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VOORWOORD
Om tot het huidige resultaat van mijn eindwerk te komen heb ik van verschillende
mensen hulp en steun gekregen, bij deze zou ik hen willen bedanken.
Eerst en vooral wil de mensen bedanken die hun tijd hebben gestoken in het invullen
van mijn enquête. Dankzij de antwoorden in deze enquête is mijn eindwerk deels tot
stand kunnen komen.
Ook zou ik Ingrid Blom, mijn eindwerkbegeleidster willen bedanken voor de tijd en
energie die ze in mijn eindwerk heeft gestoken met het nalezen en het zoeken naar de
juiste uitwerking.
Verder wil ik ook het hele team van dierenkliniek Venhei bedanken omdat zij het voor
mij mogelijk gemaakt hebben om ervaring op te doen in de dierengeneeskunde, die
deels ook bijgedragen heeft tot het tot een goed einde brengen van mijn eindwerk.
Voor de realisatie van het praktische gedeelte wil ik ook mijn dank betuigen aan de
naaisters van het Stoffenwinkeltje.
Als laatste zou ik ook mijn ouders, vrienden en familie willen bedanken voor de steun
en hulp tijdens het tot stand brengen van dit eindwerk.

4

SAMENVATTING
In de hedendaagse maatschappij wordt de hond vaak als een volwaardig lid van het
gezin beschouwd. Hondeneigenaars willen dan ook alleen het beste voor hun hond.
Kosten noch moeite worden gespaard wanneer het dier ziek is, maar wat als er zich
plots een noodsituatie voordoet. In dergelijke situaties is enkel de snelheid waarmee
het dier geholpen word van belang. De kans op herstel is immers het grootst wanneer
de eerste hulp zo snel mogelijk word toegediend. Omdat een dierenarts meestal niet
onmiddellijk ter plaatse is, is de eigenaar degene die de eerste zorgen moet toedienen.
Maar wat moet hij doen? Hoe beoordeelt hij de situatie op een correcte manier en wat
mag hij wel en niet doen om de situatie niet erger te maken?
Met dit eindwerk probeer ik op al deze vragen een antwoord te bieden.
Het eerste deel omvat de verwerking van de enquête waaruit duidelijk gebleken is dat
er een gebrek aan kennis is rond het onderwerp EHBO bij honden.
In het tweede deel wordt uitgelegd wat EHBO juist is en worden de verschillende
technieken en EHBO-situaties besproken. Dit eindwerk is echter geen volledige
weergave van alle noodsituaties, maar bied de hulpverlener informatie over enkele veel
voorkomende situaties.
In bijlage bevindt zich het praktische gedeelte van mijn eindwerk. Om de eigenaar de
mogelijkheid te geven op elke plaats eerste hulp toe te dienen heb ik EHBO-brochures
gebundeld in een handige map. Door de brochures te plastificeren kunnen ze ook in
slechte omstandigheden (bv. regen, modder,…) gebruikt worden. Elke brochure bevat
een specifiek onderwerp dat opgedeeld is in rubrieken (algemeen, oorzaken,
symptomen, werkwijze). Deze informatie is ook terug te vinden in dit eindwerk. Aan de
hand van een nummer kan de hulpverlener elke brochure makkelijk terugvinden op een
overzichtskaart. Zo verliest hij zeker geen tijd bij het opzoeken.
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INLEIDING
Het onderwerp waaraan ik mijn eindwerk wilde wijden was al snel gevonden.
15 jaar geleden is een nestgenootje van onze labrador Rex verdronken nadat het door
het ijs gezakt was. Na al die jaren bleven vragen als “Heeft de eigenaar toen wel iets
geprobeerd om het te redden?”, “Als hij iets van Eerste Hulp bij honden had afgeweten,
had de puppy het dan wel gehaald?” in mijn hoofd rondspoken.
Het is vaak snel gebeurd, een hond die iets te ongeduldig op een been aan het
knabbelen is, het stuk been binnen slikt en dreigt te stikken nadat het is vast komen te
zitten in zijn keel.
Of een hond die iets aan de overkant van de weg ziet, plots over rent en aangereden
wordt door een auto.
Maar wat kan een eigenaar in dergelijke noodsituaties doen om zijn geliefkoosde
viervoeter te redden?
Omdat er meestal niet direct een dierenarts aanwezig is of iemand met de nodige
kennis, is de eigenaar de persoon die de hond de eerste zorgen kan toedienen.
De eerste minuten zijn de belangrijkste. Daarom is de nodige kennis van EHBO bij een
hond belangrijk om de overlevingskansen van het dier te verhogen.
Ook naar dierenartsen toe is deze kennis positief omdat hun slaagkans om het dier te
redden stijgt.
Aangezien men in mijn onmiddellijke omgeving weinig tot niets kent van Eerste Hulp bij
honden ben ik aan de hand van enquêtes gaan peilen bij hondeneigenaars hoe groot
hun kennis is van EHBO bij een hond.
Hieruit is gebleken dat deze niet erg groot is hoewel er wel behoefte naar dergelijke
informatie is.
Er zijn weinig Nederlandstalige boeken waarin iets terug te vinden is over EHBO en
vaak bevinden ze zich in bibliotheken en dus niet bij mensen thuis. Dergelijke boeken
waarin toch iets over EHBO terug te vinden is, bestaan meestal uit ellenlange teksten
waarin mensen echter hopeloos verdwalen.
In situaties waarbij elke seconde telt is het dan ook belangrijk om de nodige informatie
onmiddellijk ter beschikking te hebben.
Het doel van mijn eindwerk is deze informatie aan te bieden in een overzichtelijke vorm
zodat men geen tijd verliest met opzoekingen in boeken.
Ik heb daarom overzichtelijke brochures ontwikkeld waarin telkens een probleem
besproken wordt in duidelijke stappen. Dit biedt hondeneigenaars een leidraad in
situaties waarin ze vaak in paniek zijn.
Omdat EHBO-situaties ook vaak buitenshuis (bijvoorbeeld tijdens een wandeling)
gebeuren, zijn de brochures gebundeld in een handig mapje.
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1

ENQUÊTE

1.1

Doel

Met behulp van een enquête heb ik proberen te achterhalen hoe groot de kennis is
betreffende het toedienen van eerste hulp aan een hond.
Enerzijds zou bij een gebrek aan kennis, dit het nut van mijn eindwerk staven.
Anderzijds kon ik me door de resultaten van de enquête ook een beeld vormen over
welke onderwerpen er wel al enige kennis is en welke niet.

1.2

Werkwijze

1.2.1

Opstellen enquête

Ik heb een enquête opgesteld met vragen rond verschillende thema‟s (Bv. bloedingen,
breuken, reanimatie, enz.).
De vragen rond elk thema zijn tot stand gekomen door in mijn omgeving na te gaan
welke vragen mensen hadden rond eerste hulp situaties en door uit te gaan van de
onderwerpen die ik al zeker wou behandelen (algemene kennis uit mijn
studie/boeken/websites/cursussen).
De enquête bestaat zowel uit open vragen als meerkeuze vragen en is opgenomen als
bijlage (zie bijlage 1).
1.2.2

Invullen enquête

Om zoveel mogelijk hondeneigenaars te bereiken heb ik mijn enquêtes eerst in de
wachtzaal van mijn stageplaats gelegd.
Omdat er niet veel enquêtes werden ingevuld in de praktijk heb ik dezelfde enquête
aangemaakt via het internet (www.enquêtemaken.be) om zo meer mensen te bereiken.
De totale respons bedroeg 35 mensen.

1.3

Vragen

1.3.1

Vraag 1: Heeft u al gehoord van EHBO bij honden?

100%
80%
60%
40%
20%
0%

71%
29%

Ja

Nee

Heeft u al gehoord van EHBO bij honden?
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1.3.2

Vraag 2: Wat verstaat u juist onder EHBO bij honden? (Geef een
globale opsomming, voorbeelden/ NIET: EHBO = Eerste Hulp Bij
Ongevallen)

100%

Wondverzorging (hechten/snede door
prikkeldraad, glas,…/brandwonden/Huber
tusklauw losgekomen,…/beet door andere
hond)

80%
60%

57%
49%
40%

40%
20%
0%

Wat verstaat u juist onder EHBO bij honden?

Levensreddende technieken (Mond-opmond beademing en hartmassage (=
reanimatie)/Heimlichgreep/hoofd en
poten in juiste positie leggen zodat hond
goed kan ademenen (=Recovery positie))
Eerste hulp bij ongevallen/
Levensreddende interventies/ hoe een
gekwetst of ziek dier benaderen/ in
afwachting van de dierenarts pijn of erger
voorkomen/ kalmeren

Bovenstaande vertegenwoordigt het grootste aandeel van alle antwoorden, daarnaast
wordt ook het volgende genoemd: Verzorgen van breuken (Bv. spalken, wanneer hond
mankt,…) (17%), Andere (Bv. reddingshonden bij ski- en natuurrampen/ongevallen,
opsporingshonden van de politie, blindengeleidehonden, drijvershonden voor vee,
lijkhonden) (14%), Geen idee (11%), Verdrinking (6%), Giftige dingen opeten
(3%), Insectenbeten (3%) en Arteriële bloedingen (3%).
1.3.3

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Vraag 3: Is er volgens u een verschil tussen EHBO bij mensen en
EHBO bij honden?

Ja

51%
31%

17%

Is er volgens u een verschil tussen EHBO bij
mensen en EHBO bij honden?
1.3.4

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Nee
Ik weet het
niet

Vraag 4: Heeft u al een noodsituatie meegemaakt met uw (iemand
anders) hond?
69%
31%

Ja
Nee

Heeft u al een noodsituatie meegemaakt
met uw (iemand anders) hond?
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1.3.4.1

Zo ja, wist u wat u allemaal moest doen?
100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Ja
0%

Nee

Zo ja, wist u wat u allemaal moest doen?

Bij de groep die “nee” geantwoord heeft op vraag 4 antwoordde 13% het wel of
gedeeltelijk te weten, afhankelijk van de toestand (paniek/gevaar/bloed) of zou
zijn/haar intuïtie volgen. 88% zegt niet te weten wat hij/zij zou moeten doen. Ze
zouden in ieder geval trachten hulp in te schakelen van een dierenarts, hetzij ter
plaatse, hetzij telefonisch.
1.3.5

Vraag 5: Heeft u een EHBO-kit voor honden in huis?

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Ja
Nee
0%

Heeft u een EHBO-kit voor honden in huis?
1.3.6

Vraag 6: Welke manieren kent u om een hond in bedwang te houden?

100%
80%
60%
31%

40%
20%

14%

29%

14%

20%

17%

20%

0%

Welke manieren kent u om een hond in bedwang te houden?
Deken (of iets anders) over het hoofd van de hond leggen/ooglappen
Leiband (ev. niet te veel bewegingsruimte geven)
Muilkorf/met veter of doek muilband maken
Onder commando houden met gekende bevelen (zit, stil, lig, strelen en hond wat te eten
geven)
Plat leggen en onderste poten fixeren/vast klemmen tussen je armen / bij nekvel nemen/
kop vasthouden of naar beneden drukken
Bij ongeluk: voorzichtig benaderen, niet echt troosten, weinig zeggen, zou kunnen
bijten, aanlijnen/ steeds rustig handelen + tegen de hond praten om hem af te leiden
Geen
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Bovenstaande antwoorden vertegenwoordigen het grootste aandeel van de gegeven
antwoorden. Daarnaast werd ook het volgende genoemd: Niet laten lopen (laten
stilstaan) (6%), Pedagogisch verantwoorde tik/snokbewegingen met leiband (6%),
Als ze op de rug liggen, de achterpoten vasthouden, zodat ze zich niet kunnen terug
draaien (3%).
1.3.7

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Vraag 7: Weet u welke stappen u moet ondernemen om de ernst van
de situatie te beoordelen?

83%

Ja
Nee

17%

Weet u welke stappen u moet ondernemen om
de ernst van de situatie te beoordelen?
1.3.7.1

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Indien ja: leg uit

33%
17%

17%

17%

17%

Indien ja: leg uit
Ademhaling, hartslag, circulatie, verwondingen controleren…
Eerst kijken of er gevaar dreigt (verkeer, andere slachtoffers), vastellen bewusteloosheid of
niet / indien NIET bewusteloos: zorgen dat letsel niet verergeren (indien mogelijk)/ indien
WEL bewusteloos: nakijken of dier nog ademt/ indien Ja: zorgen dat de
1: zien hoe de hond reageert, 2: bij duidelijke pij: oppassen, eventueel immobiliseren. Zo snel
mogelijk naar dierenarts, 3: bij minder uitgesproken pijn: op een voorzichtige manier erachter
proberen te komen wat het probleem is (strelen, voelen, drukken,
Niet te snel denken dat het niet ernstig is, bv. Bij inwendige bloedingen, deze kunnen vaak
niet zichtbaar zijn, maar kunnen grote gevolgen geven wanneer hier geen aandacht aan
wordt besteed
1: let op gevaar, 2: probeer na te gaan wat er is gebeurd, 3: geruststellen, 4: hulp inschakelen
indien nodig, 5: slachtoffer helpen

1.3.8

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Vraag 8: Weet u wat ‘shock’ is?

43%

57%
Ja
Nee

Weet u wat 'shock' is?
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1.3.8.1

Indien ja: leg uit

Afwijkend gedrag ten gevolge van
extreme situaties (bv agressief gedrag/
van de wereld gaan omdat de hond teveel
pijn heeft/ bloed verloren/ nauwelijks of
niet reageren op de buitenwereld)
Te lage druk in bloedvaten ==>
doorbloeding en zuurstofvoorziening te
laag (bv. door extreme
vasodilatatie, groot bloedverlies,...)

100%
80%
53%

60%
40%

27%

20%
0%
Indien ja: leg uit

Bovenstaande antwoorden vertegenwoordigen het grootste aandeel van de gegeven
antwoorden. Daarnaast werd ook nog het volgende genoemd: Buiten bewustzijn door
een erge gebeurtenis (7%), Een situatie waarbij een hond in een stresssituatie terecht
komt door een onvoorziene situatie (bv. Ongeval, voedselprobleem,…) bijgevolg is het
dier dan in een toestand waarbij uiterst voorzichtig moet worden opgetreden (7%).
1.3.9

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Vraag 9: Past men bij honden kunstmatige ademhaling en reanimatie
toe?

57%

43%
Ja
Nee

Past men bij honden kunstmatige ademhaling
en reanimatie toe?

1.3.9.1

Indien ja: leg uit

100%

Geen idee… (handen rond muil en in muil
blazen? Idem mensen?)

80%
65%

60%
40%
20%

20%
10%

Idem mensen, maar aangepast aan de
grootte en soort van het dier en snelheid
van hartslag, ademhaling. Neus
toehouden en lucht inblazen via de
mond.
Beademen op de neus van de hond

0%
Indien ja: leg uit
Naast bovenstaande antwoorden noemde men ook het volgende: Samendrukken van
de thorax (5%), Zuurstof geven en massages (5%) en Via aangepast materiaal
(5%).
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1.3.10

Vraag 10: Weet u wat u moet doen wanneer uw hond dreigt te
stikken?

100%
80%
60%
40%
20%
0%

80%

20%

Ja
Nee

Weet u wat u moet doen wanneer uw hond
dreigt te stikken?
1.3.10.1 Indien ja: leg uit
Zijn mond goed open houden en nek
strekken zodat hij goed kan
ademen, zodat zijn keel vrij is

100%
80%
57%

60%

40%

43%
29%

20%
0%

Muil opentrekken en het er eventueel zelf
uithalen als men er nog aankan, anders
proberen het eruit te masseren door over
de keel te wrijven
Heimlich

Indien ja: leg uit
Naast bovenstaande antwoorden noemde men ook het volgende: Op de rug kloppen
(14%) en een slag op de borststreek (14%).
1.3.11

Vraag 11: Wanneer uw hond een wonde/bloeding heeft:

100%

Verzorg ik deze zelf zoals ik denk.

80%

63%

60%
40%
20%

23%
9%

6%

0%

Wanneer uw hond een wonde/bloeding heeft:
1.3.12

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Verzorg ik deze zelf op een correcte
manier en daarna rijd ik eventueel naar de
dierenarts.
Ik rij naar de dierenarts zonder zelf iets
aan de wonde/ bloeding te doen.
Ik (bel) rij in paniek naar de dierenarts
zonder zelf iets aan de wonde/bloeding te
doen.

Vraag 12: Weet u hoe u een verband aanbrengt bij een hond? (Bv. Bij
een oorwonde, staart,…)

Ja

60%
29%
9%

Weet u hoe u een verband aanbrengt bij een
hond (Bv. Bij een oorwonde, staart,…)

Nee

Ik denk het te weten of probeer maar wat.
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Op bovenstaande vraag heeft 3% niets ingevuld.
1.3.13

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Vraag 13: Weet u wat u moet doen bij een bloedende nagel of neus?
83%

Ja
17%

Nee

Weet u wat u moet doen bij een bloedende nagel of neus?
1.3.13.1 Indien ja: leg uit

100%
80%
60%
40%
20%
0%

80%

Goed ontsmetten, bloed stelpen
(ijzerchloride) + steriel (druk) verband en
naar dierenarts
20%
Ontsmetten en eventueel de nagel korter
knippen

Indien ja: leg uit
Naast bovenstaande antwoorden werd er ook het volgende genoemd: Neus= met koud
verband dichtdrukken?, daarna naar de dierenarts (13%), Vroegere hond heeft dit
voorgehad (eerder afgebroken nagel) en dierenarts heeft toen verteld dat de hond dit
zelf oplost (13%).
1.3.14

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Vraag 14: Hoe spalkt men een gebroken poot?

40%
20%

20%

20%

Hoe spalkt men een gebroken poot?
De wonde afdekken met een steriel doekje, de poot strekken, aan beide kanten van de poot
een plankje en deze vastbinden door middel van een windel.
Op de wonde zalf of vloeistof aanbrengen, vervolgens de wonde afdekken met een steriel
doekje, de poot strekken, aan beide kanten van de poot een plankje en deze vastbinden
door middel van een windel.
De wonde afdekken met een steriel doekje, de poot niet strekken, aan beide kanten van de
poot een plankje en deze vastbinden door middel van een windel.
Op de wonde zalf of vloeistof aanbrengen, vervolgens de wonde afdekken met een steriel
doekje, de poot niet strekken, aan beide kanten van de poot een plankje en deze vastbinden
door middel van een windel.
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1.3.15

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Vraag 15: Als mijn hond een vreemd voorwerp in zijn poot/oog/oor
heeft:
83%

17%

0%

Als mijn hond een vreemd voorwerp
in zijn poot/oog/oor heeft:

Ga ik niet naar de dierenarts en probeer
ik het zelf te verwijderen door middel
van: …
Ga ik naar de dierenarts OF ik verwijder
het zelf indien mogelijk door middel van:
…
Ga ik altijd naar de dierenarts om het te
laten verwijderen.

1.3.15.1 Indien: Ga ik naar de dierenarts OF verwijder ik het zelf indien mogelijk door
middel van:
Een pincet (eventueel zonder tanden) na
ontsmetting of een wattenstaafje.

100%
80%
60%

50%

40%
17%

20%

17%

0%
Indien: Ga ik naar de dierenarts OF verwijder ik
het zelf indien mogelijk door middel van:

Ik zou eerst zelf proberen en als het niet
lukt of het is te pijnlijk voor de hond dan
pas naar de dierenarts gaan.
Indien het voorwerp duidelijk afgelijnd en
zichtbaar is, verwijderen met een pincet
en daarna wonde verzorgen. In alle
andere gevallen direct naar de
dierenarts.

Op bovenstaande vraag heeft (17%) niets ingevuld.
1.3.16

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Vraag 16: Weet u hoe u een licht en zwaar gewonde hond moet
transporteren?
86%

14%

Weet u hoe u een licht en zwaar gewonde
hond moet transporteren?

Ja

Nee
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1.3.16.1 Indien ja: licht gewonde hond
In een deken/ draagdoek/ draagberrie

100%
80%
60%

Muilband op

60%
40%

40%
20%

20%

20%

0%
Indien ja: licht gewonde hond

Proberen zelf te laten lopen, als dit niet
gaat ==> eventueel oppakken wanneer
niet te zwaar (zien dat je verwondingen
niet hindert)
Onder de poten (buikzijde) nemen (zodat
de poten loshangen)

1.3.16.2 Indien ja: zwaar gewonde hond

100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%

Immobiel trachten te vervoeren via
draagplank/berrie/deken/wagentje/
hoedenplank van een auto
Eventueel zelf dragen indien mogelijk
20%

20%
Dierenarts bellen als hij te zwaar gewond is

indien ja: zwaar gewonde hond
1.3.17

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Vraag 17: Hoe snel gaat u naar de dierenarts? (Bv. Wanneer uw hond
bloed in de urine heeft, de hond slechts een beetje urine afscheidt,…)
Ik ga niet naar de dierenarts.
Ik wacht eerst nog een paar dagen en ga
dan eventueel naar de dierenarts.

49%
34%
0%

9%

9%

Hoe snel gaat u naar de dierenarts? (Bv.
Wanneer uw hond bloed in de urine heeft, de
hond slechts een beetje urine afscheidt,…)
1.3.18

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Ik wacht 1 dag en ga dan eventueel naar
de dierenarts.
Ik ga dezelfde dag nog naar de dierenarts.
Ik rij direct naar de dierenarts (Eventueel
in paniek.)

Vraag 18: Weet u hoe u een compleet fysiek onderzoek moet doen bij
uw hond?
100%
Ja
0%

Weet u hoe u een compleet fysiek onderzoek
moet doen bij uw hond?

Nee
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1.3.19

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Vraag 19: Wanneer uw hond oververhit is:

71%
29%
0%

Wanneer uw hond oververhit is:
1.3.20

Niets doen
77%

80%
60%

De hond zijn kop lager leggen dan het
lichaam zodat het water uit de longen
loopt.

40%
14%

9%

0%
Bij bijna-verdrinking moet u:

1.3.21

De hond water geven met zout, hoofd en
lichaam afkoelen met koel water en
poten masseren
De hond water geven, lichaam afkoelen
met koel water.

Vraag 20: Bij bijna-verdrinking moet u:

100%

20%

De hond afkoelen door er koud water
over te kappen.

De hond een tiental seconden op zijn kop
houden en er mee op-en-neer bewegen
en daarna moet je de kop van de hond
lager leggen dan het lichaam zodat het
water uit de longen loopt.

Vraag 21: Bij onderkoeling/bevriezing moet u:
De haardroger op de hond richten om hem
op te warmen.

100%
86%

80%
60%
40%
14%

20%

0%

0%

Bij onderkoeling/bevriezing moet u:

De hond in warme dekens stoppen, een
warmwaterkruik in een handdoek
wikkelen, iets warms te drinken
geven, temperatuur opnemen, de huid
onderzoeken, de bevroren lichaamsdelen
opwarmen met lauw water.
De hond in warme dekens stoppen, iets
warms te drinken geven, de bevroren
lichaamsdelen opwarmen met warm
water.
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1.3.22

Vraag 22: Weet u wat u moet doen wanneer uw hond brandwonden
oploopt?
89%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Ja

11%

Nee

Weet u wat u moet doen wanneer uw hond
brandwonden oploopt?
1.3.22.1 Indien ja: leg uit

100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%
Afkoelen met water. (afblijven en 10 min
koud water laten overstromen) Idem
mens

25%

Zorgen dat er geen infectie kan opkomen
en naar de dierenarts gaan.

Indien ja: leg uit
1.3.23

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Vraag 23: Weet u wat u moet doen wanneer uw hond
geëlektrocuteerd wordt?
91%

Ja

Nee

6%

3%

Weet u wat u moet doen wanneer uw hond
geëlektrocuteerd wordt?
1.3.24

Ik denk
het te
weten

Vraag 24: Welke van onderstaande stoffen zijn giftig voor uw hond?

Welke van onderstaande stoffen zijn giftig
voor uw hond?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

80%

69%

91%

Rabarber

51%
20% 17%

Frietjes
Chocolade

11%

Alcohol
Gras

Welk van onderstaande stoffen zijn giftig voor
uw hond?

Aromatherapie en geurende oliën
Afwaspoeder
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1.3.25

Vraag 25: Heeft u veel gifstoffen in huis of in de tuin?

100%

74%

80%

Geen

60%

40%

17%

20%

9%

Een paar
(5-tal)
Meer dan 5

0%
Heeft u veel gifstoffen in huis of in de tuin?
1.3.26

Vraag 26: Weet u wat u moet doen indien uw hond iets giftigs
binnengekregen heeft?

100%
80%
60%
40%
20%
0%

74%
26%

Ja
Nee

Weet u wat u moet doen indien uw hond iets
giftigs binnengekregen heeft?
1.3.26.1 Indien ja: leg uit

100%

Zoutoplossing geven om te braken

80%

Niets ingevuld

60%
40%
20%

44%

33%
11%

Antigifcentrum/dierenarts bellen

33%
11% 11% 11%

0%

Water laten drinken
Soms braken, soms niet (Bv. Zuren)

Indien ja: leg uit

1.4

Niet laten braken

Achterhalen welk product

Conclusie

Uit de verwerking van de enquête is duidelijk gebleken dat mensen zeer weinig weten
over Eerste Hulp bij honden.
In sommige situaties blijken veel mensen zelfs verkeerd te reageren waardoor ze de
verwondingen mogelijk nog erger maken. Hierdoor daalt de kans op een goede afloop.
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2

EHBO BIJ HONDEN

2.1

Wat is EHBO?

Onder E.H.B.O. (=Eerste Hulp Bij Ongevallen) verstaat men het toedienen van de
eerste zorgen aan een gewond of ziek dier in afwachting van een dierenarts.
Een minimale basiskennis van Eerste Hulp bij de eigenaar van een hond kan een groot
verschil maken in het verdere verloop. Belangrijk blijft echter wel dat E.H.B.O. geen
vervanging kan zijn voor een dierenarts, het is slechts een hulpmiddel om de
overlevings- en herstelkansen te vergroten. Na het toedienen van de Eerste Hulp moet
men steeds contact opnemen met een dierenarts.
Het doel van E.H.B.O. is allereerst de patiënt in leven trachten te houden door de
situatie te stabiliseren. Daarnaast moet men er ook voor zorgen dat de verwondingen
niet erger worden of nieuwe verwondingen ontstaan. Tot slot moet men het
genezingsproces proberen te bevorderen.

2.2

Inhoud EHBO
TRANSPORT

EPILEPTIE

VERSTIKKING
VREEMDE
VOORWERPEN
VERWIJDEREN

REANIMATIE
SHOCK

IN BEDWANG
HOUDEN
DIABETES

•Hartmassage
•Beademing
• Kleine honden
• Grote honden
• Muilkorf
• Onderzoeken
• ...

WONDEN EN
BLOEDINGEN

MAAGKANTELING

ONDERKOELING
BRANDWONDEN

ELEKTROCUTIE

HITTE-STRESS

BIJNAVERDRINKING

2.3

•Gifstoffen in huis
•Vervuiling vacht
•Ingeademde stoffen
VERGIFTIGING
•Giftige planten
•Giftige dieren
•...
FYSIEK
ONDERZOEK

EHBO-kit

Om een gewonde hond eerste hulp toe te dienen kan men best een EHBO-kit ter
beschikking hebben. Hierin bevinden zich de meest noodzakelijke materialen die nodig
zijn om wonden, breuken, enz. te stabiliseren.
De volgende opsomming geeft aan wat er zoal in een EHBO-kit moet zitten, het is
echter geen volledige weergave van EHBO-materiaal. Indien nodig kan men de kit
steeds aanvullen met andere benodigdheden.


Actieve koolpoeder
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Antihistaminica
Bloedstelpende stick
Elastisch windsel
Fles zuiver water
Gaas
Hydrocortisonzalf
In water oplosbare gel
Muilkorf
Niet-prikkende ontsmettende doekjes/verstuiver
Pincet
Plakband
Rectale thermometer
Rolverband
Schaar met stompe punten
Steriel gaas
Steriele handschoenen
Telefoonnummer dierenarts/dierenkliniek
Waterstofperoxide 3% of vast soda
Watten
Windsel
…

Fig 2.1 EHBO-kit

Fig 2.3 Elastisch verband

Fig 2.6 Scheermesje

Fig 2.2 Inhoud EHBO-kit

Fig 2.4 Gaasverband

Fig 2.5 Steriel gaas

Fig 2.7 Plakband

Fig 2.8 Ontsmettende verstuiver
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Fig 2.9 Kompressen

Fig 2.10 Pleisters

Fig 2.11 Reddingsdeken

Fig 2.12 Tekenpincet

2.4

Beoordelen van de situatie

Om in te schatten hoe ernstig de situatie is waarin een hond verkeerd, bestaan er
allerlei methoden. Enkele daarvan zijn o.a. de ABC-methode en A CRASHPLAN.
Hierbij controleert men eerst de levensnoodzakelijke functies om daarna stelselmatig
alle andere zaken te onderzoeken.
A
B
C

Airway
Breathing
Circulation





controleren of de luchtweg vrij is
controleren of de hond adem
controleren of de hond pols heeft

(Pardon, 2007)
A

Airway



controleren of de luchtweg vrij is

C
R
A

Cardiovasculary
Respiratory
Abdomen





S

Spine



H

Head



P

Pelvis



L

Limbs



A
N

Arteries
Nerves




controleren of de hond pols heeft
controleren of de hond ademt
controleren van de buik op verwondingen,
zwellingen, vreemde voorwerpen,…
controleren van de ruggengraat op breuken,
abnormaliteiten,…
controleren van het hoofd op oogletsels,
mondletsels,…
controleren van het bekken op abnormaliteiten, pijn,
breuken,…
controleren van de ledematen op breuken,
bloedingen, zwellingen,…
controleren van de aders op bloedingen,…
controleren van zenuwen

(Pardon, 2007)

25

2.4.1

Bij bewustzijn

Wanneer een gewonde hond zijn hoofd opgeheven houdt en/of om zich heen kijkt is het
meestal duidelijk dat hij bij bewustzijn is. Maar in gevallen waarbij de hond op de grond
ligt en niet beweegt moet men na gaan of de hond al dan niet bewusteloos is.
Een hond die bij bewustzijn is reageert op prikkels die vanbuitenaf komen. Om te
controleren of de hond bij bewustzijn is gaat men als volgt tewerk:


Ooglidreflex:

Wanneer de hond bij bewustzijn is zal hij met zijn ogen
knipperen wanneer het ooglid aangeraakt wordt aan de
binnenkant.



Pupilreflex:

Bij een hond die bij bewustzijn is zal de pupil vernauwen
wanneer men met een sterke lichtprikkel (Bv. Een zaklamp)
in de ogen schijnt.



Dreigreflex:

Bij het snel benaderen van de oogbol met de wijsvinger zal
een hond die bij bewustzijn is met de ogen knipperen.



Voetreflex:

Een hond die bij bewustzijn is zal reageren (poot
terugtrekken, kijken, janken,…) wanneer men in een teen
knijpt.

(Van Tichelen 2006a) (Fogle, 2003)
Wanneer een hond niet buiten bewustzijn is kan men verder gaan met het controleren
op andere aandoeningen aan de hand van een compleet fysiek onderzoek.
2.4.2

Buiten bewustzijn

Een bewusteloze hond reageert niet op prikkels van buitenaf. Hierbij past men de ABCmethode toe.
2.4.2.1

Luchtwegen (Airway)

Eerst moet er gecontroleerd worden of de luchtwegen vrij zijn. Dit doet men als volgt:



Mondholte controleren op obstructies en vloeistoffen
Neus controleren op vloeistoffen

(Pardon, 2007)
Indien de luchtweg niet vrij is moet men de luchtweg vrijmaken en eventueel
reanimatie toedienen.
2.4.2.2

Ademhaling (Breathing)

Als de luchtwegen vrij zijn moet men controleren of de hond ademt. Hiervoor gaat men
als volgt tewerk:
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Kleine
hond

Grote
hond

30

10

Ademhalingsfrequentie
(ademhalingen/min)

Tab.2.1 Ademhalingsfrequentie



Ademhalingsfrequentie gedurende 15 seconden controleren door naar de
beweging van de borst te kijken (eventueel kan ook een plukje haar of een
stukje stof voor de neus gehouden worden, hand op de borst gelegd worden,…)



Onderzoeken hoe moeilijk het voor de hond is om te ademen. (De ademhaling
kan bemoeilijkt worden door bv. gebroken ribben, penetrerende voorwerpen,…)

(Fogle, 2003) (Pardon, 2007)
Indien de hond niet ademt moet men kunstmatige ademhaling toedienen en eventueel
ook hartmassage.
2.4.2.3

Bloedcirculatie (Circulation)

Tot slot moet er nagegaan worden of de hond nog pols heeft. De hartslag controleert
men gedurende 15 seconden op één van volgende manieren:




Aan de binnenzijde van de achterpoot te voelen (ter hoogte waar de poot aan de
romp vastzit)
Achter de elleboog duwen
Op beide kanten van de borst te duwen

(Fogle, 2003)

Fig. 2.13 Bloedcirculatie controleren

Hartslag
(slagen/min)

Kleine
hond

Grote
hond

140

60

Tab.2.2 Hartslag

Indien de hond geen pols heeft moet men reanimeren.
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De bloedcirculatie kan men controleren door de doorbloeding van de slijmvliezen
(tandvlees, binnenkant van het ooglid) te onderzoeken. Hierbij is niet enkel de kleur
van het tandvlees van belang, ook de tijd waarin de bloedvaten terug vol lopen is
belangrijk. Deze controleert men door te kijken hoelang het duurt voor het tandvlees
weer kleur krijgt nadat men erop gedrukt heeft.

Fig.2.14 Slijmvlies controleren

Kleur tandvlees

Oorzaak

Werkwijze

Lichtroze

Normaal

/

Bleek

Vroege shock,
bloedarmoede,
bloedverlies, …

Meteen naar
DIERENARTS!

Wit

Shock, ernstig
bloedverlies, …

Meteen naar
DIERENARTS!

Blauw

Zuurstoftekort, shock, …

Meteen naar
DIERENARTS!

Rood

Koolmonoxidevergiftiging,
bloeding, hartprobleem,
…

Meteen naar
DIERENARTS!

Geel

Geelzucht
(=leverproblemen), …

Binnen 24 uur
naar dierenarts!

Tab.2.3 Kleur tandvlees (Fogle, 2003)

Tijd

Oorzaak

Werkwijze

1 seconde

Normaal

/

4 seconden

Diepe shock

Meteen naar
DIERENARTS!

2 seconden

Milde shock

Binnen enkele uren
naar dierenarts!

Minder dan 1
seconde

Hoge bloeddruk

Binnen 24 uur naar
dierenarts!

Tab.2.4 Vullingstijd (Fogle, 2003)
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2.5

Compleet fysiek onderzoek

2.5.1

Ogen

De ogen dient men te controleren op: verwondingen, afscheiding, roodheid, wazigheid
en pupilgrootte. Bij het benaderen van het oog moet er een knipperreflex optreden.

Fig 2.15 Onderzoek van de ogen

2.5.2

Oren

De oren moet men onderzoeken op bloedingen en verwondingen in het oorkanaal en
aan de oorschelpen.

Fig 2.16 Onderzoek van de oren

De stand van de oren kan ook informatie geven over pijn die de hond heeft.
2.5.3

Neus

Bij controle van de neus moet men letten op bloedingen en andere afscheidingen,
droogte, korsten en pigmentverandering.

Fig 2.17 Onderzoek van de neus

Aan de hand van de neusvleugels kan men de ademhaling onderzoeken. Te ver
opensperren wijst mogelijk op problemen met de ademhaling.
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2.5.4

Muil

De muil moet gecontroleerd worden op: verwondingen, vreemde voorwerpen,
ontstoken tandvlees en tandproblemen.

Fig 2.18 Onderzoek van de mond
De kleur van het tandvlees is een indicatie voor de bloedcirculatie.
2.5.5

Kop/nek

Bij de controle van de kop en nek moet men letten op zwellingen, korsten, warme
plaatsen, ….
Controleren op pijn doet men door de kop opzij, omhoog en omlaag te bewegen.

Fig 2.19 Onderzoek van de kop en nek

2.5.6

Borst

De borst controleert men op zwellingen, gezwellen, warme plaatsen, verkleuringen van
de huid, ….

Fig 2.20 Onderzoek van de borst

2.5.7

Buik

Bij het controleren van de buik let men op zwellingen, gezwellen, warme plaatsen, ….
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Fig 2.21 Onderzoek van de buik 1

2.5.8

Poten

De poten dient men te controleren op breuken, verwondingen, zwellingen, warme
plaatsen, ... .

Fig 2.22 Onderzoek van de poten

2.5.9

Voeten

De voeten moet men controleren op verwondingen, gebroken/afgescheurde nagels, … .

Fig 2.23 Onderzoek van de voeten

2.5.10

Staart

Bij controle van de staart let men op onregelmatigheden, verwondingen, warme
plaatsen, … .

Fig 2.24 Onderzoek van de staart
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Wanneer de hond geen reactie vertoont bij het knijpen in de staart kan dit wijzen op
verwondingen aan de staart of de ruggengraat.
2.5.11

Geslachtsdelen

Vrouwelijk dier:

De vulva moet gecontroleerd worden op ontsteking of afscheiding.

Mannelijk dier:

De penis moet gecontroleerd worden op ontsteking of afscheiding,
de balzak op zwellingen of verwondingen.

Fig 2.25 Onderzoek van de geslachtsdelen

Wanneer er een urinegeur waar te nemen is in de vacht van de hond wijst dit mogelijk
op een verwonding of ziekte.
2.5.12

Anaalstreek

De anaalstreek dient gecontroleerd te worden op afwezigheid van ontlasting.

Fig 2.26 Onderzoek van de anaalstreek

Een sterke geur wijst er mogelijk op dat de hond gewond en/of bang is.
2.5.13

Temperatuur

De normale temperatuur bij een hond is gelegen tussen de 38 en 39°C.
Bij infectie, warmte, enz. kan deze stijgen.
(Fogle, 2003)
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Fig 2.27 Temperatuur opnemen

2.6

Een hond in bedwang houden

Wanneer een hond gewond is, is het dikwijls nodig om de hond in bedwang te houden
zodat men de eerste hulp kan toedienen. Op deze manier wordt enerzijds vermeden dat
de hond plotse bewegingen maakt (Bv. Wegtrekken terwijl men een verband aanlegt),
anderzijds verhoogt het de veiligheid van de hulpverlener doordat de hond niet plots
kan bijten.
Alvorens een hond te benaderen dient men eerst het gedrag te observeren. Heeft het
dier pijn, kan het mogelijk agressief reageren. Het dier zonder oogcontact en al pratend
op een rustige manier benaderen is dan ook geen overbodige luxe.
Bij het in bedwang houden van een hond is het belangrijk dat men de hond geen pijn
doet en niet te stevig vast houdt. Dit zou er immers kunnen voor zorgen dan de hond in
paniek slaat en zich probeert vrij te maken uit de greep. Hierdoor kunnen de letsels
erger worden of nieuwe ontstaan (Bv. Wanneer de hond van een tafel valt). Om de
hond rustig te houden en op zijn gemak te laten voelen kan men er best rustig tegen
praten.
2.6.1

Kleine hond

2.6.1.1

Zittende/staande hond

Voor het hanteren van een kleine zittende of staande hond kan men verschillende
methodes toepassen.


Men gaat achter de hond staan en neemt de huid met beide handen vast aan
weerszijden van de nek (vlak achter de oren). Deze methode mag men echter nooit
toepassen bij brachycefale honden wegens het risico op een oogbolprolaps. Beter is
het om bij deze rassen een handdoek rond de nek te draaien die men bovenaan
stevig vasthoudt.
(Van Tichelen, 2006a)



Men slaat één arm om de nek en de andere om het lichaam. Vervolgens drukt men
de hond stevig tegen zich aan.



Wanneer men de hond zelf wil onderzoeken/behandelen slaat men één arm om de
nek en neemt men de snuit vast. Met de vrije elleboog wordt de hond tegen het
lichaam gedrukt.
(Fogle, 2003)
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Fig 2.28 Een kleine hond hanteren

2.6.1.2

Liggende hond

Om bepaalde handelingen uit te voeren kan het makkelijker zijn als de hond ligt. Dit
kan zowel in zij- als borstligging.
Een hond in zijligging leggen gebeurd als volgt:






De hond laten zitten
Wanneer de hond op de grond zit, op de knieën plaatsnemen naast de hond
De kop vastnemen aan de halsband of de hand onder de onderkaak leggen
De achterpoot die tegen het lichaam ligt onder de hond wegtrekken zodat de hond
met zijn rug tegen de knieën ligt
De voorpoot die tegen het lichaam ligt op dezelfde manier onder de hond
wegtrekken

Met behulp van de onderarm en de elleboog op de grond te plaatsen kan men zorgen
dat de hond zijn kop niet kan bewegen om recht te geraken. Deze zit immers losjes
gevangen tussen de elleboog, de grond en het lichaam.

Fig 2.29 Een hond in zijlig hanteren

Wanneer de hond in borstligging moet gehanteerd worden gaat men op dezelfde
manier tewerk als bij een zittende of staande hond. Bij een moeilijk te hanteren hond
kan men één arm rond de hals leggen en met de andere de muil vastnemen en met de
elleboog op de grond steunen.
(Van Tichelen, 2006a)
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2.6.2

Grote hond

2.6.2.1

Zittende/staande hond

Een grote zittende of staande hond kan men op dezelfde manier hanteren als een
kleine hond. Wanneer men de hond zelf wil onderzoeken/behandelen, neemt men niet
de snuit vast, maar houdt men de kop en schouders dicht tegen zich aan. (Fogle, 2003)
2.6.2.2

Liggende hond

Een grote liggende hond wordt op dezelfde manier gehanteerd als een kleine hond.
2.6.3

Muilkorven

Aangezien een gewonde hond mogelijk pijn heeft en angstig reageert zijn bijtincidenten
niet uitgesloten in dergelijke situaties. Daarom is het belangrijk om een hond een
muilband op te zetten alvorens hij bijt.
Hiervoor kan men een standaard muilband gebruiken die men in de handel kan kopen,
maar meestal heeft men zulke muilbanden niet voorhanden. In dat geval kan men
gebruik maken van een touw/verband… om er zelf één te maken.
Eerst legt men een lus in het midden van het verband die men vervolgens over de snuit
schuift met de knoop langsboven. De knoop wordt stevig aangetrokken en daarna
worden de uiteinden van het verband onder de kaak gekruist. Tot slot knoopt men de
uiteinden samen achter de oren van de hond. (Van Tichelen, 2006a) Belangrijk hierbij
is dat men de knoop steeds snel kan losmaken wanneer de hond bijvoorbeeld begint te
braken.

Fig 2.30 Zelf een hond muilkorven

In volgende gevallen mag men een hond nooit muilkorven:






Wanneer een hond braakt
Een hond met ademhalingsmoeilijkheden
Brachycefale (= honden met een korte snuit Bv. Pekinees)
Vergiftiging
Epilepsie
(Fogle, 2003)



Verwondingen aan de muil
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2.6.4

Andere dwangmiddelen

Naast een muilkorf zijn er nog andere hulpmiddelen om een hond in bedwang te
houden. Deze kunnen van pas komen bij een bezoek aan de dierenarts en verzorging
van het dier, maar ook in noodgevallen zijn ze vaak nuttig om bijtwonden te
voorkomen. Volgende dwangmiddelen kunnen gebruikt worden:



Leiband/lijn
Kraag

Fig 2.31 Leiband en kraag

2.7

Transport in noodgevallen

Bij het transport van een gewonde hond moet men opletten dat men het dier niet te
veel pijn doet en de verwondingen niet erger maakt.
Het is dan ook belangrijk om het dier eerst te onderzoeken alvorens het te
transporteren. Wanneer de hond in gevaar is moet men hierop een uitzondering
maken. Hij dient dan zo snel mogelijk naar een veiligere plaats gebracht te worden.
Hierbij dient in acht gehouden te worden dat eigen veiligheid primeert.
Bij het benaderen van een gewonde hond moet men altijd opletten aangezien de hond
vaak pijn heeft waardoor hij angstig of agressief kan reageren. Benaderen doet men
dus best met trage bewegingen en een geruststellende stem zonder direct oogcontact
met het dier te maken.
2.7.1

Lichtgewond

Het dier is, wanneer het lichtgewond is, nog in de mogelijkheid om zichzelf voort te
bewegen en/of recht te zitten. Het is bij bewustzijn.
2.7.1.1

Kleine hond tot middelgrote hond

Alvorens de hond op te tillen moet hij gerust gesteld worden.
Een kleine hond kan men makkelijk alleen optillen. Hiervoor bestaan er drie mogelijke
technieken:


Één hand onder de buik plaatsen en de andere hand vooraan onder de borst



Één hand onder de buik plaatsen en met de andere hand het nekvel vastnemen



Één hand vooraan onder de borst plaatsen en de andere achter de achterpoten

(Van Tichelen, 2006a)
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Fig 2.32 Transport lichtgewonde hond

2.7.1.2

Grote hond

Net zoals bij een kleine hond dient men de hond eerst gerust te stellen alvorens hem
op te nemen. Het optillen van een grote hond kan men eventueel alleen doen, maar
men dient hierbij wel rekening te houden met de verwondingen. Indien mogelijk tilt
men een grote hond best met twee personen.


Een grote hond alleen optillen doet men door:
o Één arm vooraan rond de borst slaan en de voorpoot vast nemen die het
verst van het lichaam verwijderd is.
o De andere arm rond de achterpoten slaan en de achterpoot vast nemen
die het verst van het lichaam verwijderd is.
(Fogle, 2003)



Met twee personen verdeelt men het gewicht over twee punten:
o Één persoon slaat een arm vooraan rond de borst en ondersteunt met de
andere de borst achter de voorpoten.
o De tweede persoon slaat een arm achter de achterpoten en met de
andere ondersteunt hij de buik.
(Van Tichelen, 2006a)

Fig 2.33 Transport grote hond

2.7.2

Zwaargewond

Het dier is, wanneer het zwaargewond is, niet meer in de mogelijkheid om zichzelf
voort te bewegen en/of heeft breuken/verlammingen/wonden… waardoor het niet meer
kan lopen. Eventueel is het dier buiten bewustzijn.
Om een zwaargewonde hond te transporteren maakt men best gebruik van een
draagberrie. Hiervoor gebruikt men een sterk, plat voorwerp (Bv. Een plank,…). Als
men dergelijk voorwerp niet ter beschikking heeft kan men een deken of een handdoek
gebruiken. (Fogle, 2003)
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De grootte van de hond is bepalend voor het aantal personen die nodig zijn voor het
transport. Kleine hondjes kan men in een doos, doos… vervoeren, bij grotere zijn er
meestal meerdere personen nodig. (Pardon, 2007)
Belangrijk bij het transport is dat de hond vervoert wordt in de positie waarin hij
gevonden is. De hond wordt op een plank/deken getrokken door plaats te nemen aan
de rugzijde van de hond. Om hem erop te trekken plaatst men één hand onder de borst
en de andere onder de romp. (Fogle, 2003)
Omdat de hond tijdens het transport weer bij bewustzijn kan komen of een bruuske
beweging kan maken wordt de hond best vastgebonden om te voorkomen dat hij van
de draagberrie valt. Wanneer dit niet mogelijk is, is het aan te raden dat iemand de
hond vergezelt om onder hem controle te houden.

2.8

Shock

2.8.1

Algemeen

Shock is een situatie waarbij de bloedcirculatie verminderd (stopt) en er een tekort
ontstaat aan zuurstof. Daarnaast ontstaat er ook een probleem met de afvoer van
afvalstoffen. Wanneer deze toestand niet snel omgekeerd wordt zal het weefsel
afsterven.
2.8.2

Oorzaken

Naargelang de oorzaak kan men shock opdelen in drie verschillende soorten, nl.
hypovolemische, vasculogene en cardiogene shock. Laatstgenoemde komt niet bij
dieren voor.
Hypovolemische shock ontstaat ten gevolge van een daling in circulatie van het
bloedvolume. Dit kan gebeuren wanneer de hond veel lichaamsvocht of wondvocht
verliest (bv. uitdroging,…) of wanneer hij een bloeding (bv. ernstige in-/uitwendige
bloeding) heeft.
Bij vasculogene shock daalt de bloeddruk ten gevolge van dilatatie van de bloedvaten.
Binnen deze soort maakt men volgende onderverdeling:
Soort vasculogene shock

Oorzaak

Neurogene shock

Neurogeen trauma

Anafylactische shock

Ernstige allergische reactie
ten gevolge van een
insectenbeet of medicijn

Endotoxische
shock/septische shock

bacteriën

Tab 2.5 Soorten vasculogene shock (Aspinall, 2006)

(Fogle, 2003) (Pardon, 2007) (Aspinall, 2006)
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2.8.3

Symptomen



Vroege shock:
o Versnelde ademhaling
o Verhoogde hartslag
o Bleek tandvlees
o Koude oren/voeten
o Angst/rusteloos
o Futloos/zwak
o Temperatuur is normaal of verlaagd
o Vullingstijd bloedvaten tandvlees is meer dan 2 seconden



Vergevorderde shock:
o Onregelmatige ademhaling
o Onregelmatige hartslag
o Zeer bleek tot blauw tandvlees
o Extreem zwak
o Bewusteloos
o Lage temperatuur (<36°C)
o Vullingstijd bloedvaten tandvlees is meer dan 4 seconden



Anafylactische shock:
o Plaatselijke of algemene huidirritatie
o Angst
o Ademhalingsmoeilijkheden
o Wanneer niet snel gehandeld:
 Zwakte
 Flauwte
 Coma
 sterfte

(Fogle, 2003)
2.8.4

Werkwijze

Om vast te stellen of een hond in shock is moet men de bloedcirculatie controleren.
Wanneer een hond symptomen van shock vertoont is het aangeraden om hem niet te
laten rondlopen en geen voeding of drinken te verschaffen. Bij shock is het belangrijk
om de ABC-methode te volgen en indien nodig reanimatie toe te passen. Ook
uitwendige bloedingen moet men trachten te stoppen. (Fogle, 2003)
Om het temperatuurverlies te beperken of te compenseren moet de hond warm
gehouden worden. Dit kan men doen door de hond in een (reddings-)deken te
wikkelen, een warmwaterkruik tegen het dier te leggen, te zorgen voor een warme
omgevingstemperatuur,…. Bij het gebruik van een warmwaterkruik dient men er wel op
te letten dat deze steeds in een doek gewikkeld wordt en dus nooit rechtstreeks tegen
de huid wordt gelegd. Dit is zeer belangrijk aangezien dit brandwonden zou kunnen
veroorzaken.
Om de circulatie van bloed te bevorderen moet men het lichaam van de hond hoger
leggen dan de kop. Dit zorgt voor een betere doorbloeding van de hersenen. De hals en
de kop moeten gestrekt worden. Ook tijdens het vervoer naar de dierenarts moet
hierop gelet worden.
Wanneer men eerste hulp toegediend heeft moet men onmiddellijk een dierenarts
contacteren.
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2.9

Reanimatie

2.9.1

Algemeen

In een hond vormt zuurstof een zeer belangrijk element. Het is nodig op elke plaats in
het lichaam en bij een gebrek aan ontstaan er al snel problemen. De zuurstof wordt via
de luchtwegen ingeademd om daarna via de bloedbaan en door de werking van het
hart de juiste plaats te bereiken.
Om er bij een ademhalingstilstand toch voor te zorgen dat er zuurstof in de longen
geraakt past men kunstmatige ademhaling toe. Wanneer het hart stopt kan men
hartmassage toedienen. Deze twee samen noemt men reanimatie.
Belangrijk bij het reanimeren van een hond is dat men deze enkel toepast wanneer de
hond niet meer ademt of wanneer het hart niet meer klopt. Dit kan nagegaan worden
met behulp van de ABC-methode.
Wanneer men reanimatie moet toepassen en met twee is kan men de taken verdelen.
Één van beide dient hartmassage toe terwijl de andere beademt. (Fogle, 2003)
2.9.2

Oorzaken

In volgende situaties kan reanimatie nodig zijn:











Bloedverlies
Verstikking
Hersenschudding
Coma ten gevolge van diabetes
Elektrocutie
Hartfalen
Bijna-verdrinking
Vergiftiging
Shock
Inademen van rook

(Fogle, 2003)
Bovenstaande lijst is slechts een opsomming van mogelijke oorzaken, het is geen
volledige weergave van alle oorzaken.
2.9.3

Recoverypositie

Alvorens tot reanimatie over te gaan moet de hond in de recoverypositie gelegd
worden. Dit doet men als volgt:





Het dier op de rechterzijde leggen
De kop en hals strekken
De tong uit de muil trekken om vervolgens langs de zijkant uit de muil te laten
hangen
Halsband, harnas,… verwijderen
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Fig 2.34 Recovery positie

2.9.4

Werkwijze

2.9.4.1

Luchtwegen vrijmaken

Een obstructie van de luchtwegen moet men zo snel mogelijk verwijderen aangezien
het de hond belet om te ademen. Hierdoor krijgt het hart en de rest van het lichaam
niet voldoende zuurstof waarna hun functies zullen uitvallen met uiteindelijk sterfte tot
gevolg.
Afhankelijk van de plaats waar de luchtwegen versperd zijn gaat men anders handelen:


Mondholte/keelholte:
o Iets tussen de mond steken zodat er geen vingers kunnen worden
afgebeten.
o Vervolgens de nek strekken en de tong voorwaarts uit de muil trekken.
o Met een tang/klem het voorwerp proberen te verwijderen (eventueel kan
men hiervoor een kurkentrekker gebruiken).
o Kop laag houden om respiratie te voorkomen



Luchtpijp:
o Heimlich manoeuvre
(Pardon, 2007)

Het Heimlich manoeuvre voert men als volgt uit:




Indien mogelijk de hond ophangen aan de achterpoten (bv. over een leuning
van een stoel,…)
Anders zorgt men ervoor dat de achterkant zo hoog mogelijk gehouden wordt,
terwijl de kop naar beneden hangt. Dit doet men door achter de hond plaats te
nemen en de armen om het lichaam te slaan.
Druk zeer krachtig op de buik net achter het borstbeen.

Wanneer de hond na een aantal keer uitvoeren van het Heimlich manoeuvre nog steeds
niets uit de muil laat vallen, drukt men met beide handen zeer krachtig op borstkas.
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Fig 2.35 Heimlich manoeuvre

2.9.4.2

Kunstmatige ademhaling

Wanneer de luchtwegen vrijgemaakt zijn gaat men verder met het controleren van de
ademhaling.
Indien de luchtwegen vrij zijn maar het dier toch niet ademt kan men overgaan tot het
geven van kunstmatige ademhaling. Hiervoor bestaan er twee verschillende methoden.
In normale omstandigheden oefent men druk uit op de borstkas. Wanneer men echter
breuken of verwondingen aan de borstkas vermoedt, past men mond-op-neus
beademing toe.
Voor het geven van mond-op-neus beademing handelt men als volgt:




Hond in recoverypositie leggen
Voorpoten voorwaarts strekken
Beadem de hond door middel van mond-op-neus beademing. Dit doet men
door:
o beide handen rond de muil te plaatsen
o vervolgens diep in te ademen
o de mond over de neusgaten van het dier te plaatsen (eventueel de
handen tegen de neus leggen en tussen de handen blazen)
o blaas de lucht zacht in de neus totdat de borst omhoog komt
o Tot slot de mond van de neus halen om de hond terug te laten
uitademen
o Beadem de hond 10 tot 20 maal per minuut
(Fogle, 2003) (Pardon, 2007)

Fig 2.36 Mond op neus
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Een hond in een normale situatie kunstmatige ademhaling toedienen doet men op
volgende wijze:




Hond in recoverypositie leggen
Voorpoten voorwaarts strekken
De borst kort en krachtig induwen net achter het schouderblad. Herhaal dit om
de drie tot vijf seconden en controleer elke minuut of de hond terug spontaan
ademt.

(Pardon, 2007)
Hier drukken

Fig 2.37 Kunstmatige ademhaling

2.9.4.3

Hartmassage

Wanneer de luchtwegen vrij zijn en de hond eventueel beademd is kan men overgaan
tot de controle van de hartslag.
Als de hond geen hartslag heeft, gaat men na het toedienen van kunstmatige
ademhaling over tot het geven van hartmassage.
Hiervoor legt men de hond in de recoverypositie en strekt men de voorpoten. Om er
voor te zorgen dat men voldoende druk kan geven legt men best iets onder het
borstbeen (bv. handdoek,…). (Pardon, 2007)
De toediening van hartmassage is afhankelijk van de grootte van de hond.
Bij een kleine hond oefent men druk uit met duim en wijsvinger terwijl men met de
ander hand de hond ondersteunt aan de rug.
Rug ondersteunen
met andere hand.

Hier drukken met
duim en wijsvinger.

Fig 2.38 Hartmassage kleine hond

Een grote hond dient men hartmassage toe door plaats te nemen tegen de rug van de
hond en druk uit te oefenen met de muis van de hand. Om voldoende kracht te kunnen
uitoefenen moeten de schouders zich steeds boven de handen bevinden.
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Hier drukken

Fig 2.39 Hartmassage grote hond

Indien het om een hele grote hond of dikke hond gaat, legt men de hond in rugligging.
Vervolgens drukt men met beide handen zeer krachtig voorwaarts.
Hier drukken

Fig 2.40 Hartmassage zeer grote hond

Aantal
compressies
per minuut
120

1 maal
kunstmatige
ademhaling
per 5-6
compressies

60-80

1 maal
kunstmatige
ademhaling
per 3-4
compressies

80-100

1 maal
kunstmatige
ademhaling
per 4-5
compressies

Kleine
hond

Grote
hond

Heel
grote
hond en
dikke
hond

Indien
alleen

Tab.2.6 : Hartmassage (Pardon, 2007)

Na elke minuut moet er nagegaan worden of er opnieuw een hartslag voelbaar is.
Zoniet, blijft men doorgaan met het geven van hartmassage en kunstmatige
ademhaling in afwachting van een dierenarts.
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2.10

Verstikking

2.10.1

Algemeen

Verstikking is een aandoening waarbij de ademhaling wordt belemmerd door een
obstructie of vernauwing van de luchtwegen. Meestal is het een levensbedreigende
aandoening. Men dient dan ook onmiddellijk te handelen en niet de komst van een
dierenarts af te wachten.
2.10.2

Oorzaken

Meestal ligt de oorzaak van verstikking bij het inslikken van een vreemd voorwerp. Dit
voorwerp is mogelijk te groot om door te slikken of te onregelmatig van structuur
waardoor het in de keel blijft steken. Met verstikking tot gevolg.
In tegenstelling tot onderstaande oorzaken kan men verstikking ten gevolge van een
vreemd voorwerp vaak voorkomen. Het gemakkelijkste is de hond als pup te leren niet
op alles te kauwen. Ook het geven van grote speeltjes waarvan geen stukjes afbreken
wanneer de hond er op kauwt is een eenvoudige manier om verstikking te voorkomen.
Buitenshuis moet men er op letten dat de hond op geen hout, bot,… kauwt.
Daarnaast kan ook braaksel tot verstikking leiden. Wanneer een bewusteloze hond
braakt blokkeert het braaksel de keel.
Verder kan ook een zwelling ten gevolge van een insectenbeet, een aandoening of een
verwonding (aan de keelspieren) een mogelijke oorzaak zijn.
2.10.3

Symptomen

Een hond waarbij de volledige luchtpijp geblokkeerd is, kan volgende
verstikkingsverschijnselen vertonen:








Benauwdheid
Stikkende geluiden
Naar de mond grijpen
Uitpuilende ogen
Blauwe tong
Onrust
Bewusteloosheid

(Fogle, 2003)
Indien bovenstaande symptomen waargenomen worden dient men onmiddellijk eerste
hulp toe te dienen.
Minder ernstig is het wanneer de luchtpijp slechts gedeeltelijk geblokkeerd is. In dit
geval kunnen onderstaande symptomen waargenomen worden:





Kokhalzen maar geen ademhalingsproblemen
Naar de mond grijpen
Met de kop over de grond wrijven
Onaangename adem

(Fogle, 2003)
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2.10.4

Werkwijze

Men moet de hond voorzichtig proberen te benaderen, zonder dat deze kan bijten. Een
hond die dreigt te stikken is immers bang en kan mogelijk agressief zijn. Vervolgens
moet er getracht worden hem in bedwang te houden.
Belangrijk is dat men niet meer schade toebrengt bij de behandeling van verstikking.
Wanneer er bijvoorbeeld een draad in de mond zit, mag men hieraan niet trekken. De
kans bestaat dat deze vast hangt aan een voorwerp in de keel of maag. (Fogle, 2003)
2.10.4.1 Bewusteloze hond
Wanneer de hond buiten bewustzijn is dient men onderstaande handelingen uit te
voeren:







Een kleine tot middelgrote hond houdt men vast bij de dijen en schud men
ongeveer 10 seconden door elkaar. Het voorwerp zou door de zwaartekracht en
de beweging moeten los komen.
Indien de vorige stap niet werkte of als het om een grote hond gaat legt men de
hond op één zijde. Vervolgens ondersteunt men met één hand de rug pakt zijn
buik net onder de lies vast.
Een heel grote hond (bv. Duitse dog, Sint Bernard,…) legt men best op de rug.
Daarna legt men beide handen op de buik, net onder de ribben.
Men dient tweemaal te drukken in de richting van de keel. Maar men moet
hierbij wel opletten dat men niet te veel druk uitoefent. Dit zou immers kunnen
leiden tot beschadiging van de lever of inwendige bloedingen.
Controleer of het vreemde voorwerp zichtbaar is in de mond. Indien mogelijk
verwijdert men het met de vingers, een pincet,….
Indien de hond nog steeds stikt, geeft men tweemaal kunstmatige ademhaling
gevolgd door opnieuw twee drukbewegingen in de richting van de keel.
Vervolgens herhaalt men de controle van de mond.
Regelmatig dient men ook de polsslag te controleren en indien nodig moet men
overgaan tot reanimatie.
Deze cyclus dient men te herhalen tot de hond het vreemde voorwerp heeft
opgehoest en weer ademt.
(Fogle, 2003)

2.10.4.2 Bij bewustzijn
Een hond die bij bewustzijn is moet men allereerst in bedwang houden. Vervolgens kan
men verder gaan met het onderzoeken van de mond. Deze opent men als volgt:




Neem met één hand de bovenkaak vast (bovenlip over de tanden)
Trek met de andere hand de onderkaak naar beneden.
Verwijder het vreemde voorwerp met behulp van een pincet, achterkant lepel,
vingers,…

2.11

Uitdroging

2.11.1

Algemeen

Uitdroging is een aandoening waarbij de hond een gebrek aan vocht heeft.
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2.11.2




2.11.3

Oorzaken
Diarree
Braken
Brandwonden
Hittestress
Werkwijze

De elasticiteit van het nekvel vormt een belangrijke indicator om te controleren of een
hond uitgedroogd is. Dit doet men door een huidplooi (bv. in de nek) vast te nemen en
weer los te laten. (Fogle, 2003) Afhankelijk van hoe lang het duurt alvorens deze
huidplooi weer goed valt kan men vaststellen in welke mate de hond uitgedroogd is.
Bij een normale hond moet de huidplooi onmiddellijk goed vallen. Wanneer het echter
enkele seconden duurt, is de hond uitgedroogd. Een andere mogelijke indicator (bv. bij
oudere honden) om vast te stellen of een hond aan uitdroging leidt is het tandvlees. Dit
moet vochtig zijn. (Fogle, 2003)

Fig 2.41 Uitdroging vaststellen

Tijd
Aantal seconden

Aantal seconden
bij een oude hond

Oorzaak

Werkwijze

Uitdroging

Meteen naar
DIERENARTS!

Ondervoeding

Binnen 24 uur
naar dierenarts!

Natuurlijk verlies
van de elasticiteit
omwille van
ouderdom

Tab. 2.7 Huidelasticiteit (Fogle, 2003)

Niets doen
(controleer
eventueel aan de
hand van het
tandvlees)
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2.12

Wonden en bloedingen

2.12.1

Wonden

2.12.1.1 Algemeen
Wonden kan men algemeen indelen in twee groepen. Wanneer bij een wonde de huid
beschadigd is spreekt men over een open wonde. Maar soms kan een hond ook
verwondingen oplopen waarbij de huid geen enkele beschadiging vertoont (bv. een
aanrijding). Deze wonden zijn dus niet onmiddellijk zichtbaar en noemt men gesloten
wonden.
Al dan niet kunnen bij een verwonding bloedvaten geraakt worden met een bloeding tot
gevolg. Indien deze bloeding zeer acuut of traag verloopt, bestaat de kans dat de hond
in shock zal gaan.
Afhankelijk van de situatie kan een gesloten verwonding ernstiger zijn dan een open
wonde.
2.12.1.2 Oorzaken
Bij grotere verwondingen ligt de oorzaak meestal bij een ongeval (bv. een aanrijding,
een val,…). Kleine verwondingen worden vaak veroorzaakt door stukjes glas (bv. snee
in het zoolkussen), prikkeldraad,….
2.12.1.3 Symptomen
Bij een open wonde bestaat het risico dat de wonde door bacteriën geïnfecteerd
geraakt. Mogelijke symptomen zijn:





Beschadiging van de huid
Bloeding
Pijn
Meer likken op een bepaalde plaats

Bij een gesloten wonde kan men volgende symptomen waarnemen:





Zwelling
Roodheid of verkleuring van de huid door kneuzing
Bepaalde plaats die warmer aanvoelt
Schrammen

Symptomen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een inwendige bloeding:





Bloeding uit een lichaamsopening
Helderrood bloed in braaksel of diarree
Bloeding uit een diepe wonde
Bloed spuit uit wonde (slagader)

Symptomen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een breuk:







Bij een gebroken poot zal de hond niet op de poot steunen.
Bij een gebroken rib of ander been in de romp zal de hond niet meer willen
bewegen.
Zwelling rond de breuk.
Been in een vreemde hoek.
Stuk been door de huid (open breuk).
Inwendige bloeding.

(Fogle, 2003)

48

2.12.1.4 Werkwijze
Een gewonde hond moet men steeds voorzichtig benaderen. Ook bij de verzorging van
de wonde moet men opletten dat men geen handelingen uitvoert die bij de hond pijn
veroorzaken. De hond kan immers bijten wanneer hij pijn heeft.
Het is steeds belangrijk dat men de verwonding niet erger maakt dan ze is. Daarom is
het aangewezen om grote voorwerpen (bv. pijlen, metaal,…) nooit zelf te verwijderen.
Deze voorwerpen hebben mogelijk bloedvaten geraakt waardoor er hevige bloedingen
kunnen ontstaan bij de verwijdering ervan.
2.12.1.4.1

Open wonden

Een ernstige open wonde behandelt men als volgt:






Breng een niet-prikkend gaas (of een schoon stuk absorberend materiaal) op de
wonde aan.
Druk minimum 5 minuten op de wonde.
Het gaas op de wonde bevestigen d.m.v. een windel. Belangrijk hierbij is dat
men het met bloed doordrenkte doekje niet verwijdert. Het gebruik van
waterstofperoxide is ook af te raden omdat het bloedproppen oplost.
Indien mogelijk houdt men de wonde best boven het hart. Indien men echter
een breuk vermoed (bv. poot) tilt men deze beter niet op.
Neem onmiddellijk contact op met de dierenarts.

Fig 2.42 Ernstig open wonde behandelen

Indien de verwonding minder ernstig is doet men het volgende:






Vuil of ander materiaal met behulp van een pincet verwijderen.
De wonde spoelen met waterstofperoxide 3%. Indien men dit niet ter
beschikking heeft kan men ook een ontsmettingsmiddel of zuiver water
gebruiken.
Wanneer er haren in de wonde zitten, kan men deze verwijderen met behulp
van een schaar. De schaar smeert men eerst in met een beetje in water
oplosbare gel.
Indien nodig brengt men een niet-prikkend gaas op de wonde aan d.m.v. een
windel.
Neem contact op met de dierenarts. Ook wanneer de wonde zeer klein is, kan
men best naar de dierenarts gaan. De kans bestaat steeds dat de wonde gaat
ontsteken.

(Fogle, 2003)
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2.12.1.4.2

Gesloten wonden

Bij een oppervlakkige beschadiging van de huid (bv. schrammen) handelt men als
volgt:





De huid schoonmaken met waterstofperoxide 3% of niet-prikkende
ontsmettingsvloeistof, -zalf, -spray.
De wonde afdekken met een koud kompres. (bv. ijs, zak erwten,…) Bij het
gebruik van een koud kompres moet men er steeds op te letten dat deze geen
rechtstreeks contact maakt met de huid. Men wikkelt het kompres best in een
handdoek.
Inwendige verwondingen zijn meestal niet onmiddellijk zichtbaar. Men neemt
dus best contact op met de dierenarts.

(Fogle, 2003)
Wanneer men geen uitwendige verwondingen kan waarnemen, maar wel het
vermoeden heeft dat er een inwendige bloeding aanwezig is gaat men als volgt tewerk:





De hond op één zijde leggen met de kop en hals naar voor gestrekt.
Het achterlijf hoger leggen dan de kop d.m.v. dekens, handdoeken,…
De hond warm houden d.m.v. dekens,…
Dierenarts onmiddellijk inschakelen.

(Fogle, 2003)

2.12.2

Verbanden

2.12.2.1 Algemeen
Het aanleggen van een verband wordt allereerst gedaan om de wonde zuiver te houden
en verdere verwondingen te voorkomen. Daarnaast zorgt het ook dat de wonde droog
blijft (bv. geen waterdruppels) terwijl het toch wondvocht kan absorberen.
Tot slot zorgt een verband ook voor druk op de wonde waardoor er geen opstapeling
van lichaamsvocht onder de huid kan plaats vinden.
De basistechniek voor het aanleggen van een verband is voor de meeste verwondingen
hetzelfde. Men gaat als volgt tewerk:






De wonde proper maken en ontsmetten.
Plaats een steriel niet-prikkend doekje (of schone absorberende doek) op de
wonde.
Wikkel een gaas rond het doekje. Begin steeds op het doekje en leg dan elke
laag zo zodat een derde van de vorige laag bedekt is. Bedek de vacht een stukje
aan beide zijden van het doekje. Men moet er wel op letten dat het gaas niet te
strak zit anders bestaat de kans dat de bloedtoevoer afgesneden wordt.
Breng bovenop het gaas een windsel aan. Net zoals bij het gaas dient men erop
te letten dat het niet te strak zit. Dit doet men door tijdens het aanbrengen twee
vinger onder het windsel te leggen. Na enkele omwikkelingen kan men de
vingers weghalen. Breng het windsel iets verder aan dan het gaas.

(Fogle, 2003)
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Fig 2.43 Basistechniek
2.12.2.2 Lichaam
Wanneer de hond een verwonding op het lichaam heeft is het aan te raden een windsel
aan te brengen. Dit voorkomt dat de hond aan de wonde gaat likken en zorgt er ook
voor dat de wonde zuiver blijft. Als verbandmateriaal kan men een windel gebruiken,
maar ook een schone handdoek,… komen hiervoor in aanmerking.
Na het zuiveren van de wonde legt men de handdoek om het lichaam en maakt men
deze vast (bv. met veiligheidsspelden).

Fig 2.44 Verband lichaam

2.12.2.3 Staart
Het aanleggen van een verband bij een staartwonde is niet altijd even gemakkelijk. Er
zijn immers zoveel verschillende staarten. Algemeen verbindt men een staart als volgt:







Kleef op het uiteinde van de staart een stukje tape. Deze tape zal er voor zorgen
dat het verband niet afzakt.
Breng een absorberend doekje aan op de wonde en oefen er druk op uit.
Bind d.m.v. elastisch windsel het doekje vast op de staart.
Kleef het uiteinde van het elastisch windsel vast d.m.v. tape. Kleef het stukje
tape, op het uiteinde van de staart, vast op het windsel.
Indien mogelijk bind men de staart vast tegen de romp. Zo vermindert men de
kans op nieuwe bloedingen.
Neem binnen de 24u contact op met de dierenarts.
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Fig 2.45 Verband staart

2.12.2.4 Gebroken poot
Een gebroken poot kan soms levensbedreigend zijn. In sommige gevallen kan het zelfs
leiden tot shock. Daarom is het belangrijk dat men eerst nagaat of er symptomen
aanwezig zijn die wijzen op shock en deze te behandelen.
Daarnaast moet men bij afwezigheid van shock bloedingen onder controle proberen te
houden om shock te voorkomen.
Het doel van het spalken van een gebroken poot is de breuk stabiel houden. Een spalk
zorgt er dus voor dat twee stukken been niet ten opzichte van elkaar kunnen bewegen.
Belangrijk bij het spalken van een gebroken poot is dat men het op een correcte manier
doet. Wanneer men verkeerd spalkt kan men juist meer schade toebrengen. Een
gebroken poot spalkt men op volgende manier:







Indien er een been uit een wonde steekt, plaats er dan een steriel doekje over.
Geen zalf of vloeistof op de wonde aanbrengen.
De gebroken poot nooit proberen te strekken.
Aan beide zijden van de gebroken poot een stevig voorwerp (bv. potlood, stok,
opgerolde krant,…) leggen.
Bind deze voorwerpen vast d.m.v. windsel of een stuk stof. Men moet wel
opletten dat men de bloedsomloop niet afbind. Bind ze dus niet te strak.
Neem zo snel mogelijk contact op met de dierenarts.
Tijdens het vervoer moet men de bloedcirculatie regelmatig (om de paar
minuten) controleren. Dit doet men door aan de tenen te voelen. Als de tenen
koud aanvoelen, is de temperatuur te laag door een slechte circulatie en is de
spalk te strak aangebracht. Breng in dit geval het verband opnieuw aan.

(Fogle, 2003)

Fig 2.46 Poot spalken

2.12.3

Bloedingen

2.12.3.1 Algemeen
Bij de meeste bloedingen kan men net zoals bij verwondingen een verband aanleggen.
Maar wanneer het om een levensbedreigende bloeding aan een poot gaat kan men mits
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juist gebruik een tourniquet gebruiken.
Voor het gebruik van een tourniquet zijn er wel enkele regels die men in acht moet
nemen:




Enkel gebruik maken van een tourniquet bij een levensbedreigende bloeding die
niet stopt door druk uit te oefenen.
Nooit langer gebruiken dan tien minuten.
Nooit gebruiken bij een slangenbeet (giftig).

(Fogle, 2003)
2.12.3.2 Neus
Een neusbloeding is meestal niet gevaarlijk en komt maar zelden voor.
Om de bloeding te stoppen plaatst men best een koud kompres tegen de bloedende
zijde. Men mag nooit de bloeding proberen te stoppen door iets in het neusgat te
steken. (Fogle, 2003) Een hond haalt adem door zijn neus en het voorwerp zou de
ademhaling kunnen belemmeren.
Men moet onmiddellijk contact opnemen met de dierenarts.
2.12.3.3 Oor
Een bloedend oor verbindt men op volgende manier:






Enkele minuten met een absorberend doekje op beide kanten naast het oor
drukken. Na het uitoefenen van voldoende druk, deze doekjes op de wonde
laten zitten.
Het oor plat tegen de kop van de hond leggen.
Elastisch windsel (eventueel een panty) aanbrengen rond de kop, net onder de
onderkaak. Let erop dat het windsel de ademhaling niet belemmerd en de hond
niet gehinderd word bij het drinken. Dit kan men controleren door twee vingers
tussen het windsel en de kin te steken.
Controleer het windsel op regelmatige basis en neem binnen de 24u contact op
met de dierenarts.

(Fogle, 2003)

Fig 2.47 Bloedend oor

2.12.3.4 Nagel
Na een wandeling komt een bloedende en afgescheurde nagel soms voor. Hoewel het
vaak levensbedreigend lijkt, is het dat helemaal niet.
De bloeding kan men doen stoppen d.m.v. ijzersulfaat of ijzernitraat. Sommige honden
ervaren dit echter als te pijnlijk. In dit geval kan men gebruik maken van een
absorberend doekje dat men twee minuten op de wonde moet drukken. (Fogle, 2003)
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De nagel kan men zelf verwijderen wanneer deze nog slechts met een klein stukje vast
hangt. In de andere gevallen moet men contact opnemen met de dierenarts.
Een nieuwe bloeding kan men voorkomen door op de wonde een verband aan te
brengen. Dit doet men als volgt:




Plaats een stukje gaas op de wonde.
Plaats enkele watten bovenop het gaas.
Wikkel tenslotte een elastisch windsel rond de voet.

Om infectie te vermijden mag het verband maximum 24u blijven zitten. (Fogle, 2003)

Fig 2.48 Bloedende nagel

2.13

Vreemde voorwerpen verwijderen

2.13.1

Poot

2.13.1.1 Oorzaken
Een vreemd voorwerp in een poot kan verschillende oorzaken hebben. Meestal komt
het voorwerp erin terecht nadat de hond erin getrapt heeft met zijn poot. Het kan hier
dan gaan om bijvoorbeeld glas (omgeving glascontainer,…), kleine scherpe steentjes of
andere vreemde voorwerpen. Meestal doet deze situatie zich buitenshuis voor en dient
men dus de poten te controleren na bv. een wandeling. Maar ook binnen kan dit
gebeuren, vaak nadat wij zelf iets laten rondslingeren.
2.13.1.2 Symptomen
Wanneer een hond een vreemd voorwerp in zijn poot heeft begint hij mogelijk te
manken. Daarnaast kan hij ook janken (pijn), likken en bijten aan de poot.
2.13.1.3 Werkwijze
Bij het benaderen van de hond moet men steeds opletten dat de hond niet bijt. Het is
immers mogelijk dat de hond pijn heeft aan zijn poot. Men dient de hond eerst te
observeren en rustig te benaderen. Eventueel kan men de hond ook muilkorven
alvorens de poot te onderzoeken en/of het voorwerp te verwijderen.

Indien men het voorwerp ziet zitten, kan men het trachten te verwijderen met behulp
van een gesteriliseerde pincet. Dit doet men door de uiteinden van de pincet te
ontsmetten met een ontsmettingsmiddel of door deze in een vlam te houden.
Als het voorwerp verwijderd is, dient men de wonde te ontsmetten.
Wanneer een vreemd voorwerp echter niet zichtbaar is, kan men gebruik maken van
water en zout. Hierdoor komt het voorwerp mogelijk meer onder het huidoppervlak te
zitten waarna het verwijderd kan worden.
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Dit doet men door de poot een aantal keer per dag in water met een theelepel zout te
dompelen. Als het voorwerp onder het huidoppervlak zit, haalt men met een
gesteriliseerde naald een beetje huid weg waarna het voorwerp verwijderd kan worden
met behulp van een gesteriliseerde pincet. (Fogle, 2003)
Een voorwerp dat te diep zit kan men best niet zelf trachten te verwijderen aangezien
de kans bestaat dat men dan het omliggend weefsel nog meer gaat beschadigen. Men
dient het door een dierenarts te laten verwijderen.
2.13.2

Oor

2.13.2.1 Oorzaken
Bij een hond die bijvoorbeeld door een veld of plaats met hoge grassen loopt bestaat
de kans dat er een grasaar in een oor blijft zitten. Daarom controleert men best telkens
de oren wanneer dergelijke situatie zich heeft voorgedaan.
2.13.2.2 Symptomen
Een hond die last heeft van zijn oren kan mogelijk symptomen vertonen als
krabben/wrijven aan de oren, met de kop over de grond wrijven of schudden met de
kop.
2.13.2.3 Werkwijze
Een voorwerp dat zichtbaar is kan men het voorzichtig verwijderen met behulp van een
pincet of met de vingers.
Wanneer er echter niets zichtbaar aanwezig is, bestaat de kans dat er zich iets in het
oorkanaal bevindt.
Eventueel kan bij het gebruik van enkele druppels olie (olijf-, minerale olie) het
voorwerp los komen waardoor men het alsnog kan verwijderen.
Indien dit niet het geval is gaat men best naar de dierenarts om het te laten
verwijderen.
(Fogle, 2003)
2.13.3

Oog

2.13.3.1 Oorzaken
Een vreemd voorwerp in een oog kan verschillende oorzaken hebben. Dit kan gaan van
zand of een klein stukje gras dat in het oog gewaaid is tot glassplinters die erin terecht
komen na het stukvallen van een glazen fles.
2.13.3.2 Symptomen
Wanneer er zich een vreemd voorwerp in het oog bevindt kan de hond symptomen
vertonen als krabben aan de ogen of over de grond wrijven met de kop.
2.13.3.3 Werkwijze
Als de hond vermoedelijk iets in zijn oog heeft, houdt men de oogleden open en kijkt
men of er zich zand, gras,… in het oog bevindt. Zo ja, moet men het proberen schoon
te spoelen. Hiervoor kan men oogdruppels of eventueel proper water gebruiken.
Indien er zich een vreemd voorwerp in het oog bevindt dat de oogbol doorprikt (bv.
glas, doorn,…) mag men het zelf niet trachten te verwijderen. In dit geval moet men zo
snel mogelijk naar de dierenarts gaan.
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2.13.4

Muil

2.13.4.1 Oorzaken
Een kenmerkende eigenschap van honden is hun nieuwsgierigheid. Ze nemen dan ook
bijna alles op met hun muil. Hierdoor stijgt het risico dat er iets blijft vast zitten in hun
muil. Om het risico te beperken is het dan ook aangewezen om een hond te leren dat
hij niet alles mag opeten.
2.13.4.2 Symptomen
In sommige gevallen is het voorwerp zeer zichtbaar (bv. vishaak door lip) aanwezig, in
andere gevallen zit het dieper in de mond (bv. stukje hout). Mogelijk vertoont de hond
symptomen als moeilijk kunnen slikken, speekselen,… maar het kan ook zijn dat hij
helemaal geen symptomen vertoont. Daarom controleert met best de muil nadat een
hond een stok of iets dergelijks heeft vastgehad.
2.13.4.3 Werkwijze
Indien het voorwerp makkelijk te verwijderen is (met behulp van een
pincet/tang/vingers) kan men nadien de wonde schoon maken met een
ontsmettingsmiddel. Daarna gaat men best met de hond naar de dierenarts.
Als het voorwerp echter moeilijk te verwijderen valt omdat het te diep in de huid zit
(bv. weerhaak van een vishaak, vislijn uit keel maar haak niet zichtbaar) mag men het
er zelf niet proberen uit te halen. Men moet dan met de hond naar de dierenarts.

2.14

Hittestress

2.14.1

Algemeen

De mens kan zijn lichaamstemperatuur verlagen door over zijn hele lichaam te zweten.
Honden zijn hierin veel beperkter en kunnen hun lichaamstemperatuur alleen regelen
d.m.v. hijgen en door in beperkte mate via hun voetzolen te zweten.
Door te hijgen en te zweten wisselen honden hun warmte uit met de omgeving. Maar
wanneer deze omgevingstemperatuur te hoog ligt komt het niet meer tot een
uitwisseling. Hierdoor gaat de lichaamstemperatuur van de hond pijlsnel omhoog
waardoor er hittestress ontstaat.
De normale lichaamstemperatuur bij de hond ligt tussen de 38 en 39 °C, bij een
stijging tot boven de 40,5°C wordt het gevaarlijk voor de hond. De hond zal sterven als
de temperatuur niet onmiddellijk wordt verlaagd.
2.14.2

Oorzaken

Hittestress komt dikwijls voor en de oorzaak ligt vaak bij de mens zelf.
Een eerste oorzaak is dat sommige mensen bijvoorbeeld hun hond op een zonnige en
warme dag achterlaten in hun auto. Maar zelfs wanneer deze auto met een raampje
open in de schaduw staat is de kans op hittestress groot.
Een andere oorzaak is dat mensen juist het tegenovergestelde doen. Ze laten hun hond
bij koud weer in de auto zitten met de verwarming aan. In veel gevallen staat deze
auto ook nog in de zon geparkeerd.
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2.14.3

Symptomen

Symptomen die wijzen op hittestress:


Acute
o
o
o

hittestress:
Buiten bewustzijn
Coma
Geen ademhaling



Ernstige hittestress:
o Flauwte
o Hond is in de war
o Bleek tandvlees
o Braken
o Diarree



Oververhitting:
o Hijgen
o Glazige uitdrukking
o Schuim aan de mond
o Helderrood tandvlees
o Verhoogde hartslag
o Temperatuur boven de 40,6°C

(Fogle, 2003)
2.14.4

Werkwijze

Een hond met hittestress moet men zo snel mogelijk behandelen om te voorkomen dat
hij sterft. Dit doet men door hem allereerst zo snel mogelijk uit de hitte weg te halen
en naar een koelere plaats te brengen. Indien mogelijk legt men de hond op een koel
oppervlak (bv. vloer). Vervolgens behandelt men de hittestress als volgt:






Los een snuifje zout op in koel water en laat de hond ervan drinken.
Bij hittestress is het belangrijk dat men de hersenen koel houdt en de
ademhaling verbetert. Koel daarom de kop af met koel water of een bevroren
zak erwten (in een doek).
Koel het lichaam van de hond af door de hond in een bad met koel water te
plaatsen, koel water over hem te gieten of de hond te bedekken met een natte
handdoek.
Verklein het risico op shock en verbeter de bloedcirculatie door de poten stevig
te masseren.
Neem elke vijf minuten de temperatuur op.

(Fogle, 2003)
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Fig 2.49 Lichaam afkoelen

2.15

Onderkoeling en bevriezing

2.15.1

Algemeen

Rassen met een dikkere vacht en meer lichaamsvet zijn van nature beter beschermd
tegen de koude dan andere rassen. Maar toch kan elke hond bij een te lage
temperatuur het slachtoffer worden van onderkoeling of bevriezing. Indien de
lichaamstemperatuur te ver zakt bestaat de kans op sterfte.
Bepaalde rassen, vooral honden met een korte vacht (Rhodesian Ridgeback,
Dobermann, Boxer,…), krijgen tijdens de winter geen isolerende vacht waardoor ze
meer vatbaar zijn voor onderkoeling. Om hun lichaam te beschermen tegen de koude is
het daarom aangewezen hen een jas aan te doen.
Bij een hond zijn vooral de lichaamsuiteinden (poten, oren, staart) gevoelig voor
bevriezing.
2.15.2

Oorzaken

De voornaamste oorzaak van onderkoeling is blootstelling aan extreme koude (bv.
extreme vriestemperaturen, koude wind, sneeuw,…). Deze koude zorgt ervoor dat de
lichaamstemperatuur van de hond daalt.
Maar ook wanneer een hond in te koud water terecht komt kan hij onderkoeld geraken.
2.15.3

Symptomen

Bij onderkoeling zijn de symptomen niet altijd even snel zichtbaar omdat onderkoeling
zich zeer langzaam ontwikkelt.
Symptomen die kunnen wijzen op onderkoeling:








Rillen
Slaperig
Zwakte
Temperatuur lager dan 36,7°C
Oppervlakkige ademhaling
Stuipen
Coma

(Fogle, 2003)
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Symptomen die kunnen wijzen op bevriezing:





Bleke of rode gezwollen huid aan de uiteinden van de oren
Pijn in de oren
Pijn bij aanraking van de staart en voeten
Koude huid die verschrompelt

(Fogle, 2003)
2.15.4

Werkwijze

2.15.4.1 Onderkoeling
Bij onderkoeling gaat handelt men als volgt:







Wanneer een hond onderkoeld is breng hem dan naar een warmere omgeving
en wikkel hem in warme dekens.
Leg een warmwaterkruik, kersenpittenkussen of fles warm water tegen de buik
van de hond. Wikkel deze kruik,… altijd eerst in een handdoek, anders bestaat
de kans dat de hond zich verbrand.
Geef de hond iets warms te drinken wanneer hij bij bewustzijn is. Let wel op dat
hij zich niet verbrand.
Neem elke 10 minuten zijn temperatuur op.
Indien ze lager is dan 36,7°C contacteer dan onmiddellijk de dierenarts.
Boven de 37,8°C mag u de kruik weghalen om oververhitting te vermijden.
(Fogle, 2003)
Neem contact op met de dierenarts.

2.15.4.2 Bevriezing
Bevriezing behandelt men op volgende manier:






Onderzoek de lichaamsuiteinden (poten, oren, staart) op een bleke huid of
andere symptomen.
De bevroren lichaamsdelen masseren met een warme handdoek. Men moet
hierbij wel opletten dat men niet te hard wrijft of knijpt, anders bestaat de kans
dat de huid beschadigd wordt.
De bevroren lichaamsdelen verder opwarmen met behulp van lauw water.
Gebruik nooit warm water want dit kan pijn veroorzaken tijdens het opwarmen.
Als de huid ontdooit krijgt ze een rode kleur. Wanneer de huid donker wordt,
neem dan onmiddellijk contact op met de dierenarts.
Neem contact op met de dierenarts.

(Fogle, 2003)

59

Fig 2.50 Poten masseren

2.16

Bijna-verdrinking

2.16.1

Algemeen

Bepaalde hondenrassen houden helemaal niet van water, terwijl andere niets liever
doen dan zwemmen. Maar hoe goed de hond ook kan zwemmen, in het water zijn
houdt altijd een zeker gevaar in. Stroming en koude kunnen ervoor zorgen dat de hond
in de problemen geraakt en dreigt te verdrinken.
2.16.2

Oorzaken

Mogelijke oorzaken van bijna-verdrinking zijn:



2.16.3

Stroming
Koude
Wak ijs
Werkwijze

Alvorens de hond te redden moet men eerst nagaan of het wel veilig is voor zichzelf om
de hond te redden. Wanneer men zelf in de problemen zou geraken zijn er immers
twee die gered moeten worden.
Wanneer men de hond redt moet men opletten dat hij niet bijt. Een hond die dreigt te
verdrinken is vaak in paniek waardoor hij anders kan reageren.
Als de hond uit het water gered is en hij bij bewustzijn is, gaat men als volgt tewerk:


Wikkel de hond in een handdoek en houd hem warm.

Wanneer de hond buiten bewustzijn is handelt men op volgende wijze:






Houd de hond 10 tot 20 seconden op zijn kop en beweeg enkele keren op-enneer met de hond. Hierdoor zal het water uit de longen verwijderd worden.
Leg de hond met zijn kop lager dan zijn lichaam. Op deze manier kan het water
uit de longen lopen.
Verwijder vuil uit de mond en trek de tong naar voren. Zo houdt men de
luchtwegen open.
Controleer de ademhaling en bloedcirculatie.
Neem contact op met de dierenarts.

(Fogle, 2003)
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2.17

Brandwonden

2.17.1

Algemeen

Brandwonden kunnen opgedeeld worden in drie categorieën afhankelijk van de ernst.
Wanneer een hond eerstegraads brandwonden oploopt wordt enkel het huidoppervlak
aangetast. Bij tweedegraads brandwonden lopen ook de onderliggende huidweefsels
beschadiging op. Wanneer ook zenuwen, bloedvaten,… aangetast worden spreekt men
van derdegraads brandwonden. Deze twee laatste kunnen levensbedreigend zijn.
2.17.2

Oorzaken

Het ontstaan van brandwonden kan verschillende oorzaken hebben:







2.17.3

Vuur (bv. openhaard, kaars)
Hitte (bv. fornuis, barbecue)
Stoom
Warme vloeistoffen (bv. kokend water)
Chemicaliën
Elektriciteit
Bevriezing
Symptomen

Een hond met brandwonden kan volgende symptomen vertonen:


Eerstegraads brandwonden:
o Verschroeide haren
o Rode huid
o Pijnlijke huid
o Blaren



Tweedegraads brandwonden:
o Verschroeide haren
o Rode, verkleurde, verschrompelde en verschroeide huid
o Pijnlijke huid



Derdegraads brandwonden:
o Haaruitval
o Zwarte of doorschijnende huid
o (Pijnlijke huid)



Brandwonden in de muil:
o Veel kwijlen
o Hond wil eten, maar kan het niet
o Onaangename geur uit de mond

(Fogle, 2003)
2.17.4

Werkwijze

De behandeling van tweede en derdegraads brandwonden moet onmiddellijk opgestart
worden omdat ze ertoe kunnen leiden dat de hond in shock gaat. Men behandelt ze op
volgende wijze:



Controleer of er symptomen aanwezig zijn die kunnen wijzen op shock.
Leg een schoon doekje met in water oplosbare gel op de wonde. Gebruik
hiervoor nooit een stof die in de wonde blijft plakken.
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Smeer ook nooit zalf op brandwonden omdat de kans bestaat dat de huid dan
nog meer beschadiging oploopt.
Wikkel een stuk stof om het doekje heen.
Neem onmiddellijk contact op met de dierenarts.

Eerstegraads brandwonden behandelt men als volgt:





Spoel de brandwonde zo snel mogelijk met koud water. Doe dit minstens
gedurende 10 minuten.
Leg 20 minuten een koud kompres op de wonde. Wikkel deze altijd in een
handdoek alvorens ze op de wonde te leggen.
Wikkel windsel rond de wonde.
Neem binnen de 24u contact op met de dierenarts.

(Fogle, 2003)
Indien men vermoedt dat de hond brandwonden heeft in de mond legt men de hond op
één zijde. Vervolgens spoelt men de mond met koel water en neemt men onmiddellijk
contact op met de dierenarts.
Wanneer een hond brandwonden heeft opgelopen ten gevolge van chemicaliën, moet
men deze steeds behandelen met rubberhandschoenen aan. Vervolgens werkt men als
volgt:






Verwijder eventueel de leiband bij contact met de chemicaliën.
Spoel de wonde lokaal met water gedurende 20 minuten. Doe dit zonder het
water over de rest van het lichaam van het lichaam te laten lopen.
In het geval van zuren dient men een oplossing van zuiveringszout in water te
gebruiken.
Was de huid met een milde shampoo.
Neem onmiddellijk contact op met de dierenarts.

(Fogle, 2003)

2.18

Elektrische shock

2.18.1

Algemeen

Bij elektrocutie krijgt een hond elektrische stroom doorheen zijn lichaam. Hierdoor
lopen de kleine bloedvaten in de longen beschadiging op. Dit leidt tot het ontstaan van
vochtophoping in de longen. (Fogle, 2003)
2.18.2

Oorzaken

De voornaamste oorzaak dat honden geëlektrocuteerd worden ligt bij het kauwgedrag
van de hond. Wanneer ze dit doen op elektrische snoeren bestaat het risico dat ze
geëlektrocuteerd worden.
Minder voorkomende oorzaken zijn contact met elektrische leidingen en blikseminslag.
Deze oorzaken leiden dan ook meestal tot de dood.
Het risico op elektrocutie kan men verminderen door er voor te zorgen dat de hond niet
op elektrische snoeren kan kauwen. Indien men het snoer niet kan verplaatsen, kan
men het voorzien van een plastic omhulsel.
Vooral puppies kauwen op alles, geef ze dus voldoende kauwspeeltjes. Wanneer een
volwassen hond nog steeds op elektrische snoeren kauwt kan men gebruik maken van
een spray die bitter smaakt om het af te leren. Laat dergelijke honden nooit alleen in
de buurt van kabels onder stroom.
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2.18.3

Symptomen

Bij elektrische shock kunnen volgende symptomen waargenomen worden:












Hoesten
Kwijlen
Shock
Bewusteloosheid
Stuipen
Flauwte
Hartstilstand
Urineren
Stoelgang maken
Brandwonden (in het midden bleek en aan de rand rood) in de mond
Versnelde of vertraagde ademhaling

(Fogle, 2003) (Pardon, 2007)
2.18.4

Werkwijze

Een hond die in contact staat met stroom mag men nooit aanraken zolang de
elektriciteit nog aanstaat. Indien men dit wel doet brengt men zichzelf in gevaar en
bestaat het risico dat men zelf geëlektrocuteerd word. Men moet als volgt tewerk gaan:






Schakel de elektriciteit uit. Indien dit niet mogelijk is, ga dan op een droog
oppervlak staan, trek rubberhandschoenen aan en duw de hond van de
stroombron weg met behulp van een houten stok.
Vermijd vloeistoffen die in contact staan met elektriciteit.
Controleer de ademhaling en bloedcirculatie.
Behandel brandwonden in de mond en op de huid.
Neem onmiddellijk contact op met de dierenarts.

(Fogle, 2003)

2.19

Vergiftiging

2.19.1

Oorzaken

Vergiftiging bij honden komt zeer vaak voor. Hiervoor zijn er twee mogelijke
verklaringen.
Enerzijds is nieuwsgierigheid eigen aan een hond. Ze snuffelen graag aan alles en
nemen dingen op om te ontdekken of het lekker is. Deze eigenschap brengt hen echter
snel in de problemen, zowel in huis, als in de tuin of tijdens een wandeling.
Anderzijds zijn eigenaars vaak niet erg oplettend. Ze merken niet op wat hun hond in
zijn muil opneemt en/of laten onbewust giftige stoffen in de tuin of hun huis
rondslingeren. Soms geven ze zelfs bewust iets (bv. chocolade) aan hun hond, zonder
te beseffen dat deze stof hun huisdier schade toebrengt.
2.19.2

Algemeen

De opname van een giftige stof kan op verschillende manieren gebeuren:





Via
Via
Via
Via

de
de
de
de

muil (=inslikken)
tong (=oplikken)
huid (=absorptie)
luchtwegen (=inademen)
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Niet elke opname van giftige stoffen is even ernstig. Sommige stoffen veroorzaken
slechts symptomen zoals irritatie van de maag en braken. Andere kunnen ergere
gevolgen voortbrengen zoals bloedingen, stuipen of zelfs leiden tot de dood.
De schadelijkheid van een stof is ook afhankelijk van de opgenomen concentratie.
Paracelsus (1493-1541) stelde dat “All Ding‟ sind Gift und nichts ohn‟ Gift; allein die
Dosis macht, dass ein Ding kein Gift is.” (Alles is gif, en niets is zonder gif; alleen de
dosering bepaalt of iets geen gif is). (Wikipedia) Bij bepaalde stoffen is een grote
hoeveelheid toxisch, bij andere is een minieme concentratie al zeer gevaarlijk tot zelfs
dodelijk.
2.19.2.1 Dierenarts/Antigifcentrum
In het geval dat de stof waarmee de hond vergiftigd werd gekend is, moet men de
dierenarts of het Antigifcentrum contacteren voor advies.
Belangrijk hierbij is dat men dan zoveel mogelijk informatie doorgeeft.
Informatie:










Merknaam product
Producent
Bestanddelen
Hoeveel van het product de hond binnen heeft
Hoe de opname is gebeurd
Hoelang de hond aan het product werd blootgesteld
Wanneer de opname is gebeurd
Symptomen hond
Welke behandeling de hond op dat moment al ondergaat

Telefoonnummer en website Belgisch Antigifcentrum:
070/ 245 245
(vanuit het buitenland: + 32 70 245 245)
www.poisoncentre.be
Wanneer het echter om een onbekende stof gaat, moet men onmiddellijk naar de
dierenarts gaan. Als de hond gebraakt heeft, neemt men best een monster van het
braaksel mee, zodat de giftige stof kan worden geïdentificeerd. (Fogle, 2003)
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2.19.2.2 Vergiftiging voorkomen
Om er voor te zorgen dat de hond geen giftige producten kan opnemen moet men het
volgende in acht nemen:

















Vuilnisbak gesloten houden
Beperkte hoeveelheid chemicaliën in huis bewaren
Chemicaliën buiten bereik van honden bewaren, in een gesloten kast
Bij gebruik van chemicaliën in de tuin, de hond 24 uur uit de tuin houden en
geen gras laten eten
Honden nooit bij een composthoop laten (omheining plaatsen)
Medicijnen buiten bereik van honden bewaren
Nooit medicijnen voor mensen aan honden geven
Geen reinigingsmiddelen gebruiken die niet veilig zijn voor mensen
Instructies op verpakking van insecticiden goed volgen
Honden niet toelaten op plaatsen waar er misschien giftige producten te vinden
zijn
Honden nooit water uit een toilet laten drinken (toiletdeksel sluiten)
Opletten met planten in huis of in de tuin (zie 2.18.3 en 2.18.4)
Verdelgingsmiddelen zoals rattenvergif buiten het bereik van honden plaatsen
Geen voeding binnen het bereik van honden laten bij afwezigheid
Opletten met het gebruik van ontvlooiingsproducten (verpakking + bijsluiter
goed lezen)
…

(Fogle, 2003) (Richardson, 2009)
2.19.3

Symptomen

De symptomen bij een vergiftiging kunnen zeer verschillend zijn:








Braken
Diaree
Bewusteloos
Stuipen
Shock
Speekselen
…

De symptomen kunnen dan ook gemakkelijk verward worden met een andere ziekte
wat het vaststellen van de diagnose „Vergiftiging‟ bemoeilijkt.
2.19.4

Gifstoffen in huis/tuin

Bij vergiftigingen in huis of in de tuin is de oorzaak dikwijls te vinden in het onbewust
opslaan van giftige producten op een plaats die door de hond toegankelijk is of het
morsen van dergelijke producten. Maar als het om voedingsgerelateerde vergiftigingen
gaat is de oorzaak meestal het vermenselijken van de hond door de eigenaars. Ze
geven voedingsmiddelen die voor de mens gezond zijn zonder te beseffen dat deze
voor hun huisdier echter ongezond zijn en juist veel schade kunnen toebrengen, in
sommige gevallen zelfs de dood.
In de bijlage worden enkele belangrijke giftige stoffen en voedingsmiddelen aangehaald
met hun oorzaak, hun symptomen en wat men moet doen bij een vergiftiging met deze
stoffen. De bijlage is echter geen volledige weergave van alle mogelijke giftige stoffen.
(zie bijlage 2: Gifstoffen in huis/tuin)
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2.19.5

Giftige planten

Voor de mens kunnen planten in huis of in de tuin zorgen voor meer kleur, gezelligheid
en natuur, maar voor de hond herbergen ze vaak een zeker gevaar.
In tegenstelling tot katten zijn honden minder kieskeurig in wat ze in hun muil steken.
Hoewel de meeste giftige planten bitter smaken waardoor de hond deze snel uit zijn
muil zal laten vallen, worden er echter tijdens het spel of bij verveling toch al snel
delen van een plant opgegeten.
In de bijlage worden enkele belangrijke giftige planten aangehaald met hun
symptomen. De vermelde planten zijn slechts een greep uit de meer dan 700 giftige
soorten. De bijlage dient dan ook ter informatie voor vaak voorkomende planten. Voor
meer informatie over andere gevaarlijke planten verwijs ik dan ook door naar …. (zie
bijlage 3: Giftige planten)
2.19.5.1 Werkwijze
Bij het vermoeden dat een hond een giftige plant heeft opgegeten, moet men zo snel
mogelijk een dierenarts contacteren. Om een optimale behandeling te starten moet
men volgende gegevens proberen te melden:







Naam van de plant (eventueel de plant of een deel ervan meenemen naar de
dierenarts)
Welk deel de hond heeft opgegeten (blad, bloem, wortel, stengel, zaden,
bessen,
takken, hout,…)
Hoe de opname is gebeurd (opeten, contact met de huid)
Wanneer de opname is gebeurd
Symptomen hond
Eventueel braaksel en/of uitwerpselen meenemen naar de dierenarts

In afwachting van de dierenarts kan de eigenaar het volgende doen:




Als het dier BEWUSTELOOS is of een EPILEPTISCHE AANVAL heeft  NIET
LATEN BRAKEN!
Alleen als het dier BIJ BEWUSTZIJN is  BRAKEN
Actieve kool toedienen (werkt enkel wanneer het gif nog niet in het bloed is
opgenomen)

(Dierenkliniek VvD, 2009)
2.19.6

Giftige dieren

(zie bijlage 4: Giftige dieren)
2.19.7

Vervuiling van de vacht

2.19.7.1 Oorzaken
In zeldzame gevallen gebeurt de vervuiling van de vacht met opzet. Maar meestal gaat
het om een ongelukkig voorval. Honden zijn immers nieuwsgierig van aard en komen
vaak op plaatsen waar ze eigenlijk niet horen te zijn. Zo kan het al eens gebeuren dat
ze iets (bv. verf, chemicaliën,…) omver stoten waardoor hun vacht bevuild wordt.
2.19.7.2 Symptomen
De aanraking van een stof met de huid kan een lokale irritatie of brandwonden
veroorzaken. Daarnaast kan de hond ook inwendige brandwonden oplopen wanneer hij
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de stof oplikt. Na opname door de huid of via de muil kunnen ook
vergiftigingsverschijnselen optreden.
Mogelijke symptomen van vervuiling via de vacht zijn:







Slaperigheid
Coördinatieverlies
Kwijlen
Pijn
Stuipen
Bewusteloosheid

(Fogle, 2003)
2.19.7.3 Werkwijze
Wanneer de vacht van een hond vervuild is mag men deze nooit proberen te reinigen
met volgende stoffen:





Oplosmiddel
Terpentijn
Spiritus
Andere detergenten

Verf, teer en olie verwijdert men op volgende manier:





Knip bij een harde stof de vacht weg.
Bij een zachte stof wrijft men met behulp van handschoenen de vacht met olie
in. Wanneer de vervuiling een groot oppervlak in beslag neemt, voegt u er
bloem aan toe. Dit absorbeert beter een giftige stof.
Verwijder met behulp van een kam het mengsel van olie en bloem.
Was de vacht met warm water en een milde shampoo en spoel ze goed tot ze
helemaal schoon is.

Om andere stoffen te verwijderen gaat men als volgt tewerk:


De vacht minimaal vijf minuten spoelen met zuiver water. Dit zorgt ervoor dat
de gifstof verdunt wordt en eventuele brandwonden afgekoeld worden.
(Bijtende soda moet men gedurende 20 minuten verdunnen) Let er tijdens het
spoelen op dat er geen water in de ogen terecht komt.

(Fogle, 2003)

2.19.8

Ingeademde giftige stoffen

2.19.8.1 Algemeen
Zowel voor de mens als de hond is de aanwezigheid van giftige stoffen niet altijd even
duidelijk. In sommige situaties ademt men onbewust giftige dampen in. Dit maakt dat
gasvormige gifstoffen mogelijk dodelijk zijn en hulp vaak te laat komt.
2.19.8.2 Oorzaken
Een eerste oorzaak waarbij giftige dampen ingeademd worden is een gasfornuis of –
kachel. Deze produceren koolmonoxide dat in een afgesloten ruimte een
levensgevaarlijk gif vormt. Hetzelfde geldt voor rook.
Daarom is het belangrijk dat men een ruimte steeds voorziet van voldoende ventilatie.
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Andere voorbeelden van giftige gassen zijn o.a. chloor- en ammoniakdampen,
insecticiden en uitlaatgassen van oude auto‟s.
2.19.8.3 Symptomen
Wanneer er in een ruimte een giftige stof aanwezig is kan ze mogelijk een bepaalde
geur afgeven waardoor de pels van de hond gaat stinken.
Indien de hond echter de stof ingeademd heeft, kan hij afhankelijk van de ernst
onderstaande symptomen vertonen:












Hoesten
Depressiviteit
Coördinatieverlies
Helderrood tandvlees
Zwaar hijgen
Stuipen
Ademhalingsproblemen
Bloed ophoesten
Brandwonden op het lichaam
Bewusteloosheid
Ademhalingsstilstand

(Fogle, 2003)
2.19.8.4 Werkwijze
Wanneer men een hond uit een ruimte met giftige dampen wil verwijderen mag men
nooit zijn eigen leven in gevaar brengen. Indien er gevaar dreigt moet men hiervoor de
brandweer contacteren.
Een hond buiten bewustzijn legt men op zijn zijde, vervolgens controleert men de
ademhaling en bloedcirculatie. In geval van stuipen, wikkelt men hem in een deken en
zorgt men dat hij zich niet kan pijn doen. Daarna contacteert men onmiddellijk een
dierenarts. (Fogle, 2003)
Bij voldoende tijd spoelt men de ogen met veel zuiver water of oogdruppels. (Fogle,
2003)
2.19.9

Ingeslikte giftige stoffen

2.19.9.1 Algemeen
Door hun nieuwsgierigheid en kauwgedrag geraken honden makkelijk in de verleiding
om op niet-eetbare voorwerpen te kauwen of ze in te slikken. Indien dit gedrag niet
snel wordt afgeleerd tijdens de puppyfase zal het mogelijk fataal kunnen eindigen voor
hen.
2.19.9.2 Oorzaken
De lijst giftige stoffen die een hond kan inslikken is zeer lang. Deze stoffen kunnen
voorwerpen (panty‟s, rubberen eendje,…), producten (medicijnen, zeep,…), planten of
dieren zijn.
2.19.9.3 Symptomen
Naargelang het soort gif verschillen de symptomen.
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2.19.9.4 Werkwijze
Bij de inname van een giftige stof is het op de eerste plaats belangrijk om de hond in
leven te houden. Wanneer de hond buiten bewustzijn is of in shock verkeerd controleert
men de ademhaling en bloedcirculatie.
Of men de hond moet laten braken is afhankelijk van het tijdstip van opname, het soort
vergif en het bewustzijnsniveau. Een hond die buiten bewustzijn is mag men nooit laten
braken.
Indien de hond bij bewustzijn is en het gif binnen de twee uur is opgenomen kan men
de hond best laten braken. Dit doet men door de hond waterstofperoxide 3% of een
verdunde sodaoplossing te geven. Hierop moet men een uitzondering maken wanneer
het gaat om een bijtende stof. Braken zou in dit geval het spijsverteringsstelsel en
slokdarm nog meer schade toebrengen.

Bijtende stoffen
Afwaspoeder

Motorolie

Reinigingsmiddelen

Benzine

Nagellak

Stopverf

Bijtende soda

Onderhoudsmiddelen
hout

Terpentijn

Chloor voor zwembaden

Ontstoppingsmiddel

Verfverdunner

Glansmiddel voor
meubelen en vloeren

Oplosmiddel verf (white
spirit)

Wasmiddelen

Lijm

Petroleum

Meststoffen

Pleister

Tab 2.7 Bijtende stoffen (Fogle, 2003)

Dosis
Waterstofperoxide
3% (ml)

Gewicht hond
(kg)

2,5

Minder dan 2

5

2 tot 5

10

5 tot 7

15

7 tot 11

20

11 tot 15

25

15 tot 20

30

20 tot 25

35

25 tot 30
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40

30 tot 35

45

Meer dan 35

Tab 2.8 Dosering waterstofperoxide 3% (Fogle, 2003

Waterstofperoxide 3% dient men toe door de bovenkaak van de hond met één hand
naar boven te trekken terwijl men de bovenlip op de tanden duwt. De andere hand
heeft men vrij om de oplossing of tablet toe te dienen. Om de hond te doen slikken
wrijft men over de keel. Enkele minuten later zal de hond beginnen braken.
Om de restanten van het gif te absorberen geeft men de hond een mengeling van
actieve kool en water. Men mag nooit zout toedienen om de hond te laten braken, dit
kan immers een zoutvergiftiging veroorzaken.
Na het toedienen van de eerste hulp moet men onmiddellijk contact opnemen met de
dierenarts.

2.20

Specifieke noodgevallen

2.20.1

Maagkanteling

2.20.1.1 Algemeen
Een maagkanteling, ook een maagtorsie genoemd, is een levensbedreigende toestand
waarbij de maag om haar as draait nadat deze eerst sterk is uitgezet. Deze uitzetting
noemt men ook maagdilatatie. Ze wordt veroorzaakt door de gasontwikkeling die plaats
vindt bij de vertering. Wanneer de maag om haar as draait worden beide uitgangen
(slokdarm-maag en maag-dunne darm) afgesloten. Hierdoor worden ook de bloedvaten
afgesloten met als gevolg dat de maag een tekort aan zuurstof krijgt waardoor het
weefsel zal beginnen afsterven.
Door de draaiing zal de maag nog meer opzwellen aangezien de gasontwikkeling blijft
doorgaan en het gas ingesloten zit in de maag. De druk op het middenrif en de
ademhalingsorganen zal toenemen, met ademhalingsproblemen tot gevolg. Uiteindelijk
zal de hond in shock gaan met mogelijk de dood tot gevolg.

Fig 2.51 (Mar Vista Animal Medical Center, s.a.)
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2.20.1.2 Oorzaken
Bij het ontwikkelen van een maagtorsie kunnen meerdere oorzaken aan de basis
liggen.

Fig 2.52 Risico op een maagkanteling (Healthypets, s.a.)

Maagkanteling komt voornamelijk voor bij grote rassen met een diepe borst (bv.
Deense dog, Dobermann, Weimaraner,…) en veel minder bij kleine rassen.
Daarnaast kunnen o.a. ook onderstaande factoren meespelen:








Erfelijkheid
Voeding en watervoorziening:
o één maal per dag eten
o hevig schrokken
o de etensbak van een grote hond op de grond plaatsen
o hond laten drinken net voor of na de maaltijd
o sneeuw of ijskoud water laten drinken
Activiteit:
o veel activiteit net na de maaltijd
Anorexie
Leeftijd
Geslacht

(dierenkliniek vrieselaar, s.a.)
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Aangezien de behandeling van een maagtorsie vaak niet succesvol is, is het beter om
het risico op een maagkanteling te verminderen. Dit kan men doen door o.a. de hond
voor het eten uit te laten en voldoende ruimte te laten tussen het eten en een
activiteit. Daarnaast geeft men de maaltijd best in meerdere porties gedurende de dag
en vermijdt men het geven van ijskoud drinkwater. Men voorkomt best dat de hond
schrokt door zijn etensbak hoger te plaatsen of af en toe weg te nemen.
Tijdens de winterperiode moet men trachten te vermijden dat de hond sneeuw eet.
2.20.1.3 Symptomen
De aanwezigheid van een maagkanteling uit zich meestal eerst met het opzwellen van
de buik en de braakneiging die de hond heeft. Maar omdat de maagslokdarmverbinding afgesloten is zal er enkel wit slijm uit de mond komen en geen
maaginhoud.
Ten gevolge van de pijn zal het dier zich onrustig gedragen en eventueel janken. De
uitzetting van de maag zorgt ook voor een druk op het middenrif waardoor de hond
ademhalingsproblemen krijgt.
Wanneer men niet tijdig contact opneemt met de dierenarts, is de kans groot dat het
dier in shock gaat en mogelijk sterft.
2.20.1.4 Werkwijze
Indien het vermoeden bestaat dat de hond een maagdilatatie en/of -torsie heeft, moet
men onmiddellijk contact opnemen met de dierenarts. Dit is zeer belangrijk omdat men
zo snel mogelijk de druk van de maag moet aflaten.
2.20.2

Epilepsie

2.20.2.1 Algemeen
Epilepsie is een toestand waarbij er een verstoorde elektrische geleiding plaatsvindt in
de hersenen. (Aspinall, 2006) In een normale situatie worden de elektrische signalen,
verstuurd door de hersenencellen naar andere cellen, afgezwakt. Bij epilepsie treedt er
een storing op waardoor deze signalen niet worden afgezwakt. De cellen ontvangen
hierdoor een te sterk signaal. (Dierenkliniek Causus, 2009)
2.20.2.2 Oorzaken
Epilepsie kan men opdelen in twee categorieën. Enerzijds heeft men idiopathische
epilepsie. Dit soort epilepsie komt meestal maar eenmalig voor zonder een aanwijsbare
oorzaak. Anderzijds bestaat er ook secundaire epilepsie. Voor deze vorm van epilepsie
is er wel een oorzaak te vinden.
Mogelijke oorzaken van secundaire epilepsie:









Hersentrauma
Vergiftiging
Bacteriële of virale infectie
Metabole ziekten (bv. chronisch lever- /nierfalen)
Meningitis
Hittestress
Nieraandoeningen
Hypoglycemie

(Aspinall, 2006)
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2.20.2.3 Symptomen
Een epileptische aanval verloopt altijd in verschillende fasen. De eerste fase noemt men
de pre-epileptische fase. Tijdens deze fase kunnen volgende symptomen waargenomen
worden:





Zich onrustig gedragen
Aanhankelijk worden of juist weg blijven
Gedragsveranderingen
Vermindering van het bewustzijn

(Epilepsie bij honden, 2009)
Vervolgens komt de hond in de eigenlijke epileptische fase terecht en kan hij
volgende symptomen vertonen:








Op één zijde liggen
Het bewustzijn verliezen
Verstijven en ontspannen van lichaam en poten
Fietsbewegingen maken met de poten
Staren met opengesperde ogen
Speekselen
Ontlasten en urineren

(Aspinall, 2006)
Tijdens de laatste fase, de post-epileptische fase, zal de hond stilaan weer bij
bewustzijn komen. Hoewel hij weer bij bewustzijn is zal hij mogelijk nog een dag
verward, onstabiel en uitgeput zijn. Na een aanval zal de hond waarschijnlijk zeer lang
slapen. Uitzonderlijk kan de hond ook grote honger en dorst hebben. (E, 2009)
2.20.2.4 Werkwijze
Het is belangrijk dat men een hond tijdens een aanval niet aanraakt. Men moet er
enkel voor zorgen dat de hond zich niet kan pijn doen door voorwerpen in zijn directe
omgeving te verwijderen. Men mag ook nooit voedsel of water toedienen tijdens een
aanval. Dit zou tot verstikking kunnen leiden.
Om het dier snel tot rust te laten komen beperkt men het geluid in de omgeving en
dimt men het licht. Wanneer de hond een epileptische aanval gehad heeft laat men
hem best even met rust, hij zal immers veel slapen.
Een epileptische aanval die minder dan drie tot vijf minuten duurt, vraagt geen
onmiddellijke interventie van een dierenarts. Men neemt de volgende dag contact op
met de dierenarts en schrijft tijdens de aanval volgende gegevens op:





Wanneer de aanval is begonnen en hoe oud de hond was toen hij zijn eerste
aanval kreeg.
Hoe lang de aanval duurde.
Welke symptomen de hond vertoonde tijdens de aanval.
Uitlokkende factor aanwezig.

Bij een aanval die langer dan vijf minuten duurt, moet men wel onmiddellijk contact
opnemen met de dierenarts omdat de hond een groot risico loopt op
hersenbeschadiging. Hetzelfde geldt voor aanvallen die elkaar snel opvolgen. Deze
situatie noemt men status epilepticus.
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2.20.3

Andere

Om specifieke noodsituaties en ziekte te kunnen herkennen is het van belang dat de
eigenaar weet hoe zijn hond in normale situaties reageert en wanneer zijn gedrag
hiervan afwijkt. De bevindingen die de eigenaar doet kunnen de dierenarts helpen bij
het stellen van een diagnose.
Kenmerken waarop men dagelijks of op regelmatige basis moet letten zijn:








Stoelgang en urine
Drinken
Abnormale geur
Abnormaal geluid
Reacties en activiteit
Eetlust en gewicht
Visuele symptomen

2.20.3.1 Stoelgang en urine
De meeste honden zijn gewoontedieren, ze ledigen en ontlasten op regelmatige basis
hun blaas en darmen. Algemeen kan er gesteld worden dat een hond twee maal per
dag stoelgang maakt en drie tot vijf keer urineert. Er zijn natuurlijk altijd honden die
hiervan afwijken.
Symptomen als bloed, niet plassen/ontlasten, diarree, meer of minder plassen en
incontinentie kunnen wijzen op een probleem. In de meeste gevallen dient men nog
dezelfde dag de dierenarts te contacteren. Uitzondering hierop zijn meer of minder
plassen, geen stoelgang gedurende 2 dagen. Deze symptomen vragen een bezoek aan
de dierenarts binnen de 48u.
2.20.3.2 Drinken
Wanneer men de drinkbak van de hond vult moet men erop letten hoeveel de hond
hiervan drinkt. Minder drinken kan leiden tot uitdroging en shock. Bij warm weer is een
verhoogde wateropname normaal, maar wanneer deze voorkomt in combinatie met
andere symptomen moet men dezelfde dag nog een dierenarts contacteren.
2.20.3.3 Abnormale geur
De geur die een hond afscheidt via de mond, anaalklieren, pels,… kan in sommige
gevallen afwijken van de normale geur.
Wanneer de mondgeur zoet ruikt kan dit wijzen op nierfalen, men neemt in dit geval zo
snel mogelijk contact op met een dierenarts.
De geur van rook, chemicaliën,… is mogelijk afkomstig van een vergiftiging. Men dient
meteen een dierenarts te contacteren.
Indien men een abnormale geur van urine, ontlasting of anaalkliertjes waarneemt duidt
dit mogelijk op een aandoening of verwonding aan het maagdarm- of urinestelsel.
(Fogle, 2003)
2.20.3.4 Abnormaal geluid
Pijn, verwonding, shock,… kan de hond uiten door het produceren van een abnormaal
geluid. In de meeste gevallen verdient het dan ook onmiddellijk de aandacht van een
dierenarts. Tot abnormale geluiden behoren: janken, blaffen, grommen, hoesten,
moeilijk ademen, trager of sneller ademen,…
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2.20.3.5 Reacties en activiteit
Meestal merkt men een verandering van gedrag snel op. Indien de hond abnormaal
gedrag vertoont als niet willen bewegen, omvallen, desoriëntatie, tegen dingen
aanlopen,… moet men nog dezelfde dag contact opnemen met een dierenarts. Dit
gedrag kan wijzen op verwonding, shock, ziekte,….
2.20.3.6 Eetlust en gewicht
Als een hond meer of minder voeding krijgt is een gewichtstoename of –verlies heel
normaal, maar wanneer deze toe- of afname optreedt bij een normale hoeveelheid
voeding ligt er mogelijk een medisch probleem aan de basis.
Voorafgaand aan een verandering in gewicht kan men mogelijk koorts, braken, diarree,
daling/toename in eetlust, dorst,… waarnemen. In andere gevallen veroorzaakt het
zwakte,….
Indien men bij de hond een gewichtsverandering waarneemt zonder dat men andere
symptomen opmerkt of de hond enkel meer of minder eet en drinkt, is een bezoek aan
de dierenarts binnen de 48u aangewezen. In alle andere gevallen moet men binnen de
24u contact opnemen met een dierenarts.
2.20.3.7 Visuele symptomen
Visuele symptomen kan men meestal duidelijk waarnemen. Een opgezwollen buik of
ander lichaamsdeel, een wonde of breuk, ze vragen bijna allemaal onmiddellijke
verzorging of onderzoek door een dierenarts.
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BESLUIT….
Omdat bij de meeste noodsituaties die zich voordoen tijd een belangrijke rol speelt, is
de hondeneigenaar een zeer belangrijke schakel in het hele EHBO-proces. Het doel van
mijn eindwerk is dan ook een leidraad te bieden in een situatie waar er soms paniek en
verwarring heerst. Om de eigenaar in de meeste situaties, zowel binnen- als
buitenshuis, een manier te bieden om snel en correct te handelen heb ik een map met
brochures ontwikkeld. Deze brochures zijn zo opgesteld dat de hulpverlener aan de
hand van een overzichtskaart snel de juiste brochure met de nodige informatie kan
terugvinden.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Enquête

Enquête: EHBO bij de hond
Als studente Dierenartsassistent aan de Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel heb ik
besloten om mijn eindwerk te wijden aan het onderwerp: ‘EHBO bij de hond’. Aan de hand van
deze vragenlijst wil ik graag te weten komen hoe groot de kennis is van hondeneigenaars over
EHBO bij hun viervoeter.
Deze informatie zal het voor mij mogelijk maken een brochure op te stellen over EHBO bij de hond.
Gelieve deze eerlijk in te vullen. U mag bij de vragen eventueel nog aanvullingen bij schrijven.
Dank bij voorbaat.

Ellen Van Hulsel

Vragenlijst:
1. Heeft u al gehoord van EHBO bij honden?

Ja
Nee

2. Wat verstaat u juist onder EHBO bij honden? (Geef een globale opsomming)
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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3. Is er volgens u een verschil tussen EHBO bij mensen en EHBO bij honden?

Ja
Nee
Ik weet het niet

4. Heeft u al een noodsituatie meegemaakt met uw (iemand anders) hond?

Ja
Nee

5. Zo ja, wist u wat u allemaal moest doen? Indien nee, zou u weten wat u moet doen?

Ja
Nee
Ik heb (zou) vanalles gedaan (hebben) zonder echt te weten wat ik moe(s)t doen.
……………………………………………………………………………………………………….

6. Heeft u een EHBO-kit voor honden in huis?

Ja
Nee

7. Welke manieren kent u om een hond in bedwang te houden?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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8. Weet u welke stappen u moet ondernemen om de ernst van de situatie te beoordelen?
Ja:…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Nee

9. Weet u wat ‘shock’ is?
Ja:…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Nee

10. Past men bij honden kunstmatige ademhaling en reanimatie toe? Zo ja, hoe?
Ja:…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Nee

11. Weet u wat u moet doen wanneer uw hond dreigt te stikken?
Ja:…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Nee

12. Wanneer uw hond een wonde/bloeding heeft:

Verzorg ik deze zelf zoals ik denk.
Verzorg ik deze zelf op een correcte manier en daarna rijd ik eventueel naar de dierenarts.
Ik rij naar de dierenarts zonder zelf iets aan de wonde/bloeding te doen.
Ik (bel) rij in paniek naar de dierenarts zonder zelf iets aan de wonde/bloeding te doen.
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13. Weet u hoe u een verband aanbrengt bij een hond?(Bv.bij een oorwonde, staart,…)

Ja
Nee

14. Weet u wat u moet doen bij een bloedende nagel of neus?
Ja:…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Nee

15. Hoe spalkt men een gebroken poot?

De wonde afdekken met een steriel doekje, de poot strekken, aan beiden kanten van de
poot een plankje en deze vastbinden door middel van een windel.
Op de wonde zalf of vloeistof aanbrengen, vervolgens de wonde afdekken met een steriel
doekje, de poot strekken, aan beide kanten van de poot een plankje en deze
vastbinden door middel van een windel.
De wonde afdekken met een steriel doekje, de poot niet strekken, aan beide kanten van
de poot een plankje en deze vastbinden door middel van een windel.
Op de wonde zalf of vloeistof aanbrengen, vervolgens de wonde afdekken met een steriel
doekje, de poot niet strekken, aan beide kanten van de poot een plankje en deze
vastbinden door middel van een windel.

16. Als mijn hond een vreemd voorwerp in zijn poot/oog/oor heeft:

Ga ik niet naar de dierenarts en probeer ik het zelf te verwijderen door middel van: ......
………………………………………………………………………………………………………
Ga ik naar de dierenarts OF ik verwijder het zelf indien mogelijk door middel van: …...
………………………………………………………………………………………………………
Ga ik altijd naar de dierenarts om het te laten verwijderen.
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17. Weet u hoe u een licht en zwaar gewonde hond moet transporteren?
Ja: Licht gewonde hond: ……………………………………………………………………….
Zwaar gewonde hond: ……………………………………………………………………….
Nee

18. Hoe snel gaat u naar de dierenarts? (Bv. wanneer uw hond bloed in de urine heeft,
de hond slechts een beetje urine
afscheidt,…)
Ik ga niet naar de dierenarts.
Ik wacht eerst nog een paar dagen af en ga dan eventueel naar de dierenarts.
Ik wacht 1 dag en ga dan eventueel naar de dierenarts
Ik ga dezelfde dag nog naar de dierenarts.
Ik rij direct naar de dierenarts. (eventueel in paniek)

19. Weet u hoe u een compleet fysiek onderzoek moet doen bij uw hond? Zo ja, heeft u dit al
eens zelf gedaan?
Ja:…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Nee

20. Wanneer uw hond oververhit is:

De hond afkoelen door er koud water over te kappen.
De hond water geven met zout, hoofd en lichaam afkoelen met koel water en poten masseren
De hond water geven, lichaam afkoelen met koel water
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21. Bij bijna-verdrinking moet u:

niets doen.
de hond zijn kop lager leggen dan het lichaam zodat het water uit de
longen loopt.
de hond een tiental seconden op zijn kop houden en er mee op-en-neer bewegen
en daarna moet je de kop van de hond lager leggen dan het lichaam zodat het
water uit de longen loopt.

22. Bij onderkoeling/ bevriezing moet u:

de haardroger op de hond richten om hem op te warmen.
de hond in warme dekens stoppen, een warmwaterkruik in een handdoek wikkelen,
iets warms te drinken geven, temperatuur opnemen, de huid onderzoeken, de
bevroren lichaamsdelen opwarmen met lauw water.
de hond in warme dekens stoppen, iets warm te drinken geven, de bevroren lichaamsdelen opwarmen met warm water.

23. Weet u wat u moet doen wanneer uw hond brandwonden oploopt?

Ja
Nee

24. Weet u wat u moet doen wanneer uw hond geëlektrocuteerd wordt?

Ja
Nee
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25. Welke van onderstaande stoffen zijn giftig voor uw hond:

frietjes
rabarber
chocolade
alcohol
gras
aromatherapie en geurende oliën
afwaspoeder

26. Heeft u veel gifstoffen in huis of in de tuin?

Geen
Een paar. ( 5-tal)
Meer dan 5.

27. Weet u wat u moet doen indien uw hond iets giftigs binnengekregen heeft?

Ja
Nee

Na de verwerking van de enquêtes en het opstellen van de brochure zal deze nog in de praktijk
getest moeten worden. Indien u graag het eindresultaat van dit eindwerk wil bekijken en beoordelen
kan u hieronder nog uw gegevens invullen.(Niet verplicht)

Naam:
Adres:

Telefoonnummer:
Emailadres:
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Bijlage 2: Gifstoffen in huis en tuin

Soort vergif

Voorbeelden

Symptomen

Werkwijze

Chocolade(koekjes
) als beloning
(reep Côte d‟Or,…)

Dorst, braken, diarree,
, buikpijn, meer
drinken,
hartkloppingen,
hallucinaties,
epileptische aanvallen,
incontinentie,
hartproblemen,
ademhalingsprobleme
n, bloedingen, sterfte

Net
opgegeten 
BRAKEN (zie
2.18.9)

Dorst, braken, diarree,
hartproblemen,
hallucinaties,
epileptische aanvallen,
bloedingen, sterfte

Net
opgedronken
 BRAKEN
(zie 2.18.9)

Braken, diarree,
maagdarmproblemen,
ademhalingsprobleme
n, vochtophoping rond
het hart, sterfte

Net
opgegeten 
BRAKEN (zie
2.18.9)

Braken, acute
niervergiftiging, sterfte

Net
opgegeten 
BRAKEN (zie
2.18.9)

Voeding
Chocolade

Koffie/caffeïne

Senseopatje,
koffiedrek in
vuilbak,..

Avocado‟s

Druiven/rozijnen

Meteen naar
DIERENARTS!

Meteen naar
DIERENARTS!

Meteen naar
DIERENARTS!
Uien/knoflook

Macademianoten

Alcohol/bier

Voeding met uien
erin verwerkt,
gezonde beloning,
vlooien
weghouden,…

Diarree, braken,
maagdarmproblemen,
bloedarmoede, sterfte

Koeken en snoep
voor de mens,…

Stijfheid,
spiertrillingen, hoge
lichaamstemperatuur,
buikpijn, zwakte,
braken

Symptomen
verdwijnen
vanzelf
binnen de 2
dagen

Braken, diarree, hoge
lichaamstemperatuur,
incoördinatie,
leverproblemen,
ademhalingsprobleme

Net
opgedronken
 BRAKEN
(zie 2.18.9)

(SYMPTOMEN binnen
12 u)

Net
opgegeten 
BRAKEN (zie
2.18.9)
Meteen naar
DIERENARTS!

86

Snoep/kauwgom met
xylitol

n, coma, sterfte

Meteen naar
DIEREARTS!

Het geven van
kauwgom om
tandplak tegen te
gaan zoals bij de
mens,… (Aqua
Fresh)

Grote verlaging van de
bloedsuikerspiegel,
leverproblemen,
braken, incoördinatie,
epileptische aanvallen,
sterfte

Net
opgegeten 
BRAKEN (zie
2.18.9)

Aspro,…

Verminderde eetlust,
braken (eventueel met
bloed), epileptische
aanvallen

BRAKEN 
(zie 2.18.9)

Incoördinatie,
verminderd
bewustzijn, coma

BRAKEN 
(zie 2.18.9)

Braken, diarree,
rusteloos, buikpijn,
geel tandvlees,
anorexia,
vochtophoping,
bloedarmoede,
zwakte, buikpijn,
speekselen,
hartproblemen,
zwakte, toevallen,
coma

Net ingeslikt
 BRAKEN
(zie 2.18.9)

Meteen naar
DIERENARTS!

Geneesmiddelen
Aspirine

Antidepressiva

Paracetamol

Per ongeluk, tegen
pijn gegeven,…

Dafalgan,…

Meteen naar
DIERENARTS!

Meteen naar
DIERENARTS!

Meteen naar
DIERENARTS!

(SYMPTOMEN: na
enkele dagen)
Koolwaterstoffen

Middelen tegen
vlooien bij honden

Speekselen,
opwinding, krampen,
rusteloos, epileptische
aanvallen, coma,
sterfte

Geen
epileptische
aanval  stof
afwassen (zie
2.18.7)
WEL
epileptische
aanval 
vermijd licht
Meteen naar
DIERENARTS!
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Organofosfaten

Carbamaten

Middelen tegen
vlooien bij honden

Insecticiden voor
honden

Spiertrillingen,
speekselen,
ademhalingsprobleme
n, meer plassen en
ontlasting, diarree,
zwakte, incontinentie,
toevallen, coma

Stof goed
afwassen

Speekselen, buikpijn,
verminderde eetlust,
braken, diarree,
zwakte, incontinentie,
spiertrillingen,
epileptische aanvallen,
coma

BRAKEN (zie
2.18.9)

Braken, diarree,
eventueel epileptische
aanvallen, zweren op
de tong,
huidontsteking

NIET LATEN
BRAKEN!

Laten
BRAKEN
binnen de 2u!
Meteen naar
DIERENARTS!

Meteen naar
DIERENARTS!

Huishoudproducten
Afwaspoeder/toiletreinig
er

Drinken uit het
toilet (bv. WCeend), tabletten
Finish,…

Vacht wassen
met water en
zeep
Geef melk en
plantaardige
olie 
laxeermiddel
van de
DIERENARTS
Meteen naar
DIERENARTS!

Bleekwater

Kuisproducten
(javel)

Braken, diarree,
eventueel epileptische
aanvallen, zweren op
de tong,
huidontsteking

NIET LATEN
BRAKEN!
Vacht wassen
met water en
zeep
Geef melk en
plantaardige
olie
Meteen naar
DIERENARTS!

Antivriesmiddel

Oplikken van
lekkende
autoradiator

Braken, suf, eventueel
epileptische aanvallen,
coma, sterfte

BRAKEN (zie
2.18.9)
Meteen naar
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DIERENARTS!
Koolmonoxide

Petroleum

Lood

Slecht werkend
verwarmingstoestel, dampen
uitlaat auto

Kersenrood tandvlees,
bewusteloos

Hond in frisse
lucht brengen

Inslikken van of
contact met
stookolie, diesel,
white spirit,…

Buikpijn, zwakte,
braken, suf, zweren in
de keel, diarree,
bevingen,
hartsproblemen,
ademhalingsprobleme
n, hoesten, koorts

NIET LATEN
BRAKEN!

Inslikken van
batterijen,
gordijngewichtjes,
stopverf,…

Braken, diarree,
buikpijn, janken,
lichtgevoelig,
verlamming,
slikproblemen,
brandwonden, zwakte

Net ingeslikt
BRAKEN
(zie 2.18.9)

Vergif opeten of
eten van een
vergiftigd
knaagdier

Futloos, bleek
tandvlees,
puntbloedingen,
ademhalingsprobleme
n, sterfte

Net ingeslikt
 BRAKEN
(zie 2.18.9)

Kunstmatige
ademhaling
toedienen (zie
2.9.2.2)

Geef melk en
plantaardige
olie
Meteen naar
DIERENARTS!

Meteen naar
DIERENARTS!

Pesticiden
Rattenvergif

In andere
gevallen 
NIET LATEN
BRAKEN!
Meteen naar
DIERENARTS
 Vitamine K

Slakkenkorrels

Speekselen, krampen,
epileptische aanvallen,
coma, sterfte

Net ingeslikt
 BRAKEN
(zie 2.18.9)

Andere
Tabak

Snuffelen in
vuilnisbak of
asbak, sigaretten
opeten,…

Braken, diarree,
buikpijn, incoördinatie,
zwakte, sterfte

Cannabis

Opeten joint, …

Incoördinatie, zwakte,
angst, opwinding,
slaperigheid, bijten,

Rust
(zintuigen
niet
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verwijde pupillen,
hartproblemen,
incontinentie,
epileptische aanvallen,
coma,
gedragsverandering

prikkelen)
Kalmeermidde
l van de
DIERENARTS!

= kan dodelijk zijn!
= dodelijk in grote hoeveelheden
(Fogle, 2003) (Overgaauw, 2007) (ASCPA, 2009 a) (ASCPA, 2009 b) (ASCPA, 2009 c)
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Bijlage 3: Giftige planten

Soort vergif

Oorzaak

Symptomen

Planten die irritatie veroorzaken / Giftige planten
Amaryllis

Blad, bloem

Braken, diarree, zwakte,
buikpijn, anorexia,
bevingen, speekselen

Azalea
(Rhododendronsoorten)

Alle delen
(vooral blad)

Braken, diarree,
speekselen, zwakte, coma,
hartproblemen, sterfte

Bloedwortel

Alle delen

Buxus (Buxussoorten)

Schors, stam,
sap, blad

Cannabis

Alle delen

Grote pupillen,
lichtschuwheid,
incoördinatie, verhoogde
hartslag

Chinese bes

Hout, takken,
blad, bloem

Braken, diarree,
speekselen, zwakte,
toevallen

Clematis

Stengel, blad

Braken, diarree,
speekselen

Gebroken hartje

Bloem, stengel,
wortel

Braken, diarree, toevallen,
verlamming

Herfststijlloos

Bloembol

Irritatie in de mond,
braken, diarree,
maagdarmproblemen,
dorst, moeilijkheden bij
het slikken, daling
lichaamstemperatuur,
verlaagde bloeddruk,
verlamming

Hulst

Bessen

Braken, diarree,
speekselen

Jasmijn

Blad

Kerstster

Blad, stengel,
sap

Irritatie in de mond en
maag, soms braken

Klimop

Blad, bes

Braken, diarree, buikpijn,
speekselen

Lelietje-der-dalen

Blad, bloem,
zaden

Braken,
hartritmestoornissen, lage
bloeddruk, desoriëntatie,
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coma, toevallen
Liguster

Alle delen

Maagstoornis,
incoördinatie, verhoogde
hartslag, sterfte

Lupine

Stengel, bloem,
zaden

Speekselen, incoördinatie,
toevallen, moeilijkheden
bij het slikken

Narcissen

Bloembol

Braken, diarree,
speekselen, stuipen, lage
bloeddruk, bevingen,
hartritmestoornissen,
verminderde eetlust

Oranjeboompje

Blad, bloem,
vrucht

Maagdarmproblemen,
zweren in de darmen,
toevallen, zwakte,
ademhalingsproblemen,
shock

Paradijsvogelbloem

Stengel, vrucht,
zaad

Misselijkheid, braken,
slaperigheid, irritatie in de
mond, speekselen, diarree,
moeilijkheden bij het
slikken, incoördinatie

Rabarber

Blad

Nierfalen, bevingen,
speekselen

Rhododendron

Stengel, blad

Braken, diarree, buikpijn,
speekselen, zwakte,
bevingen, coma,
hartproblemen, sterfte

Ridderspoor

Alle delen

Verlamming, constipatie,
buikpijn, speekselen,
bevingen, stijfheid,
zwakte, neerliggen,
stuipen

Symplocarpus

Blad, bloem

Irritatie in de mond,
speekselen, braken,
moeilijkheden bij het
slikken

Tomatenplant

Wortel

Diarree, speekselen, geen
eetlust,
maagdarmproblemen,
slaperig, verward,
gedragsverandering,
zwakte, verwijde pupillen,
trage hartslag

Vingerhoedskruid

Alle delen

Hartproblemen, braken,
diarree, zwakte,
hartstilstand, sterfte
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Wilde wingerd

Alle delen

Wisteria

Schors, stam

Witte ridderspoor

Alle delen

Syn. Consolida
ambigua

Alle delen
(vooral stengel,
zaden, jong
blad)

Dieffenbachia

Blad, stengel,
wortel

Doornappel

Alle delen
(vooral zaden)

Gevlekte scheerling

Alle delen
(vooral jong
blad en bessen)

Bevingen, incoördinatie,
speekselen, stoelgang en
urineren, buikpijn,
verhoogde
ademhalingsfrequentie,
verlamming, sterfte

Goudenregen

Alle delen

Braken, zwakte,
maagdarmproblemen,
speekselen, incoördinatie,
verwijde pupillen,
verhoogde hartslag,
spiertrillingen, verlamming

Karmozijnbes

Alle delen
(vooral wortel
en zaden)

Laurierkers

Hout, takken

Helderrood slijmvlies,
verwijde pupillen,
ademhalingsproblemen,
hartkloppingen

Maretak

Bessen

Maagdarmproblemen,
ademhalingsmoeilijkheden,
braken, diarree,
speekselen, zwakte,
incoördinatie, lage
bloeddruk, wisselend
gedrag, toevallen,
slaperigheid, coma

Oleander

Alle delen

Maagdarmproblemen,
buikpijn, diarree (bloed)
,hartstilstand, verlaagde
temperatuur,
incoördinatie,
ademhalingsproblemen,
bevingen, neerliggen,

Braken (bloed), diarree,
zwakte

Irritatie in de mond,
speekselen, braken,
diarree, moeilijkheden bij
het slikken, anorexie

93

sterfte
Paternosterboon

Zaden

Braken, diarree (bloed),
bevingen, verhoogde
hartslag, koorts, shock,
sterfte

Taxus

Alle delen

Braken, diarree, bevingen,
speekselen, incoördinatie,
zwakte,
ademhalingsproblemen,
maagdarmproblemen,
daling
lichaamstemperatuur,
toevallen, hartproblemen,
sterfte

Wonderboom

Zaden

Braken, diarree,
speekselen, buikpijn,
dorst, zwakte, koorts,
zweten, verminderde
eetlust, uitdroging,
spiertrillingen,
ademhalingsproblemen,
incoördinatie epileptische
aanvallen, coma, sterfte

Zwarte
nachtschade

Alle delen
(vooral bessen)

Speekselen, verminderde
eetlust,
maagdarmproblemen,
diarree, slaperig, zwakte,
verward,
gedragsverandering,
verwijde pupillen,
verlaagde hartslag

= kan dodelijk zijn!
(Fogle, 2003) (ASPCA, 2009 c) (ASPCA, 2009 d) (De Ridder, K) (Grondelle, A)
(Campbell, Chapman ,2000)
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Bijlage 4: Giftige dieren

Diersoort

Oorzaak

Symptomen

Werkwijze

Veelvoorkomende dieren in onze streken
Bij

Steek

Angel verwijderen
(opgelet dat het
gifzakje niet
scheurt)
Sodakompres/koud
compres
NIET UITKNIJPEN!

Wesp

Steek

Azijncompres
NIET UITKNIJPEN!

Mier

Beet

Adder

Beet

Pijnlijke zwelling,
bloeding, speekselen,
daling eetlust, braken,
diarree, uitdroging,
slaperigheid, zwakte,
bevingen,
hartproblemen,
ademhalingsproblemen,
shock, toevallen, coma

Teek

HOU HET DIER ZO
STIL MOGELIJK!
Gebruik NOOIT
geen tourniquet!
Meteen naar de
DIERENARTS!
NIET VERDOVEN!
Verwijderen met
een tekenpincet of
tekentangetje (zie
2.18.6)

Exotische dieren als huisdier gehouden of in het buitenland
Amfibieën
Agapad
Salamander
Californische
salamander
Spinnen

Vioolspin

Erge pijn, prikkelbaar,
zwak, koorts, spierpijn,
gewrichtspijn,
epileptische aanval,
shock, sterfte
Beet

Meteen naar de
DIERENARTS! 
antigif
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Zwarte weduwe

Beet

Australische
vogelspin

Beet

Schorpioenen
Schorpioen
Slangen

Rusteloos, hijgen,
speekselen, zwakte,
braken, diarree,
incoördinatie, shock,
sterfte

Hond rustig houden
Bloedcirculatie
verminderen d.m.v.
een koud kompres
Bijtwonde NIET
UITWASSEN!
NIET IN WONDE
SNIJDEN!
GIF NIET
UITZUIGEN!
Meteen naar
DIERENARTS! 
antigif

Ratelslang
Koraalslang

Aantasting van de
zenuwen, zwakte,
vernauwde pupillen,
moeilijkheden bij het
slikken, verlamming
ademhalingstelsel,
sterfte

Koperkop
Bosmeester
Pofadder
Mamba
Boomslang
Cobra
Taipan
doodsadder

(Fogle, 2003) (Campbell, Chapman, 2000)
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Bijlage 5: Bijtende producten en dosering waterstofperoxide

Bijtende stoffen
Afwaspoeder

Motorolie

Reinigingsmiddelen

Benzine

Nagellak

Stopverf

Bijtende soda

Onderhoudsmiddelen
hout

Terpentijn

Chloor voor zwembaden

Ontstoppingsmiddel

Verfverdunner

Glansmiddel voor
meubelen en vloeren

Oplosmiddel verf (white
spirit)

Wasmiddelen

Lijm

Petroleum

Meststoffen

Pleister

(Fogle, 2003)

Dosis
Waterstofperoxide
3% (ml)

Gewicht hond
(kg)

2,5

Minder dan 2

5

2 tot 5

10

5 tot 7

15

7 tot 11

20

11 tot 15

25

15 tot 20

30

20 tot 25

35

25 tot 30

40

30 tot 35

45

Meer dan 35
(Fogle, 2003)
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Bijlage 6: Brochures

Fig. 2.53

Mapje EHBO-brochures
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