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Inleiding
Beheersniveau
Niveau 3 leerlingen dienen kennis te hebben van EHBO bij dieren. Niveau 4 leerlingen dienen
deze kennis daarnaast te kunnen toepassen. Hierbij is ook kennis van het lichamelijk onderzoek en het hanteren en fixeren van dieren vereist.

Kwalificatiedossier Dierverzorging
De module EHBO bij dieren is onderdeel van een serie modulen binnen het thema 'Gezondheid' voor het kwalificatiedossier 'Dierverzorging'. De inhoud van deze module sluit aan bij
het Basisdeel, Kerntaak 1 'Zorgdragen voor dieren' (B1-K1) van dit kwalificatiedossier. Het
kunnen toepassen van EHBO sluit aan bij Profieldeel 5, Kerntaak 2 'Verrichten paraveterinaire
handelingen' (P5-K2).

EHBO
Om dieren professioneel te kunnen verzorgen, is kennis van de EHBO van dieren noodzakelijk.
EHBO bij dieren gaat over Eerste Hulp Bij Ongelukken bij dieren. Het gaat bijvoorbeeld over
wat je zelf kunt doen als een dier is aangereden of vergiftigd. Ook lees je wat je niet zelf moet
doen, zoals het onnodig verplaatsen van gewonde dieren. De module bestaat uit zes hoofdstukken die samen de EHBO van verschillende diersoorten behandelen met de nadruk op
honden en katten

Hoofdstukken 1 tot en met 4
Voordat je een hulpbehoevend dier kunt onderzoeken, moet je het benaderen en moet je
bekijken of er geen gevaren in en voor de omgeving zijn. Hoofdstuk 1 gaat over hoe je kunt
zorgen voor veiligheid voor jezelf, de patiënt en de omgeving. In hoofdstuk 2 leer je hoe het
alfabet je kan helpen het dier zo efficiënt mogelijk te onderzoeken. Als het eerste spoedonderzoek is gedaan, kun je kijken naar specifieke letsels. In hoofdstuk 3 leer je over bloedingen
en wonden. Wat voor soorten wonden zijn er en welke eerste hulp kun je geven bij verwondingen? Er bestaan ook veel spoedgevallen waarbij je niet direct bloed of wonden ziet. Hoofdstuk
4 gaat hierover. Dieren met botbreuken of een epileptische toeval bijvoorbeeld. Wat kun je
doen om deze dieren te stabiliseren?

Hoofdstukken 5 en 6
Voor het stelpen van een bloeding, maar ook voor bijvoorbeeld het ondersteunen van het
bewegingsstelsel, moet je vaak verband aanleggen. In Hoofdstuk 5 zie je wat voor soort verbandmiddelen je kunt gebruiken. Ook leer je hoe je verbanden aanlegt. Het laatste hoofdstuk
gaat over vergiftigingen. Als een dier een giftige stof binnenkrijgt, kan dat ernstige gevolgen
hebben. Je leert welke stoffen giftig zijn en wat voor klachten dieren hiervan kunnen krijgen.

Verdiepingsstof
Sommige onderdelen in deze module hebben een oranje kopje en een plusteken. Het gaat dan
om 'plusstof', bedoeld voor leerlingen die onderwijs volgen op niveau 4.
Veel leerplezier!
De auteurs
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1 Eerste hulp bij dieren
1.1 Oriëntatie
Je rijdt met je vader mee in de auto. Plotseling rent er een rat de straat over. Je vader kan de
rat nog net ontwijken, maar de hond die achter de rat aanzat niet meer. Hij rijdt de hond aan.
Ongerust zet je vader de auto veilig aan de kant van de weg. Gelukkig is er nog iemand gestopt. Deze persoon blijkt verstand te hebben van EHBO en treedt zelfverzekerd en vakkundig
op. De hond heeft lichte verwondingen. Nadat de EHBO’er de hond heeft behandeld, brengen
jullie hem naar de dierenarts. Je bent onder de indruk van de kennis en vaardigheden van de
EHBO’er en wilt dat ook wel leren.

Afb. 1.1 Ook dieren raken soms bij een ongeluk betrokken.

1.2 Eerste Hulp Bij Ongelukken
Doel
Eerste hulp is de allereerste verzorging van een dier dat lijdt aan de gevolgen van een ongeval
of een plotseling ontstane ziekte. Een dierenarts is meestal niet meteen aanwezig en als
EHBO’er kun je het dier dan helpen. Bel bij een gewond of ziek dier altijd een dierenarts of dierenambulance. Zij kunnen telefonisch helpen bij het geven van eerste hulp en actie ondernemen voor de verdere opvang van het dier. Bedenk dat je als EHBO’er geen dierenarts bent en
zijn taak ook nooit kunt overnemen. De belangrijkste doelstellingen van eerste hulp zijn:
• het leven van het dier redden;
• het lijden van het dier verlichten;
• de kans op herstel van het dier bevorderen;
• de toestand van het dier tijdens het vervoer naar de dierenarts stabiliseren.
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Omgeving
Bij de omgang met dieren in nood, kijk je
niet alleen naar het dier, maar ook naar de
omgeving. Neem altijd voldoende tijd om de
situatie goed in te schatten. Voorkom als eerste verder gevaar, voor jezelf, voor eventuele
omstanders en natuurlijk voor het dier. Als er
bijvoorbeeld brand is, moeten alle mensen en
dieren daar zo snel mogelijk bij vandaan. Als
een dier is aangereden, zorg je dat er geen
gevaar ontstaat voor het overige verkeer
en de omstanders. Als je het dier niet kunt
Afb. 1.2 Met een gevarendriehoek markeer je de verplaatsen, markeer dan de plaats van het
plaats van een ongeval.
ongeval, bijvoorbeeld met een gevarendriehoek. Vind je een gewond dier in de natuur,
onderzoek het dan daar. Het is voor een dier vaak eng als er vreemde mensen op hem afkomen. Houd daarom omstanders die niet betrokken zijn bij de hulpverlening op afstand. Bij veel
drukte ontstaat er vaak chaos, waardoor je het dier niet goed kunt helpen.

Het dier benaderen
Blijf bij het benaderen van een dier in nood altijd kalm en vastberaden. Zorg dat je rustig
beweegt en dat je bewegingen voor het dier zo voorspelbaar mogelijk zijn. Als je het dier
niet recht aankijkt, ben je minder bedreigend voor het dier. Ook helpt het om niet recht op
een angstig dier af te lopen, maar 'toevallig' steeds dichter bij te komen, bijvoorbeeld door
zigzaggend te lopen. Elke beweging die je maakt, kan bij het dier een vluchtreactie oproepen.
Probeer daarom het vertrouwen van het dier te winnen door het te lokken of af te leiden.
Als het nodig is om een dier te vangen, probeer het dan langzaam in te sluiten. Ga op een
voorzichtige, vloeiende manier steeds dichter naar het dier toe, totdat het geen kant meer op
kan. Bedenk ook dat de meeste dieren rustiger zijn in het donker. Doe het licht daarom uit of
gebruik donkere dozen en kooien. Je kunt een dier ook met een doek bedekken.

Omgang met het dier
Juist een dier in nood kan onverwachte bewegingen maken. Voorkom dat het dier jou of omstanders verwondt. Kijk uit voor horens, hoeven, tanden, klauwen, nagels en snavels. Houd je
gezicht buiten bereik van het dier. Sommige diersoorten kunnen ziektes op de mens overdragen (zoönosen) door contact met de huid of slijmvliezen. Zo kunnen vleermuizen hondsdolheid en vossen de vossenlintworm overdragen. Ook als een dier dood is, kan het nog ziektes
overbrengen.
Denk niet te snel dat een dier dood is. Een dier kan er levenloos bij liggen, maar onverwacht
fel reageren als je hem aanraakt. Houd een dier niet langer of meer in bedwang dan nodig
is om het dier en jezelf te beschermen, of om het dier te vervoeren. Laat het dier zo veel
mogelijk met rust, maar observeer het wel voortdurend. Het dier heeft het meest aan een
vertrouwde, rustige, warme plaats die een beetje schemerig is. Als je denkt de situatie niet
aan te kunnen, zoek dan iemand die dat wel kan en/of schakel bijvoorbeeld een dierenambulance in.
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Volgorde van handelen
Bij een ongeval is de volgorde waarin je handelt van belang:
• Blijf rustig. Zorg dat er niet meer slachtoffers vallen. Breng andere mensen en dieren in
veiligheid.
• Breng het dier indien mogelijk in veiligheid. Markeer anders de plaats van het ongeval.
• Haal hulp als er onvoldoende hulp aanwezig is. Als er omstanders zijn, wijs dan één persoon
aan om hulp te halen.
• Onderzoek en behandel het dier. Kijk eerst naar de meest levensbedreigende aandoeningen.
• Bezoek altijd een dierenarts. Inwendige letsels zijn vaak niet zichtbaar.

Afb. 1.3 Volgorde van handelen.

1. Wat is de volgorde van handelen bij een ongeval?
A. Rustig blijven, veiligheid, hulp halen, het dier onderzoeken, startend met de meest levensbedreigende aandoeningen, indien mogelijk het dier behandelen, een dierenarts bezoeken.
B. Rustig blijven, veiligheid, het dier onderzoeken, startend met de meest levensbedreigende
aandoeningen, indien mogelijk het dier behandelen, hulp halen, een dierenarts bezoeken.
C. Rustig blijven, hulp halen, veiligheid, het dier onderzoeken, startend met de meest levensbedreigende aandoeningen, indien mogelijk het dier behandelen, een dierenarts bezoeken.
D. Rustig blijven, een dierenarts bezoeken, het dier onderzoeken, startend met de meest
levensbedreigende aandoeningen, indien mogelijk het dier behandelen.

1.3 Hulpmiddelen bij de omgang
Veiligheid
Soms werkt een dier niet mee aan een onderzoek of behandeling. Het kan door bijvoorbeeld
pijn of angst zelfs agressief zijn. Daardoor is het gevaarlijk om het dier met blote handen aan
te pakken. In dit soort gevallen gebruik je bepaalde hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen kunnen
wel extra stress voor het dier opleveren. Als een dier bijvoorbeeld een snuitbandje om heeft,
kan hij zijn warmte niet goed kwijt door te hijgen. Veiligheid gaat altijd voor. Dus als je het
niet vertrouwt, vraag hulp!
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