit is gewoon niet goed. En toen ben ik gaan kijken, wat is er
eigenlijk gebeurd? Heeft 'ie iets gegeten? Poept 'ie raar? Toen dacht ik: o, maar ik heb
gewoon zondag die pil gegeven en woensdag en donderdag loopt 'ie nog niet.

Jet: O, dat is wel heel lang.

Jet: O, dat is wel heel lang, kijk één of twee dagen vind ik...

Lysbeth: Toen ben ik terug gegaan naar de die arts en die zei: ja, nou ja, ik kan niks vinden.
En eerlijk gezegd moet ik bekennen dat ik toen pas de gebruikswijzing heel goed ging lezen.
En toen dacht ik: oh, ik had m'n handen moeten wassen, want je mag het niet met je handen
aanraken. Het is hetzelfde stof als landbouwgif, het bouwt zich op in z'n lever, hij heeft het
er slecht van. Toen heb ik nog geprobeerd een pilletje daarna, van die maar één maand
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werkt, kreeg 'ie gelijk ontstoken ogen. En sindsdien doe ik eigenlijk niks meer. Ik kam en ik
geef hem knoflooktabeltten.

Delia Rhebergen: Ik kan me voorstellen dat dat...

Jet: Ja, goed, ja, met de vacht van Rafieq kom jij daar ook mee weg.

Lysbeth: Ja.

Jet: Maar ik zou daar niet mee wegkomen, want ik zit weet ik hoe vaak met mijn kleine Pop
in het bos. Daar zitten nogal wat teken. Kijk, als ik op de paden blijf, dan ben ik wel een soort
van safe, maar dat gaat Pop niet doen.

Delia Rhebergen: Ja.

Lysbeth: Bij mij in het park, hij gaat bij mij, ik zit op een bankje, hij gaat achter het bankje
een beetje snuffelen hij komt tien minuten later teruglopen, vier van die beesten, gewoon in
een dorp, in een park.

Jet: Nou, dus dat.

Marieke: En ik denk dat je ook...

Jet: O, ik wil dit eigenlijk helemaal niet horen, maar ik moet het horen.

Marieke: Nee, ja.

Delia Rhebergen: Jullie beginnen erover.

Jet: Heb je een puntje, Delia.

Marieke: Wellicht kan je ook bij de fabrikant een melding maken en het is natuurlijk zo dat
zij een product ontwikkelen. En dan vervolgens wordt dat getest op meerdere dieren en dan
wordt er gekeken oké, hoeveel van deze dieren kunnen dit gewoon goed aan? En oké, welke
dosering dus daar zijn hele onderzoeken voor. En het kan natuurlijk zijn dat één hond er niet

Wie laat de hond uit? / #31 Vlooien en teken (Audiotranscript)
goed op reageert. We hebben van Jet al regelmatig wel al een keertje gehoord over hoe jij
reageert als jij...

Jet: Gebeten wordt.

Marieke: ...gebeten wordt. Of morfine was het ook, of..?

Jet: O, mensenkinderen hou op, ja.

Marieke: Ja, ja, daar kun je anders op reageren dan anderen.

Delia Rhebergen: Ik ga rondjes rennen van valium schijnt dus.

Marieke: O.

Marieke: Huh, dat is gek.

Delia Rhebergen: Ja, ik bedoel, ik weet er niks meer van. Het was met m'n amandelen, maar
ze moesten me blijkbaar vangen. Dus ja. Ja, iedereen heeft wel wat, zullen we maar zeggen.

Jet: We hebben hier een bijzondere dierenarts aan tafel, dat is duidelijk.

Marieke: En wat ik dus wel doe, is als ik haar iets heb gegeven, dan noteer ik wanneer dat
was en dan weet ik dus ook ongeveer wanneer ik een nieuwe zou moeten geven. Maar als
het er nog van af valt, dus als die teken nog steeds doodgaan, dan ga ik haar niet een nieuwe
geven.

Lysbeth: Die pil, die eerste, die werkte wel negen maanden.

Marieke: O ja.

Jet: Sodeknetter.

Lysbeth: Ja, die eerste, had ik netjes gedaan wat er stond. Toen, bij die tweede, dacht ik ik ga
eens kijken wat er gebeurt en dat duurde echt negen maanden en dan vielen ze er nog dood
af.
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Delia Rhebergen: Ja, maar dat is ook wel heel lang. Was de dosering wel goed dan?

Lysbeth: Ja, weet ik veel.

Jet: Blijkbaar niet.

Lysbeth: Ik vertrouwde de dierenarts in dat geval.

Delia Rhebergen: Dat klinkt alsof er ergens misschien een te hoge dosering mee is gegaan,
want negen maanden is wel extreem hoor.

Jet: Vind ik ook wel heftig.

Lysbeth: Nou, nu heb ik ze ook heel vaak. Dan zijn ze nog superklein, zijn ze ook al dood,
terwijl 'ie jaren niks meer krijgt.

Marieke: Misschien heb je gewoon een superhond.

Lysbeth: Superbloed!

Marieke: Wie weet.

Jet: Dat willen ze altijd horen, hè, de baasjes. Dat willen ze altijd horen, maar goed, er is een
enorme reeks aan tangen. Dus eigenlijk moet ik tegen Elles zeggen: je moet gewoon
proberen de tang te gebruiken die jij fijn vindt, maar waar de hond eigenlijk ook het best... Ik
heb gewoon echt een heel arsenaal aan die dingen in m'n la liggen, omdat ik dacht: ja, ik wil
het gewoon uitproberen. En ik vind het ook de moeite waard, weet je wel, omdat je bent het
ook gewoon verplicht die beesten van je hond af te halen.

Lysbeth: Het zijn de kosten niet.

Delia Rhebergen: Het zijn meestal de kosten niet nee.

Lysbeth: Bij heel veel zorgverzekeraars kan je ze gratis bestellen.
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Delia Rhebergen: En je kunt ze langdurig gebruiken. Ja, de creditcard-dingen.

Jet: Ja, dus ik heb er ook echt op verschillende plekken waar ik vaak kom, heb ik ze gewoon
standaard liggen, dat je ze nooit vergeet en er zit er altijd wel ergens in in m'n tas. Dus dat is
misschien handig. Dan kun je ook een beetje gaan uitproberen met pilletjes of pipetjes, maar
zorg dan ervoor dat je met een niet al te heftige dosis begint. En kammen. Kammen werkt
ook goed.

Lysbeth: Ik heb ook een spray'tje, dat heet volgens mij gewoon Teek weg. En het ruikt ook
nog lekker.

Jet: O. Nou, wat zijn dat nou voor gebruikt worden.

Lysbeth: Ja, of het wat doet, weet ik niet, maar hij ruikt in elk geval lekker.

Delia Rhebergen: Nou ja, je vertelt net ze er nog dood af vallen.

Lysbeth: Ja, maar ze gaan er niet dood van. Het is de bedoeling dat ze hem dan niet meer
lekker vinden. Maar ik vind het in elk geval lekker ruiken.

Delia Rhebergen: Waarom zouden ze het niet lekker vinden?

Jet: Teek weg.

Lysbeth: Weet ik niet, ik heb nog nooit met een teek gesproken.

Delia Rhebergen: Omdat er misschien wel iets in zit waar ze niet goed tegen kunnen.

Marieke: Teek away, ja.

Delia Rhebergen: Die is heel flauw.

Jet: Hij is goed, Marieke.

Marieke: Jij had het net ook al gezegd, volgens mij, of niet?
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Jet: Sorry.

Lysbeth: En knoflook, want je hoort ook heel veel met knoflooktabletten.

Delia Rhebergen: Knoflook kan ook giftig zijn, dus daar ben ik heel voorzichtig mee.
Bovendien, ik zou liever een wat lekkerder ruikende hond hebben.

Lysbeth: Ik heb een tijdje iets gegeven met een kruidenmengsel en toen dacht ik als het niet
werkt, maar toen ging die hond heel lekker naar drop ruiken, dus ik vond het eigenlijk best
lekker en hij vond het ook lekker om gewoon bij z'n eten te eten.

Delia Rhebergen: Kijk...

Marieke: Weet jij hoe die, want je hebt ook van die tekenhalsbanden met van die kralen
erin.

Jet: O ja, ja.

Marieke: Ik heb ze, eerlijk gezegd, nooit geprobeerd, maar ik hoor wel van mensen om me
heen dat het fijn is.

Delia Rhebergen: In principe met de werkzame stof die erin zit, zou het moeten kunnen.
Alleen wat je heel vaak ziet met banden, halsbanden, et cetera het moet wel goed contact
maken met de huid om opgenomen te worden in de talglagen, want wat zie je vaak, dat die
dingen ergens een beetje losjes bungelen. Dan denk ik: ja, zo werkt niks natuurlijk.

Jet: Nee, nee. Nee, dat zou bij Pop denk ik ook niet werken.

Delia Rhebergen: Maar dat is natuurlijk, het gaat erom, ja, je moet wel een bepaalde
dosering.

Lysbeth: O, maar er zit echt wat in? Want ik dacht: dat zijn gewoon gebakken kleikralen.

Marieke: Dat dacht ik ook.
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Lysbeth: Een beetje door Jomanda ingestraalde..

Delia Rhebergen: Nee, volgens mij zit er...

Jet: Door Jomanda ingestraald, ja, altijd een goed idee. Geen idee, als je eerlijk bent. Even
tot slot, want je hebt natuurlijk allerlei spullen die je bij de dierenarts kan kopen en je kan
spullen bij het Kruidvat kopen, kort gezegd. Wat is daar nou het verschil tussen? En jij
spreekt natuurlijk namens dierenartsen, dus ja...

Delia Rhebergen: Ik kan een heel objectief verschil geven.

Jet: Ja, ik krijg dan toch altijd een beetje, de WC-eend, ja...

Delia Rhebergen: De meeste middelen worden eerst bij de dierenarts ingezet en kunnen pas
na een jaar of vijf komt het octrooi, of hoe dan ook, het patent komt vrij en dan kan het door
andere fabrikanten gebruikt worden en kan het dus ook op andere plekken verkocht
worden. Over het algemeen zullen nieuwe middelen als eerste via de dierenarts verkocht
worden. Dus wat je vaak ziet, is dat de middelen die al langer bestaan, die vaak ook wel iets
minder goed werken, omdat ze al langere tijd ook niet zo goed gebruikt worden, want dat is
vaak waar we tegenaan lopen. Ja, als jij zegt van ik moet eigenlijk elke vier weken zo'n
pipetje doen, maar ach, ik doe het dus één keer in de zes weken, één keer in de acht weken.
Ja, dan ga je natuurlijk een gevoeligheid verlagen. Dat is net als met antibiotica-resistentie
dat krijg je ook tegen bepaalde vlooien- en tekenmiddelen, Ik zal geen namen noemen,
maar...

Marieke: Ze zijn er wel.

Delia Rhebergen: ...ze zijn er wel, ja.

Lysbeth: Maar wat bedoel je, dat de teek niet meer reageert op dat middel?

Delia Rhebergen: Ja.

Lysbeth: Net als dat muizen niet meer reageren op gif.

Jet: Ja, omdat je eigenlijk natuurlijk gaat selecteren op degene die er het minst gevoelig voor
zijn. Ja, en dat meer voor de vlooien, vind ik dat, hoor, over het algemeen dan voor de teken,
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omdat teken is meestal toch wel gewoon een individu, terwijl vlooien natuurlijk is gewoon
één grote plaag.

Marieke: Met z'n allen. Met z'n allen.

Jet: Gezellig.

Delia Rhebergen: Even daarop terugkomend, jij zei: ik kwam terug van vakantie en toen
waren ze er. Dat is een beetje het onderdeel van de levenscyclus van de vlo, hè?

Jet: O, die hebben een vakantiemodus.

Delia Rhebergen: Nou, de volwassen vlo zit op je beest, maar dat is maar een topje van de
ijsberg. Ze leggen eitjes die komen in de omgeving terecht. Daar komt een larve uit. Die larve
gaat verpoppen en die pop, die is onaantastbaar.

Jet: Zij heet Poppy, hè?

Delia Rhebergen: Geweldige naam.

Jet: Vreselijk.

Delia Rhebergen: Maar die pop, die is onaantastbaar daar kun je, kun je sprayen, zuigen wat
je wil. Die krijg je niet kapot. Pas als die vlo eruit komt, is 'ie weer aan.

Lysbeth: Maar die kan je ook niet meer weg wassen, enzo.

Delia Rhebergen: Je kunt wel zuigen, maar ze gaan er niet aan dood. En op moment dat je
dus inderdaad een verzameling poppen...

Jet: La, la, la, la.

Delia Rhebergen: ... in je huis hebt, ik ga gewoon door.

Jet: Vreselijk.
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Delia Rhebergen: Op het moment dat er weer beweging in zo'n huis komt en warmte, dan
voelen die poppen dat en die komen dan met z'n allen: hé, we kunnen weer.

Jet: Ja, precies: hé, een host, jee!

Delia Rhebergen: Dan ben je een tijdje niet thuis geweest, al die poppen zijn zich aan het
voorbereiden geweest om uit te komen. Jij komt thuis. Holadiee, het buffet is geopend.

Jet: Ik word gewoon niet goed. Dames en heren, zorg ervoor dat ze je huis niet inkomen. Ik
ga deze podcast afsluiten. Ik ga even krabben. Ik hoop dat Elles veel antwoorden heeft
gekregen. We zullen in de shownotes alle tangen en tekenellende, anti-tekenellende laten
zien.

Delia Rhebergen: Als je alles wilt benoemen, dan...

Jet: Nou, veel. Dank je wel, Delia.

Delia Rhebergen: Graag gedaan.

Jet: Dank je wel Marieke, dank je wel Lysbeth. Ik ga even krabben. Doei.

Voice-over: Tot zover deze aflevering van 'Wie laat de hond uit?'. Als je deze podcast
interessant vindt, schroom dan niet om er anderen over te vertellen op social media of in
het echte leven. Er schijnen mensen te zijn die niet van het bestaan van deze podcast weten.
Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in je favoriete podcastapp. En nog beter is het
als je een review achterlaat, want dan wordt onze podcast beter vindbaar voor andere
hondenliefhebbers. Heb jij ook een vraag voor de deskundigen, stuur dan een mail naar
podcast@smuldier.nl. Enne... vergeet niet je hond extra te verwennen vandaag. Doei.

Voice-over: Je houdt van ze en daarom geef je ze het allerbeste. Knuffelen, daar zijn ze dol
op. Een wandeling op z'n tijd, vinden ze heerlijk. En die bal die ze steeds kwijtraken, die haal
ik gewoon voor ze op. Kleine moeite, want ze geven mij namelijk het aller-, allerlekkerste
eten. Ik ben Max, ik ben een smuldier. Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer. Kijk ze nou,
zijn ze niet geweldig, mijn mensen?

