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EHBO

• Deze presentatie geeft een kort overzicht over EHBO bij huisdieren en is in geen geval 

een allesomvattend naslagwerk

• We raden aan om steeds contact op te nemen met je dierenarts



EHBO

• Er zijn in deze presentatie foto’s verwerkt die aangrijpend kunnen zijn!



ALGEMEEN

• Eigen veiligheid!

• Bel dierenarts!

• Voor u: meer uitleg en raad

• Voor dierenarts: voorbereidingen al getroffen bij aankomst in praktijk

 cruciale tijdwinst voor behandeling bij spoedgevallen!

• Wie, van wie, wat, wanneer, waar

• Toestand van het dier: bewustzijn, ademhaling, kleur slijmvliezen



ALGEMEEN

• Onvoorspelbaar gedrag

• Angst/pijn

• Eigen dier of onbekend dier

• Situatie (bvb op de weg, in water,…)

• Kat: handdoek/deken, (handschoenen)

• Hond: handdoek/deken, muilband, veter

• Vechtende dieren: (afleiden), water, deken/doek

VOORZICHTIG!

• Verder trauma vermijden





EHBO -VEILIGHEID



EHBO -VEILIGHEID



EHBO

1. Verwondingen

2. Epilepsie

3. Hitteslag

4. Giftige stoffen

5. Braken/diarree

6. Allergische reactie



1.  VERWONDINGEN -VERBAND

• Doel: 

• Verdere verontreiniging voorkomen - reinigen

• Bloedverlies verminderen/stoppen

• Bacteriële besmetting beperken

• Verder trauma vermijden: 

• beweging wonde

• zelftrauma door het dier

• (proper houden van omgeving, auto, …)



1.  VERWONDINGEN -VERBAND

• Handen wassen/handschoenen!

• Spoelen wonde

• Ontsmetten wonde: niet irriterend, ontsmettend 

(b.v. iso-betadine)

• Zalf: ontsmettend, helend, verzachtend

• Kompres: niet klevend in de wonde

• (polstering: extra watten)

• Verband: elastisch of niet, gewoon of zelfklevend



1.  VERWONDINGEN - BLOEDING

• Bloeding: stelpen

• Slagader of ader

• Afhankelijk van plaats: kop, oren, poten, lichaam, staart

• Kompres, (hand-)doek, panty

• Laten zitten!

• Drukverband (knelt af ➔ enkel tijdelijk tot verdere controle!)





VERBAND

• 1ste laag: direct op wonde, (absorberend) kompres, niet klevend in de wonde



VERBAND

• 2de laag: houdt 1ste laag op de juiste plaats



VERBAND

• 3de laag: extra steun/druk, niet altijd nodig.

• Opletten voor afklemmen!



THERMOMETER

• Normale temperatuur hond en kat: 38,0-39,0°C

• Voorzichtig

• Waar nemen:

• Wel: rectaal!

• Niet: oren, lies, oksel, mond,…

• Tip helemaal inbrengen (1-2 cm). Ev met glijmiddel of wat olie.

• Hoelang: tot het signaal klinkt



1.  VERWONDINGEN

• Teek

• Bijtwonde

• Snijwonde (huid, oor, wonde zool- en teen kussens)

• Brandwonde

• Oogletsel

• Aanrijding



1. VERWONDINGEN - TEEK

• Curatief:

• Dagelijks controleren

• NIET de teek ontsmetten!

• Takenhaakje, -pincet,…

• Teek weg:  WEL ontsmetten





1. VERWONDINGEN - TEEK

• Preventief:

• Pipetten/halsbanden/tabletten/(shampoos)

• WEL kopen bij: dierenarts of apotheek

• NIET kopen bij: petshop, niet voldoende efficiënt en potentieel gevaarlijk



1.  VERWONDINGEN

• Teek

• Bijtwonde

• Snijwonde (huid, oor, wonde zool- en teen kussens)

• Brandwonde

• Oogletsel

• Aanrijding



1.  VERWONDINGEN - BIJTWONDE

• Door de hond

• Punctiewonden

• Schudden

• Fracturen 

• Bloeden

• Infectie

• Door de kat

• Fijne huidwonden

• Diepe infectie => abces



1.  VERWONDINGEN - BIJTWONDE

• Spoelen:

• Schoonmaken, haren en vuil verwijderen

• Uitwendig spoelen/deppen

• NIET spoelen in een wonde (wonden tot in borst- en/of buikwonde)

• Absorberend kompres (zalf), verband/doek



1.  VERWONDINGEN - BIJTWONDE

• Controle bij dierenarts:

• Vaak zijn letsels groter dan op eerste zicht te zien!

• Fracturen (bvb ribben)

• Meestal antibioticum vereist

• Pijnstilling (niet voor mensen = giftig!!)

• Grondiger spoelen en reinigen

• Hechten



VERWONDINGEN - BIJTWONDEN

VOOR SCHEREN NA SCHEREN



1.  VERWONDINGEN - BIJTWONDE



1.  VERWONDINGEN

• Teek

• Bijtwonde

• Snijwonde (huid, oor, zool- en teen kussens)

• Brandwonde

• Oogletsel

• Aanrijding



1.  VERWONDINGEN - SNIJWONDE

• Schaafwonde huid

• Ondiep: enkel opperhuid beschadigd

• Snijwonde huid:

• Ondiep: enkel opperhuid beschadigd

• Diep: onderliggend weefsel (vet, spieren, pezen,…) zichtbaar



1.  VERWONDINGEN - SNIJWONDE

• Behandelen ondiep:

• Spoelen met fysiologisch water

• Ontsmetten

• Zalf: helend, ontsmettend en verzachtend (vb honingzalf)

• (Verband)

• Behandelen diep:

• Idem

• Dierenarts: meestal verdere zorg nodig (hechten, medicatie)



1.  VERWONDINGEN - SNIJWONDE

• Wonde aan het oor:

• Bloedt hevig

• Stelpen is vaak lastig omwille van de locatie

• Probeer erger te voorkomen

→ krabben aan oor, kopschudden

• Dierenarts!

• Bloeden stoppen = hechten

• Vergroeiingen = litteken = pijnlijk



1.  VERWONDINGEN - SNIJWONDE

• Snijwonde/schaafwonde zoolkussen



1.  VERWONDINGEN - SNIJWONDE

• Snijwonde/schaafwonde zoolkussen

• Behandelen, afhankelijk ondiep vs. diep (cf. huidwonde):

• Spoelen

• Ontsmetten

• Zalf 

• Verband/schoentje

• Diep: dierenarts



1.  VERWONDINGEN –VREEMD VOORWERP

• Splinter/gras-aar

• Alle poten controleren

• Regelmatig ook in gehoorgang, soms in oog!

• Pijnlijk! 

 vaak lastig te vinden/verwijderen

dierenarts: verwijderen onder sedatie



1.  VERWONDINGEN

• Teek

• Bijtwonde

• Snijwonde (huid, oor, wonde zool- en teen kussens)

• Brandwonde

• Oogletsel

• Aanrijding





1.  VERWONDINGEN - BRANDWONDE

• Brandwonde:

• Heet asfalt, fornuis, frituurolie, heet water/koffie, zon…

• 1° en 2° graad <-> 3° graad

• Vacht maakt het moeilijker om alle schade te zien,

vaak uitgebreider dan gedacht

• Preventief:

• Schoentjes, test zelf even of de weg te warm is, zonder jezelf 

te verwonden!

• Sun-block: dun behaarde delen, naakte/kale delen

• Gezond verstand



1.  VERWONDINGEN - BRANDWONDE

• Behandelen:

• Niet altijd evident, pijnlijk

• Afkoelen met lauw, stromend water, minstens 10 min

• Ontsmettende, verzachtende zalf: bvb Flamazine, melivet (op afgekoelde wonde!),…

• Verband: vochtig/gel

• Dierenarts



1.  VERWONDINGEN - BRANDWONDE

• Niet doen:

• ijskoud water

• droog kompres (plakt in de wonde)

• boter/olie (hitte wordt verder geleid)



1.  VERWONDINGEN - BRANDWONDE

• Winter: koude, ijzel, strooizout

• Preventief: schoentjes, winterpad-zalf, vaseline

• Na wandeling: goed spoelen met lauwwarm water

• Curatief:

• Spoelen

• Zalf

• Verband/schoentjes



1.  VERWONDINGEN

• Teek

• Bijtwonde

• Snijwonde (huid, oor, wonde zool- en teen kussens)

• Brandwonde

• Oogletsel 

• Aanrijding



1.  VERWONDINGEN - OOGLETSEL
FOTO’S: STADES, PRAKTIJKGERICHTE OOGHEELKUNDE VOOR DE DIERENARTS

Vreemd voorwerp/

wonde oogbol

Wonde oogleden Oogbol eruit



1.  VERWONDINGEN - OOGLETSEL

• Doen:

• Verder letsel vermijden: kraag aandoen, voorpoten tegenhouden

• Irriterende stof: spoelen

• Oogbol eruit: vochtig houden, spoelen, oogzalf, zelfs sla-olie

• Dierenarts: zo snel mogelijk!

• Niet doen:

• Vreemd voorwerp er uit trekken

• Op oogbol duwen



1.  VERWONDINGEN

• Teek

• Bijtwonde

• Snijwonde (huid, oor, zool- en teen kussens)

• Brandwonde

• Oogletsel

• Aanrijding



1.  VERWONDINGEN - AANRIJDING

• Doen:

• In veiligheid brengen

• Rug en nek zo weinig mogelijk (laten) bewegen

• In buiklig of in zijlig

• Bloeding controleren

• Dierenarts bellen!

• Niet doen:

• Denken “het zal wel meevallen”

• Als baby dragen!



2. EPILEPSIE

• Plotse, ongecontroleerde prikkels in de hersenen: petit mal tot grand mal

• Voor-fase: onrustig tot afwezig

• Epilepsie-fase

• Na-fase: nerveus, angstig, suf,…



2. EPILEPSIE

• Opletten: onvoorspelbaar gedrag, bijten

• Doen: 

• Rustig blijven en praten tegen het dier

• In veilige, kalme, koele omgeving brengen als mogelijk

• Temperaturen: normaal 38,0-39,0°C. > 40°C = gevaarlijk!

• > 10 min of heel heftig => dierenarts bellen

• Kaken klemmen => opgerolde handdoek (opletten niet verstikken!)

• Niet doen: 

• Eten of drinken geven: verstikkingsgevaar



EHBO

1. Verwondingen

2. Epilepsie

3. Hitteslag

4. Giftige stoffen

5. Raken/diarree

6. Allergische reactie



3. HITTESLAG

• Normale lichaamstemperatuur 38-39°C

• Warmte afvoeren: hijgen, (oren, poten)

• Risico rassen:

• dikke vacht

• bulldog, boxer, mops,… Al 

problemen vanaf (38,0-)38,5°C 

lichaamstemperatuur!

• Warm weer, inspanning, opwinding

• AUTO!! 



3. HITTESLAG

• Signalen:

• Hijgen

• Speekselen -> droge slijmvliezen

• Felrode slijmvliezen

• Zwakte, suf

• Braken, diarree

• Warm aanvoelen, verhoogde lichaamstemperatuur

• Bewusteloos 

• Sterfte



3. HITTESLAG

• Behandelen!

• Naar koele plaats brengen

• Afkoelen met water op kamertemperatuur, overvloedig!

• Tuinslang (koud , zwembad (voorzichtig!!!!), airco, (natte dweilen )

• Temperatuur elke 10 minuten controleren

• Blijven afkoelen tot lichaamstemperatuur normaal (38-39°C) is!

• DIERENARTS!!



3. HITTESLAG

• DIERENARTS!!





3. HITTESLAG

• Politie reglement?

• Bel onmiddellijk de politie en leg duidelijk uit wat er aan de hand is en waar, 

nummerplaat!

• Politie stelt inbreuk van dierenwelzijn vast en onderneemt actie

• Foto of fimpje

• Zelf ruit inslaan is misdrijf (schadevergoeding, lange en mogelijk dure procedure tussen de 

veroorzaker en de benadeelde, eventuele vervolging,....).



3. HITTESLAG

• Hoe vermijden:

• Gezond verstand

• Regelmatig water drinken

• Schaduw

• Afkoelen: 

• zwembadje, nat maken, cooling mat of vest

• Gekoelde treats

https://www.facebook.com/dierenarts.rousseau/videos/1439256936131278/





3. HITTESLAG

• Beter niet:

• Cooling halsband

• Vaak huidontsteking eronder

• Niet effectief genoeg



EHBO

1. Verwondingen

2. Epilepsie

3. Hitteslag

4. Giftige stoffen

5. Braken/diarree

6. Allergische reactie



4. GIFTIGE STOFFEN

• Antigif centrum

• Bijsluiter of informatie op verpakking!

• Niet zomaar zelf iets proberen!



4. GIFTIGE STOFFEN - INWENDIG

• Medicatie: diergeneeskundig en humaan!

ontstekingsremmer, anticonceptie, slaapmiddelen,…

• Schoonmaakproducten

• Onderhoudsproducten (antivries in ruitenwisser vloeistof)

• Pesticiden

• Herbiciden 

• Rattengif of vergiftigde muizen/ratten!

• Planten: LELIES!!



4. GIFTIGE STOFFEN - INWENDIG

• Wel doen:

• Anti-gif centrum

• Dierenarts 

• Gevaarlijke producten veilig opbergen

• Niet doen:

• Denken: “het zal wel meevallen”

• Doen braken



4. GIFTIGE STOFFEN - UITWENDIG

• Medicatie: pipetten tegen parasieten, halsbanden,…

• Schoonmaakproducten: irritatie voetzolen, tong (kat)

• Pesticiden: irritatie

• Olie, verf,…



4. GIFTIGE STOFFEN - UITWENDIG

• Wel doen:

• Spoelen, wassen (“dreft”)

• Niet doen:

• Denken: “het zal wel meevallen” en laten zitten

• Oplikken => inwendige problemen

• Verdere huidschade



EHBO

1. Verwondingen

2. Epilepsie

3. Hitteslag

4. Giftige stoffen

5. Braken/diarree

6. Allergische reactie



6. BRAKEN, DIARREE

• Acuut braken en/of diarree

• Algemeen alert

• Geen koorts

• Geen bloed bijmenging

• Geen verdere achteruitgang

• Kan vele oorzaken hebben van onschuldig tot levensbedreigend!

Veiligste is dierenarts contacteren

• Zeker bij: zwakte, koorts, bloed, vermoeden vergif, achteruitgang, heel hevig, braken-zonder-braken, …

=> dierenarts!



6. BRAKEN, DIARREE

• Acuut braken en/of diarree

• Max. 12 uur vasten

• Wel laten drinken in kleine beetjes

• Daarna makkelijk verteerbare voeding 

(bvb gekookte kipfilet + gekookte 

rijst/pasta/aardappel)

• Langzaam weer naar gewone voeding

• Bij diarree voedingssupplement

• Moet beter worden en mag zeker 

niet erger worden!



EHBO

1. Verwondingen

2. Epilepsie

3. Hitteslag

4. Giftige stoffen

5. Braken/diarree

6. Allergische reactie



7.  ALLERGISCHE REACTIE

• Door: insectenbeten, planten, andere stoffen

• Symptomen: roodheid, zwelling, jeuk, benauwdheid

• Dierenarts, zeker bij:

• Benauwdheid (zwelling thv luchtwegen)

• Erge jeuk



EHBO – TAKE HOME MESSAGE

• Rustig blijven

• Veiligheid van uzelf en het dier

• Voorzorgen nemen

• Erger voorkomen

• EHBO-kit bij de hand of op vaste plaats in huis

• Dierenarts bellen!




