
Training Dierenambulance 

De training voor medewerkers die werkzaam (zullen) zijn op de dierenambulance bestaat uit 6 

modules. In elke module wordt een onderdeel belicht van het werk op de dierenambulance.  

In de modules worden praktische handvatten geboden en belangrijke theoretische kennis onder de 

aandacht gebracht die essentieel is voor de uitoefening van het werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

de richtlijnen die worden gehanteerd, de materialen die worden gebruikt op de dierenambulance en 

de administratieve kant van het werk.  

Kortom een veelomvattende training in een beknopte vorm! 

Uiteraard is het belangrijk dat naast het aanbieden van deze theoretische training er ook toelichting 

wordt gegeven op het werk in de praktijk. Ook de rijvaardigheid in de dierenambulance zal onder 

begeleiding van een ervaren medewerker in de praktijk moeten worden (aan)geleerd. 

Hieronder tref je een korte omschrijving van de 6 modules aan: 

Module 1: Introductie en materialen 

In deze module krijg je letterlijk een beeld van de dierenambulance van binnen. Ook zie je de 

verschillende materialen en hulpmiddelen waar gebruik van wordt gemaakt tijdens het werk. 

Module 2: Stappenplan ‘Een aanmelding en dan?’ 

In deze module word je meegenomen in het proces van a tot z. Dus van de melding tot aan het 

registeren van de situatie ter plekke. 

Module 3: Dieren EHBO en vervoer 

In deze module krijg je een breed scala aan mogelijkheden te zien die je kunt toepassen wanneer je 

te maken hebt met een dier in nood. 

Module 4: Dierenambulance en verkeer 

In deze module worden verschillende situaties geïllustreerd waar je mee te maken kan hebben 

wanneer je met de dierenambulance op de weg zit en hoe je dan dient te handelen. 

Module 5: Gedrag herkennen 

In deze module wordt ingegaan op het gedrag van dieren en hoe je dit kan herkennen zodat je weet 

hoe te handelen bij het benaderen en hanteren van een dier. 

Module 6: Administratieve handelingen op de dierenambulance 

In deze module krijg je een aantal praktische en noodzakelijke administratieve handelingen te zien 

die je verricht wanneer je ter plekke bent geweest om een dier te helpen/redden. 

 

  



Het gebruik van Zoom 

Het programma gebruik je buiten de Citrix-omgeving. Voor deze training is het belangrijk om gebruik 

te maken van een van de betaalde accounts binnen de Dierenbescherming waarmee je langer dan 40 

minuten met elkaar in gesprek kunt blijven. 

 


