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Lente! 

De lente is weer in het land. We zullen weer vaker mooie 

dagen hebben om lekker te gaan wandelen met onze hond 

of lekker buiten te zitten met de kat op schoot. En natuurlijk 

is dit ook de tijd van jonge dieren. Maar het is ook de tijd 

dat het ongedierte zich weer aandient. 

 

Dit nummer gaat specifiek over de vlo. Een klein diertje dat 

onze trouwe kameraden veel overlast kan bezorgen.  

 

Over de vlo en vooral ook de bestrijding er van valt veel te 

vertellen. Meer dan we in dit nummer kwijt konden. Daarom 

hebben we voor de liefhebbers ook nog een speciaal dossier 

geschreven dat je kunt downloaden op 

http://www.uwbrokkenpiloot.nl/dossiers/dossier-vlooien/  

 

Plezier voor Mens en Dier! 

 

Bert Tijhoff (berttijhoff@uwbrokkenpiloot.nl)  

De Slimme Vos 

Vaak wordt gezegd dat een vos 

een slim dier is. En als het om 

vlooien gaat, is de vos dat ook 

zeker. De vos ontdoet zich 

namelijk van vlooien door een 

takje in de bek te nemen en dan 

heel langzaam het water in te 

lopen. Vlooien hebben een hekel 

aan water en springen dus steeds 

verder naar de plekjes die nog 

droog zijn. Op het laatst is dat 

alleen de kop (met het stokje nog in de bek). En dan gaat de vos even kopje onder 

en laat het stokje los. De vlooien springen dan allemaal op het stokje, of ze 

verdrinken. De vos is de vlooien in ieder geval kwijt. 

  

DierenCentraal 

Maandelijks Gratis in 

uw Mailbox! 

DierenCentraal is het     

e-magazine van 

UwBrokkenPiloot.nl met 

interessante weetjes, 

tips, artikelen en meer 

over uw huisdier. U kunt 

dit e-magazine gratis 

ontvangen, wanneer u 

zich hiervoor even 

aanmeldt op 

www.dierencentraal.nl.  

Op zoek naar volledig graanvrij of speciaal dieetvoer? 
 

Vraag Uw BrokkenPiloot naar de speciaal voeders die wij kunnen 

leveren, zoals: 

                   

http://www.uwbrokkenpiloot.nl/dossiers/dossier-vlooien/
mailto:berttijhoff@uwbrokkenpiloot.nl
http://www.dierencentraal.nl/
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Vlooien, Weg er Mee! 

 

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want de kleine beestje die vervelende jeuk 

bij de hond en de kat kunnen veroorzaken laten zich niet gemakkelijk vangen en/of 

doden. In dit artikel gaan we dieper in waarom een dier last van vlooien kan krijgen, 

de jeuk, klachten en gevolgen, de chemische aanpak en de natuurlijke 

mogelijkheden om deze beestjes aan te pakken. Maar we beginnen natuurlijk bij het 

beestje zelf. 

De vlo 

De vlo is een kleine parasiet die bloed zuigt bij zijn 

gastheer en vaak veel overlast veroorzaakt. Meestal 

direct door de vaak pijnlijke beet en de daarop volgende 

jeuk. Maar soms ook erger doordat de hond of kat zich 

open krabt of zich zoveel likt dat er hotspots kunnen 

ontstaan. Ook kunnen vlooien wormen (eieren van de 

lintworm) overbrengen. Dat is het geval wanneer uw 

hond of kat een besmette vlo opeet. In de darm kan de 

lintworm dan uitgroeien. 

 

Wanneer de vlo zijn gastheer bijt, spuit hij gelijk een 

beetje speeksel in het wondje. Hierdoor gaat het bloed 

niet stollen en kan de vlo het bloed opzuigen. Dit speeksel geeft de jeuk en kan ook 

verdere irritatie geven. Gevolg is dat het dier zichzelf gaat krabben, bijten, schuren 

en/of likken. Hierdoor kunnen kale plekken ontstaan, maar ook korstjes, pukkels, 

verdikkingen van de huid, open wonden en in het ergste geval zelfs een natte 

huidontsteking of hotspot.  

 

Het ene dier is gevoeliger voor een beet van een vlo dan het andere. Zo kan het dus 

zo zijn dat wanneer je twee honden hebt de ene nauwelijks op de vlooien reageert, 

terwijl bij de andere één vlo genoeg is om een hotspot te veroorzaken als gevolg van 

het gaan smetten van de wond. 

 

Sommige dieren hebben last van een vlooienallergie, waarbij er een enorme jeuk 

ontstaat en zij zich zelfs tot bloedens toe gaan krabben en bijten. Eén vlooienbeet 

per week is voldoende om de allergie gaande te houden. 

 

Vlooien kun op het hele dier zitten, maar zijn voornamelijk te vinden op de onderrug 

(kruis), buik en onder de oksels. 

 

 

 Nestvlooien?! 

Sommige fokkers doen de 

vlooien bij pups af als 

nestvlooien. Maar dit zijn 

dezelfde soort vlooien als 

bij de volwassen hond. 

Deze vlooien kunnen bij 

pups zelfs bloedarmoede 

veroorzaken, wanneer de 

vlooien teveel bloed 

zuigen. Bij pups dienen 

vlooien dan ook altijd zo 

snel mogelijk bestreden te 

worden. 
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Honden of Kattenvlooien 

Vlooien geven bij de hond en de kat de zelfde klachten en symptomen. Toch zijn het 

niet dezelfde vlooien. Bij de hond is het de hondenvlo, de Ctenocefalides canis en bij 

de kat de kattenvlo, de Ctenocefaliedes felis. Een hondenvlo geeft de voorkeur aan 

de hond. Maar wanneer er even geen hond in de buurt is, maar wel een kat of 

wellicht u zelf, dan zullen zij ook op u of de kat springen en mogelijk proberen bloed 

te zuigen. 

 

Aanpak Vlooienprobleem 

Wanneer er sprake is van een serieus vlooienprobleem, 

kunt u feitelijk niet om de inzet van chemische middelen 

heen. Het advies is dan om: 

 

1. Een omgevingspray in te zetten voor de omgeving 

vlo vrij te maken en te houden. Hoe effectiever dit 

werkt, dus hoe minder (of liever nog geen) vlooien 

er over blijven in de omgeving hoe minder 

middelen je op het dier zelf hoeft in te zetten. 

2. Was uw hond met een vlooienbestrijdende 

shampoo. Kijk wel uit wanneer er als sprake is van 

huidklachten. Raadpleeg zo nodig uw dierenarts. 

3. Behandel de hond of kat met een spot-on middel 

 

Blijft er na inzet van bovenstaande aanpak sprake van 

jeuk, terwijl u eigenlijk geen vlooien meer waarneemt, 

dan heeft uw hond waarschijnlijk een vlooienallergie. 

Slechts één vlo kan deze allergie al gaande houden. Blijf in dat geval vooral de 

omgeving zo vlovrij mogelijk maken/houden en ga niet nog meer middelen op uw 

huisdier zelf smeren of druppelen. Raad zo nodig uw dierarts om iets tegen de jeuk 

te doen of laat een allergietest uitvoeren om de oorzaak definitief vast te stellen. 

 

Meer weten over Chemische Bestrijding van Vlooien? Ga dan naar 

http://www.uwbrokkenpiloot.nl/algemeen/vlooien-bestrijden/ en ontdek de 

verschillende mogelijkheden om vlooien chemisch aan te pakken en te bestrijden. 

 

 

 

 

  

 Vlooienpoep of vuil! 

Wanneer u geen vlooien 

ziet, maar wel vlooien 

vermoedt, kunt u ook 

letten op vlooienpoep. Op 

de voorkeursplekken van 

de vlo kunt u dan vaak 

kleine zwarte korreltjes 

vinden. Om er zeker van te 

zijn dat het geen zand of 

ander vuil betreft, kunt u 

ze wegvegen met een nat 

stukje keukenrol. Al snel 

zult u zien dat de zwarte 

korreltjes een rode 

verkleuring krijgen. Dat 

zijn de restanten van de 

bloedmaaltijd. Uw huisdier 

heeft dus zeker vlooien als 

u dit constateert. 

  

Vlooienbestrijdingsmiddelen nu ook verkrijgbaar via 

UwBrokkenPiloot! 
 

Ontvang tijdelijk 10% korting op vlooienbestrijdingsmiddelen! 

 

Laat gelijk met uw brokken ook de ontvlooiingsmiddelen voor uw hond of kat door Uw 

BrokkenPiloot bij u bezorgen. Uw BrokkenPiloot kan u ook adviseren over de beste 

aanpak en kan tevens voor u bijhouden wanneer u weer nieuwe middelen nodig bent. 
 

Meer info of bestellen: http://www.uwbrokkenpiloot.nl/bestel/vlooienbestrijdingsmiddelen/.   

 

http://www.uwbrokkenpiloot.nl/algemeen/vlooien-bestrijden/
http://www.uwbrokkenpiloot.nl/bestel/vlooienbestrijdingsmiddelen/
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Waarom krijgt een hond vlooien?! 

Wanneer u meerdere honden heeft (gehad), zult u 

waarschijnlijk ook wel eens gemerkt hebben dat de ene 

hond veel gevoeliger voor vlooien is dan de andere. 

Waar de ene hond eigenlijk nooit last van vlooien heeft, 

is de andere direct de pineut, zodra er ook maar één vlo 

in de buurt is.  

 

Genoemde situaties maken direct duidelijk dat wanneer 

een dier vlooien heeft, dit niets te maken heeft met de 

hygiëne. Die is voor beiden immers gelijk, terwijl de een 

wel last heeft van vlooien en de ander niet. 

 

Onderzoek heeft aangetoond dat vlooien de voorkeur 

geven aan dieren met een verstoord immuunsysteem. 

Let op: een verstoord immuunsysteem wil niet zeggen 

dat uw dier ziekte verschijnselen heeft, maar ergens is er iets niet helemaal in de 

haak. En vlooien merken dat doordat de koolstofdioxide (CO2) die uw hond 

uitademt, bij een verstoord immuunsysteem, anders is dan bij een gezond dier.  

 

Bij het uitademen wordt een stofje mee uitgeademd dat de vlooien waarnemen. 

Muggen doen hetzelfde bij de mens. Wanneer iemand altijd de pineut is en wordt lek 

geprikt door muggen, is dat wel een indicatie dat hij of zij dit stofje uitademt. 

 

Dat wil niet zeggen dat wanneer uw hond vlooien heeft, deze een verstoord 

immuunsysteem heeft. Want wanneer alleen uw gezonde hond in de buurt is, zal een 

vlo wel degelijk de kans grijpen om bloed te zuigen en zich voort te planten. 

Datzelfde geldt voor de muggen bij de mens. Het is net als wanneer u gaat eten. 

Wanneer u alle keuze heeft bij een buffet bijvoorbeeld, kiest u ook wat u het 

lekkerste vindt. Maar wanneer er echter alleen droogbrood op tafel staat en u heeft 

trekt, dan zult u dit droge brood waarschijnlijk ook wel opeten. 

Spagaat 

Een chemisch vlooienbestrijdingsmiddel bestrijdt de vlooien. Helaas is het echter ook 

een belasting voor het immuunsysteem van uw huisdier. Een dier met een verzwakt 

immuunsysteem wordt hierdoor mogelijk nog aantrekkelijker voor vlooien.  

 

Amerikaanse onderzoeken hebben aangetoond dat gebruikte chemische middelen 

om vlooien en/of teken te bestrijden op termijn beschadigingen van de nieren en 

kunnen geven. Dit komt meestal pas op latere leeftijd, waardoor het verband met 

het jaren lange gebruik van chemische antivlooienmiddelen meestal niet in verband 

wordt gebracht met deze kwalen. Deze negatieve bijwerkingen van deze middelen 

 Voorkeursplekken 

Vlooien kunnen op het hele 

lichaam van uw hond of kat 

voorkomen. Ze hebben 

echter ook bepaalde 

voorkeursplekken, waar u ze 

dan ook het gemakkelijkste 

kunt vinden. Deze plekken 

zijn dan ook geschikt om 

vast te stellen of uw 

huisdier last van vlooien 

heeft. 

Voorkeursplekken van de 

vlo zijn de oksels, lies en 

rug(basis) (begin) van de 

staart. 
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worden mogelijk versterkt door andere chemische middelen die uw dier in de loop 

der jaren heeft binnen gekregen door bijvoorbeeld medicijngebruik, 

ontwormingsmiddelen, en chemische toevoegingen aan de voeding. 

 

Natuurlijke hulpmiddelen tegen vlooien 

Een groot nadeel van de chemische middelen is dat ze giftige stoffen bevatten die in 

ons huisdier terecht komen. Van deze middelen is eigenlijk niet bekend wat de 

werking op lange termijn is en wat het effect kan zijn van een opstapeling van 

residuen in de tijd. Deze gevaren kleven veel minder tot niet aan natuurlijke 

middeltjes.  

 

Nadeel van natuurlijke middeltjes is dat er vele middeltjes zijn die niet bij ieder dier 

even goed werken en het dus een speurtocht is naar het beste natuurlijke middel 

voor uw huisdier. Een ander nadeel is dat ze vaak maar een tijdelijke werking 

hebben en dus veel vaker tot soms wel dagelijks ingezet dienen te worden.  

 

In dit artikel zetten we een aantal natuurlijke en huismiddeltjes op een rij. Mocht u 

hier ervaring mee hebben, horen we het graag. Wij hebben ze zelf niet getest. 

Preventieve OmgevingsMiddelen 

Leg kruiden onder het kleedje of kussentje 

Vlooien worden op afstand gehouden door kruiden als lavendel, koriander, salie, 

kamille of rozemarijn. U kunt deze kruiden afzonderlijk of gemengd leggen op de 

plekken waar uw hond of kat graag ligt en deze plekken zo vrij van vlooien proberen 

te houden. 

Vlooienpoeder van Eucalyptus, rozemarijn (of salie), venkel en krulzuring. 

Neem van deze kruiden de poedervariant en meng dit tot een mooi mengsel. Met dit 

mengsel kunt u nu uw huisdier insmeren. Zorg hierbij dat het op de huid terecht 

komt. Wanneer uw huisdier naar het mengsel ruikt heeft u genoeg gebruikt om 

vlooien te voorkomen. Een herhaal behandeling is echter wel 2 tot 3 keer per week 

nodig. En mochten er al vlooien zijn, is een dagelijkse behandeling nodig.  

Wassen met aloë vera 

Vlooien hebben een hekel aan de geur van aloë vera. Wanneer u de kleedjes van uw 

hond of kat wast met een wasmiddel met aloë vera, houdt u vlooien op afstand. U 

kunt overigens ook wat aloë vera sap op de ligplekken sprenkelen. Dit sap kunt u 

ook gebruiken om op de vacht van uw huisdier te wrijven.  

Lavendel of eucalyptus in de luchtbevochtiger 

Gebruikt u een luchtbevochtiger? Voeg dan eens een paar druppels etherische olie 

van de lavendel of eucalyptus toe. De geur van deze kruiden helpt vlooien 

verdrijven. 
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Natuurlijke afweer 

Biergisttabletten 

Verwen uw hond of kat met biergistsnoepjes. Biergist geeft een smaak aan het 

bloed. Deze smaak wordt door de vlooien echter niet gewaardeerd. Daarnaast heeft 

biergist ook nog een antiparasitaire werking.  

Knoflook 

Knoflook heeft hetzelfde effect als biergist. Alleen is knoflook minder geschikt voor 

katten. Een te hoge dosis knoflook is voor katten namelijk giftig.  

Karnemelk 

Dagelijks een kopje karnemelk voor uw hond of kat maakt het bloed minder lekker 

voor vlooien. Door de dagelijkse karnemelk verandert niet alleen de smaak van het 

bloed, maar ook de zuurgraad van de huid en het bloed, waarmee deze niet meer 

aantrekkelijk voor vlooien zijn. 

 

Voordeel van een dagelijks kopje karnemelk is ook dat teken veel minder trek in 

deze gastheer hebben. 

Voor een kleine hond is een scheutje karnemelk voldoende voor een grote hond 

heeft u wel meerdere kopjes tot een liter per dag nodig. 

Uw hond zal niet van de karnemelk aan de diarree komen. Dit in tegenstelling tot 

van melk. In melk zit namelijk lactose en dat kan uw hond niet verteren. In 

karnemelk zit echter nauwelijks nog lactose.  

Natuurlijke behandeling 

Tea tree spray 

Vlooien hebben een hekel aan tea tree. Door uw hond of kat regelmatig te sprayen 

met tea tree, houdt u de vlooien op afstand. 

Eventueel kunt u nog wat etherische olie aan de tea tree toevoegen zoals een aantal 

druppels citronella olie of eucalyptus olie. 

Citroenschil met rozemarijn 

Neem de schil van 1 citroen en hak deze in stukken. Voeg daar aan toe 1 eetlepel 

gedroogde rozemarijn en giet op dit geheel een halve liter kokend water. Laat het 

mengsel een nacht trekken en giet de vloeistof in een plantenspuit. U kunt nu uw 

hond of kat dagelijks even met dit middel sprayen. Heeft u een langharige hond of 

kat. Gebruik dan een washandje om het even in te masseren, zodat het middel ook 

op de huid komt.  

Appelazijn met tea tree 

Neem een plantenspuit en vul deze voor driekwart met appelazijn. Voeg daaraan een 

flink aantal druppels tea tree olie toe. Even goed schudden voor gebruik en uw kunt 

uw hond of kat met dit middel sprayen. Vervolgens nog even in masseren en klaar. 

Morgen wel weer herhalen.  
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Help een Teek 

De lente meldt zich en daarmee is ook het tekenseizoen weer geopend. In 

tegenstelling tot wat veel mensen denken zitten teken niet in bomen en laten ze zich 

op hun slachtoffer vallen, maar zitten ze juist in het hoge gras en kruipen ze tegen 

hun slachtoffer op. 

 

Teken zijn net als vlooien bloedzuigers. Het vervelende van de teek is dat deze ook 

de ziekte van Lyme over kan brengen. Een ziekte die werkt op het zenuwstelsel. 

 

Zo ver bekend wordt de ziekte nog niet overgedragen in de eerste 24 uur. Daarom is 

het zaak om na een wandeling uw hond te controleren op teken en deze zo snel 

mogelijk te verwijderen. 

 

Van de chemische vlooienbestrijdingsmiddelen zijn er ook verschillende op de markt 

die ook teken aanpakken en de er voor zorgen dat teken zich niet gaan nestelen op 

uw huisdier.  

 

Foto van de Maand 
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Uw foto hier?! 

Heeft u ook een mooie foto van uw huisdier die u graag met ons wilt delen? Mail 

deze dan naar info@ecovitaal.nl met als onderwerp “Foto DierenCentraal”. Vermeld 

ook even uw naam en adres. Bij plaatsing wordt alleen uw naam en woonplaats 

vermeld. Mocht u dit niet willen, dan kunt u ook aangeven dat u graag anoniem wilt 

blijven. 

Wanneer uw foto wordt geplaatst in dit item, ontvangt u een verrassing van ons! 

 

Wist u dat…  

 Vlooien ontzettende bloedzuigers zijn?  

Zo kan een vrouwtjes vlo zich volzuigen een daarbij wel 15 keer haar eigen 

gewicht aan bloed opzuigen. 

 

 Wanneer u 1 vlo ziet, er nog 99 in de buurt zijn?  

Voor iedere vlo die u ziet, mag u er 90 tot 100 bijtellen! Eén vlo op uw hond of 

kat betekent namelijk dat u meestal nog zeker 100 larven in de directe 

omgeving heeft zitten, die zich in de komende tijd kunnen ontpoppen tot jonge 

vlooien. Dat is ook de reden dat het zo belangrijk is om naast het dier ook de 

omgeving te behandelen. 

 

 Vlooien maar zelden van dier naar dier springen?  

De meeste dieren worden door vlooien besprongen vanaf de grond. Dit zijn de 

jonge vlooien die net uit de cocon gekomen zijn. 

 

 

Dieren in het Nieuws! 

De Wolf als jachthulp 

Afgelopen maand was er heel wat commotie 

in ons land over de terugkeer van de wolf. 

Helaas van korte duur. De moderne mens 

heeft namelijk al zo’n 40.000 jaar een relatie 

met de wolf. Vanaf dat moment hielpen 

mens en wolf elkaar bij de jacht. Wellicht dat 

de wolf die nu even in ons land was, niet zo 

mensenschuw was.  

 

De wolf was verantwoordelijk voor het opjagen van het grote wild als de Mammoet. 

De mens dode de prooi vervolgens met pijlen en speren. Voordeel voor de wolf, want 

het doden van de prooi was het gevaarlijkste moment om zelf ook verwond of 

gedood te worden. Na de vangst bewaakte de wolf de buit tegen mee-eters. De wolf 

kreeg in ruil voor zijn diensten een deel van de buiten. Dit was het begin van de 

demystificatie van de wolf. 

 
 

Nieuw: EcoVit Lam/Rijst 

 

Van af nu beschikbaar: 

EcoVit Lam/Rijst. 

7,5 kg voor slechts € 25,- 

 

www.ecovit.nl  
Vitaal en Gezond voor Kat en Hond! 
 

EcoVit Nieuws 

mailto:info@ecovitaal.nl
http://www.ecovit.nl/
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Katten weten wat gezond voor ze is 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat katten weten wat gezond voor ze is. 

Wanneer hun voer niet voldoet aan hu eisen, gaan ze op zoek naar ander voer om 

dit te combineren en de tekorten aan te vullen. Het onderzoek liet ook zien dat de 

smaak daarbij eigenlijk geen rol speelde.  

 

De behoefte van de kat wordt gestuurd door een dagelijkse behoefte van 52% 

energie uit eiwit, 36% uit vet en 12% uit koolhydraten. 

Forse Toename van Kanker bij Huisdieren! 

Helaas niet alleen maar goed nieuws. Onderzoek van een dierenverzekeraar laat zien 

dat het aantal kankergevallen onder huisdieren 

in de afgelopen 5 jaar is verdubbeld. Jaarlijks 

betreft dit zo’n kleine 200.000 huisdieren. 

Gezonde voeding, voldoende beweging en 

eventueel supplementen helpen de vitaliteit op 

peil houden en daarmee de kans op kanker te 

verkleinen. 

 

In Memoriam: Een bijzondere Veearts! 

Afgelopen november is onze veearts overleden. Precies 5 jaar eerder schreef ik 

onderstaande artikel over hem. Deze man heeft tot het laatst toe nog kleine 

huisdieren op zijn bijzondere manier geholpen. 

13 november 201.3 Vandaag was ik met mijn hond bij de veearts. Reus had last van 
een oorontsteking. Onze veearts is een bijzondere man. Hij is bijvoorbeeld al lang de 

pensioenleeftijd gepasseerd. Hij helpt nog kleine huisdieren als hobby. 

Maar bijzonderder is nog wel dat hij als dierenarts van de oude school dit combineert 

met homeopathie. Hij houdt er duidelijk een eigen mening op na. Gezondheid van de 
dieren gaat voor alles. En dit wordt onderschreven met de volgende tegeltjeswijsheid 

die ook in de behandelkamer hangt. 

 

In de vele jaren dat ik hem nu als onze dierenarts ken, heb ik al sterke staaltjes 

gezien. Telkens weer zoekt hij naar de combinatie van de medische wetenschap en 
de alternatieve oplossingen. Helaas sluiten de meeste mensen die werkzaam zijn in 

één van de twee groepen, de ander volledig uit. Dit terwijl het ontzettend goed 
aanvullend aan elkaar kan werken. 

Enkele voorbeelden van de staaltjes die ik met onze dieren bij hem heb 

meegemaakt, zijn bijvoorbeeld zijn alternatieve manier van onderzoeken met de 
zogenoemde Legner antenne. Op deze manier kon hij bij een pup van 10 maand 

ontdekken dat deze een verdraaide ruggenwervel had. Het levendige beestje deed 
van het ene op het andere moment niets meer. Zij wou zelfs niet meer vreten. In 
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plaats van medische behandelingen tegen maagdarmklachten, waar de 
verschijnselen ook op leken, bleek het rechtzetten van de rug de oplossing te zijn. 

Het beestje was direct weer de oude. 

Een tweede voorbeeld was toen onze hond jongen had gekregen en binnen 24 uur 

een uierontsteking ter grote van een grote mannenvuist. Uiteraard kreeg zij toen 
een penicilline injectie. Maar ook een homeopathisch middel dat ik 1 keer per dag 

moest ingeven. De dierenarts had er zelf een hard hoofd in dat het nog weg zou 
trekken. Hij verwachtte een doorbraak. Maar binnen 24 uur was de ontsteking 

volledig verdwenen. Dit ook tot zijn verbazing. Hij zei dat het middel dat hij gegeven 
had een ontgiftingsmiddel op basis van slangengif was, dat hij eigenlijk nooit inzette 

voor een uierontsteking. Maar de toets met de Legner antenne had uitgewezen dat 
dit het juiste middel moest zijn. En dat bleek ook het geval. 

Vraagt u maar! 

Heeft u een vraag over de voeding of verzorging van uw hond of kat, mail deze dan 

naar info@ecovitaal.nl met als onderwerp “Vraagt u maar DierenCentraal”. Wanneer 

de vraag interessant voor meer mensen is, wordt deze hier geplaatst. U ontvangt 

sowieso een reactie van ons. 

 

Vermeld ook even uw naam en adres. Bij plaatsing wordt alleen uw naam en 

woonplaats vermeld. Mocht u dit niet willen, dan kunt u ook aangeven dat u graag 

anoniem wilt blijven. 

 

Vitale voeding 

Onder verantwoorde vitale voeding verstaan wij producten vervaardigd uit 

hoogwaardige grondstoffen welke ook geschikt zijn voor menselijke consumptie, 

zonder geur-, kleur-, smaakstoffen, zonder soja, zonder kadavermeel, zonder 

chemische antioxidanten en zonder chemische 

conserveringsmiddelen.  

 

Vitale voeding is de basis voor een goede conditie 

van uw huisdier voor nu en in de toekomst! 

 

Daarom adviseren wij EcoVit want Ecovit is: 

 Vrij van chemische conserveringsmiddelen 

 Vrij van chemische geur-, kleur- en 

smaakstoffen 

 Vrij van soja 

 Vrij van genetisch gemodificeerde grondstoffen 

 Vrij van kadavermeel 
 

www.ecovit.nl  

  

Colofon! 

DierenCentraal is een uitgave van 

UwBrokkenPiloot.nl! Voor vragen 

kunt u contact opnemen met 

info@ecovitaal.nl.  

Wilt uw DierenCentraal ook gratis 

ontvangen, kunt u zich gratis en 

vrijblijvend aanmelden op: 

www.dierencentraal.nl.  

UwBrokkenPiloot.nl en 

DierenCentraal, zijn onderdeel 

van EcoVitaal 

Oosteinde 194 

7671 AD  Vriezenveen 
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Kleurplaat 

 
 


