Korte training Dierenambulance

Deel 3: Dieren EHBO en
vervoer

Inhoud van dit onderdeel:
•
•
•
•
•
•
•

Doelstelling
Eigen veiligheid eerst
Hoe herken je een gezond/ziek dier?
SPAR
Eerste hulp
Herkennen van spoedgevallen
Fixeren en vervoer
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Doelstelling:
• Hulpverlenen aan een dier
• Het lijden van een dier te verlichten
• Verergering voorkomen (stabiel vervoer)
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Eigen veiligheid eerst:
Blijf vooral kalm en attent op gevaar voor:
1. Jezelf
2. Je omgeving
3. Het Dier
Ook in die volgorde!
Het grootste gevaar voor jezelf is soms het dier
zelf. Dieren die pijn hebben reageren anders!
Overweeg dus altijd het aanbrengen van een
muilkorf, dragen van handschoenen of andere
methoden om je eigen veiligheid te borgen.
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Een gezond dier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Is weldoorvoed en heeft een goede eetlust
Heeft een soepele en schone (veren)vacht
Is levendig
Heeft schone ogen, oren en neus
Beweegt soepel
Heeft stevige ontlasting van een gezonde kleur
Normale temperatuur (kat 38.0 / 39.5 en hond 38.0 / 39.0)
Normale pols en ademhaling
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Deze ganzenpoot heeft
een duidelijk afwijkende
kleur en kan niet
bewegen. De melding
was dan ook een ‘gans
die niet wegloopt’.

Signalen dat een dier ziek is:
Deze vos was op dit
moment net in geslapen.
Het tandvlees hoort mooi
roze te zijn, een gele kleur
duidt op een niet goed
functionerende lever.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is sloom, suf en slaperig (apathisch)
Vermagerd, verminderde eetlust
Doffe droge vacht
Vieze ogen
In elkaar gedoken
Vogels gaan ‘bol zitten’
Stram, stijf en kreupel (beweegt moeizaam/slecht)
Diarree, of al meerdere dagen geen ontlasting
Hoge of lage temperatuur
Afwijkende pols en/of ademhaling

Vieze oogjes en een
snotneus zijn bij katten
een duidelijke indicatie
dat er iets mis is.

Deze vogel voelt zich
zichtbaar niet lekker.
Zie je hoe de veertjes
op de rug omhoog
lijken te staan?
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Is het dier gewond en ziet het er ernstig uit?
Om de situatie goed in te schatten gebruiken we het ezelsbruggetje: SPAR
• Slijmvliezen
• Pols
• Ademhaling
• Reflexen

Deze informatie is ook voor een dierenarts zeer nuttig!
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Slijmvliezen
• Te controleren bij tandvlees of ooglid.
• Na drukken op het slijmvlies moet de kleur weer snel terugkomen
(binnen 2 seconden).
• Gezond slijmvlies is mooi roze.
• Soms zijn slijmvliezen
gepigmenteerd (niets aan de hand!).

8

• Blauwe slijmvliezen duidt op een tekort
aan zuurstof.
• Bijvoorbeeld bij oververhitting, of
omdat er iets met de longen aan de
hand is.
• Een dier met blauwe slijmvliezen zal
waarschijnlijk ook benauwd zijn!
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Gele slijmvliezen duiden op leverproblemen.
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Bleke slijmvliezen duiden op een tekort aan
circulerend bloed. Check op bloedingen en ga zo
snel mogelijk naar een dierenarts!

Rode slijmvliezen duiden op ontsteking of vergiftiging.
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Pols
• Aan de binnenzijde van de lies voel je een slagader (kabeltje), die iets indrukken en dan tellen
hoeveel hartslagen gedurende 15 seconden.
• Hoe kleiner het dier, hoe meer aanslagen
 Hond: 60 – 120 per minuut
 Kat 120 – 180 per minuut
• De hartslag voel je daadwerkelijk bij het hart
en is dus wat anders dan de pols.

Tip: Probeer dit eens thuis bij je eigen hond of kat uit!
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Ademhaling
•
•
•
•

Eerst zet de borst uit, dan de buik.
Het dier kan benauwd of erg gestrest zijn: snakt naar adem.
Te snel: shock, bloedverlies, zware inspanning en warmte.
Te traag: comateus, stervend.

De ademhaling controleren doe je zo:
• Check op obstructie (tong, braaksel, bot).
• Snuit dicht bij honden, dan hand op de flank en opgaande òf neergaande ademhaling tellen.
• Hond: 10 – 30 per minuut.
• Kat: 20 – 40 per minuut.
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Reflexen
• Als het dier slecht reageert, is het goed om de reflexen te controleren.
• Het kan namelijk zijn dat de bloedtoevoer naar de hersenen is gestagneerd.

• Ooglidreflex: knippert het dier bij nadering van oog met hand/pen.
• Pootreflex: wordt de poot teruggetrokken wanneer je tussen de tenen knijpt.
• Anusreflex: reageert de anus wanneer je deze met een pen aanraakt.
• Zijn de reflexen niet aanwezig? Dan is het dier waarschijnlijk bewusteloos
(wel ademhaling en pols, hetzij verminderd) of overleden.
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Slagaderlijke bloeding
•
•
•
•
•
•

Is dodelijk.
Pulserend gelijk als de hartslag.
Is helderrood.
Moet zo snel mogelijk gestopt worden.
Druk de wond dicht met een schone doek, of geef druk tussen hart en wond.
Naar de dierenarts!
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Aderlijke bloeding
• Kan dodelijk zijn als het om een grote ader gaat.
• Is donkerrood (zuurstofarm bloed).
• Druk uitoefenen op de wond.

Haarvatbloeding
• Bloed weinig, stolt vanzelf.
• Verbandje eroverheen zou afdoende moeten zijn.
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Tourniquet
Om een hevige bloeding te
stelpen, kan ook een tourniquet
worden aangebracht. Hiermee
knel je de aders af, waardoor er
geen bloed meer bij de wond
komt.
Dit is een uiterst middel en mag
absoluut niet langer dan 10
minuten blijven zitten
(tussendoor even losmaken kan
nodig zijn), want dan is er kans
dat een ledemaat afsterft.
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Wat is spoed?

Een situatie waarbij direct medische hulp noodzakelijk is. Bijvoorbeeld:
-

Ernstige uitdroging
Onderkoeling
Oververhitting
Vergiftiging
Wonden & maden
Botbreuken
Verlamming
Shock

-

Brandwonden
Maagtorsie
Oogprolaps
Plaskater
Epilepsie
Botulisme
Verstikking
Myxomatose

Bij spoedgevallen blijft de bijrijder als je met zijn tweeën bent bij het dier, dus achterin. Zo
kan de situatie continu worden beoordeeld en worden ingegrepen indien nodig.
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Ernstige uitdroging
•
•
•
•

Trek wat huid op de rug omhoog en laat weer los.
De huid zou direct weer terug moeten zakken in de normale positie.
Doet het dit niet, is er sprake van uitdroging.
Afhankelijk van de ernst: bied natvoer en/of water aan en ga door naar de dierenarts.
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Onderkoeling
•
•
•
•
•
•

Treed op na langdurig in de kou zitten of jonge dieren zonder ouders.
Buitenkatten kunnen prima tot -20 overleven, mits ze droog kunnen blijven.
Dier voelt koud aan, rilt, bleke slijmvliezen.
Warm het dier rustig op.
Wikkel in een deken, wrijf droog, geef een warmtekruik met washand/doek eromheen.
Jonge dieren die normaal warm worden gehouden door de ouders in de couveuse.
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Oververhitting

• Treed op door langdurig in een te hoge temperatuur zijn, bijvoorbeeld een warme auto of
op het balkon in de zon.
• Treed sneller op bij honden met een korte snuit.
• Kenmerken: blauwe slijmvliezen, paniek en later sloom, hijgen, kwijlen, braken en hoge
temperatuur.
• Zo snel mogelijk uit de zon en koelen met stromend lauw water of natte doeken. Liezen,
buik en voetzolen zijn het effectiefst om te koelen.
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Vergiftiging

• Er is van alles giftig voor dieren: chocolade, paracetamol, druiven, zout/pekel, klimop,
kerstster.
• Als een dier iets heeft gegeten wat niet zou moeten, ga naar de dierenarts. Neem de
verpakking mee!
• De dieren kunnen gaan braken, diarree, speekselen, versnelde ademhaling, benauwd,
bloedingen, haaruitval.
• Niet zelf laten braken!
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Wonden & maden

• Wonden zijn er in allerlei soorten en maten, zowel extern als intern.
• Is het een grote wond en moet het gehecht worden: direct naar de dierenarts. Liefst
binnen zes uur, dan is de kans op infectie het kleinst.
• Kleine wonden, schoonmaken en eventueel steriel afdekken.
• Interne wonden kunnen wij niet zien, maar zijn wel zeer dodelijk. Zodra er vermoeden is
door bleke slijmvliezen, wankelen en dikker wordende buik, direct naar de dierenarts.
• In de zomermaanden leggen vliegen eitjes in de wonden. De maden eten het vlees weg
en waardoor de wond dieper en viezer wordt. Altijd een dierenarts raadplegen wanneer
je dit tegenkomt.
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Botbreuken

• Een botbreuk kan zowel open als gesloten zijn.
• Bij een gesloten botbreuk is de huid niet kapot, bij een open botbreuk wel. Een open
botbreuk heeft een hoog risico op infectie. Fixeer het dier op de brancard indien
mogelijk en dek de wond af met een steriel gaasje.
• Ondersteun aan beide zijden de botbreuk met bijvoorbeeld een opgerolde handdoek,
zodat er zo min mogelijk beweging mogelijk is. Anders doe je het dier in een bench
• Wil een hond op drie poten lopen, laat dat dan vooral toe en gebruik de loopplank.

Open botbreuk

Gesloten botbreuk
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Verlamming

• Een of enkele poten worden niet gebruikt.
• Pootreflex is niet aanwezig.
• Inladen en naar de dierenarts.
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Shock

Is een tekort aan circulerend bloed/vocht en kan meerdere oorzaken hebben:
• Ernstige verwondingen, intern of extern
• Ernstige diarree
• Brandwonden
• Bloed heeft zich op een plek verzameld, bijvoorbeeld door een maagtorsie
• Bloedvaten zijn verwijd door allergische-, pijn- of angstreactie
• Oververhitting
• Hartproblemen
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Kenmerken van shock:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bleke, droge slijmvliezen
Snelle hartslag
Zwakke en onregelmatige pols
Ademhaling snel en oppervlakkig
Koude uiteinden: oren, staart en voetzolen
Sloom, suf of bewusteloos
Verwijde pupillen
Reflexen zijn zwak of afwezig
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Wat te doen bij shock:

• Stelp bloedingen.
• Houd het dier warm: leg het niet op de koude vloer maar op een deken, dek toe met
een deken of gebruik warmtekruiken.
• Leg de kop wat lager, het bloed stroomt dan makkelijker naar de hersenen.
• Ga naar een dierenarts.
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Brandwonden

• Brandwonden kunnen worden veroorzaakt door hitte, vuur, elektriciteit, chemische stoffen
en bevriezing.
• De verbranding kan eerstegraads, tweedegraads of derdegraads zijn.
 Eerstegraads: huid is pijnlijk, rood van kleur, iets gezwollen.
 Tweedegraads: tevens blaarvorming en pijnlijk.
 Derdegraads: Plek zelf is niet pijnlijk meer doordat de zenuwen zijn verbrand.
Rondom de plek is wel pijnlijk. De kleur is beige, wit of zelfs zwart.
• 10 tot 15 minuten koelen met lauw water, dan pas naar de dierenarts!

Heet water verbranding

Kat uit brandend huis

Koe getroffen door bliksem

29

Maagtorsie

• Bij een maagtorsie (maagdraaiing) is de maag om zijn as gedraaid. Daardoor worden
de bloedvaten afgekneld in de slokdarm en darm en komt er zwelling in de maag door
gasvorming en gisten.
• Vooral bij grote honden zoals Duitse dog, herders, Ierse wolfshond.
• Vaak combinatie van een grote maaltijd met beweging.
• Symptomen zijn onrustig, sloom, speekselen, zwelling aan de linkerzijde van de buik,
braakneigingen, benauwd, hijgen, snele hartslag en pols, blauwe slijmvliezen en tong
die overgaan in bleek (shock). Staan vaak met de kop omlaag en buik opgetrokken.
• Direct naar de dierenarts en staand vervoeren.
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Oogprolaps

• Een prolaps is het uitpuilen van iets, in dit geval dus het oog.
• Komt vaak voor bij dieren met bolle ogen zoals Shih Tzu, bull-achtigen,
pekinezen, konijnen en hamsters.
• Kan ook gebeuren door te stevig fixeren van een dier.
• Blijf van het oog af en zorg dat dit zo snel mogelijk door een dierenarts
behandeld wordt, dan is het oog misschien nog te redden.
• Voor vervoer kun je het dier op de brancard leggen.
• Indien mogelijk de zijde met de prolaps omhoog.
• Fixeer het dier goed (poten!), zodat hij niet kan krabben aan het oog.
• Vochtig afdekken met een gaasje met melk, vloeibare boter of
zonnebloemolie en zorg dat het dier er niet bij kan.
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Plaskater

• Verstopte plasbuis, meestal bij katers.
• Symptomen zijn continu persen zonder verlies van urine, klaaglijk miauwen, overvolle
blaas en daardoor ook een dikke buik.
• Direct naar de dierenarts want de dood kan intreden binnen 24 uur in verband met
niervergiftiging.

Tip: Wikkel de kater in een handdoek voordat je hem optilt om bij het optillen de buik te
ontlasten.
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Epilepsie

• Epilepsie is een abnormale elektrische ontlading in de hersenen.
• Symptomen: spasmen, urine/ontlasting laten lopen, schuimbekken, bij zware aanval buiten
bewustzijn.
• Tijdens de aanval zelf: maak de ruimte donkerder (niet de kop afdekken), bied bescherming
door harde objecten af te dekken met kussens en dekens, weinig geluiden.
• Als het dier uit de aanval komt, kan het dier heel boos zijn, wees voorzichtig.
• Bij een lichte aanval (korter dan 10 minuten) is het geen spoed, maar moet de hond wel
nagekeken worden bij de dierenarts.
• Bij een zware aanval (langer dan 10 minuten) naar de dierenarts, op de brancard en met
riem om. Raak het dier zo min mogelijk aan.
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Botulisme

• Vergiftiging van watervogels, roofvogels en vissen door het vergif ‘Botuline’ in water.
Ontwikkelt zich vooral in stilstaand water met een temperatuur boven 20°C.
• Symptomen: slik- en ademhalingsstoornissen, verlammingsverschijnselen aan de nek,
vleugels en poten, rillingen, diarree, verenverlies en vliegproblemen. Zitten in elkaar
gedoken en met afhangende vleugels
• Maak het de vogel comfortabel door het te ondersteunen met handdoeken en de kop
hoger dan het lijf te leggen. Zo snel mogelijk naar de vogelopvang.
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Verstikking

• Benauwdheid door obstructie in de mond- en/of keelholte.
• Het dier is in paniek en is vaak niet alleen te hanteren.
• Proberen op te lossen door een buikstoot te geven: ga achter het dier staan, armen op
de buik, til de hond iets op en druk vijf maal stevig de buik samen.
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Myxomatose

• Virusziekte bij konijnen. Tamme konijnen kun je ervoor laten inenten.
• Symptomen: opzwellingen van weefsel, vooral rond de oren, bek, oren, anus en vagina.
Vieze ogen en neusuitvloeiing, sloom, schreeuwen van pijn en knarsetanden.
• Naar de dierenarts.
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Tips bij vervoeren van een hond:

• Een hond kan gevangen worden met een vangstok, deken erover heen te gooien, lokken
met brokjes en veel geduld.
• In de auto kan de hond in de bench of op een antislipmat met de riem aan de haak, op de
brancard of plank vervoeren.
• Je tilt een hond op met een arm voor de borst en een achter de kont.
• Wees niet bang om voor je eigen veiligheid een muilkorf of snuitband om te doen.
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Tips bij vervoeren van een kat:

• Kat is eigenwijzer en zal meer tegenwerken bij meer dwang.
• Kan gevangen worden met vanglus, net, vangkooi, in nek met handschoenen en een grote
handdoek.
• Om jezelf te beschermen kan je de volledige kat in een handdoek wikkelen en dan in een bovenlader
doen. Doe echte wilde katten in de dwangkooi.
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