Botbreuken en verstuikingen
1. Botbreuken
Een ongeluk is vlug gebeurt, soms gebeurt het dat jonge honden bij het spelen
ongelukkig terechtkomen en een poot breken. Ook bij verkeersongelukken zien we vaak
botbreuken optreden. Vaak zien we een breuk van het dijbeen, het scheenbeen in
combinatie met het kuitbeen, het opperarmbeen, het spaakbeen in combinatie met de
ellepijp. Ook wordt de onderkaak nogal eens bij verkeersongelukken gebroken.
Er bestaan 2 soorten breuken:



Gesloten breuk: bij een gesloten breuk is de huid niet beschadigt
Open breuk: bij een open breuk is er een huidwond die de verbinding met de
buitenwereld maakt. Deze is gevaarlijk omdat het bot en het beenmerg in direct
contact met de omgeving komt en er zo een grote kans ontstaat op infectie,
vandaar gelijk de wond afdekken met een steriel gaas.

A. Eerste hulp bij botbreuken:
Waarneming:






Het bot is op een andere plaats te bewegen dan waar het gewricht zich bevindt
Er ontstaat op de plaats van de breuk een zwelling
Door beschadiging van weefsel en bloedvaten ontstaat er een bloeduitstorting
Bij bewegen van de poot voel je de botten langs elkaar krassen, dit moet
natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden
Uw hond kan niet op zijn poot staan

Behandeling:






Zorgen dat de gebroken poot zo min mogelijk beweegt, om complicaties en pijn te
voorkomen
Eventueel een open wond met steriel gaas afdekken
Uw gewonde hond naar de dierenarts vervoeren, waarbij hij ligt op een zo vlak
mogelijke onderlaag
Loopt hij of zij zelf op drie poten, laat uw hond dat dan zo rustig mogelijk doen
Geef geen pijnstillers, want hij mag de poot niet gebruiken

Nabehandeling:




Zorg dat de hond na het zetten van de breuk een goede doorbloeding heeft om de
genezing te bevorderen
Bouw het lopen op de poot langzaam op, met korte stukjes aan de lijn zodat de
bespiering zich weer langzaam kan opbouwen.
Eventueel kan je kiezen voor enkele behandelingen bij een dieren fysiotherapeut
om de genezing te bevorderen

2. Verstuikingen
Ook een verstuiking kan door een foutieve sprong of val plaatsvinden. Dit is een
uitrekking of zelfs scheuring van gewrichtskapsel en gewrichtsbanden, vaak doordat de
botstukjes die zich in het gewricht bevinden door geweld van buitenaf verschuiven. De
botstukken komen daarna wel weer op hun oorspronkelijke plaats terug.
Waarneming:






Plotselinge pijn
Niet meer op de poot kunne staan
Pijn bij bewegen
Plaatselijke zwelling en warmte

Behandeling:






Met een stevig, nat en koud verband het gewricht onbeweeglijk maken
Eerste uren verband nat en koud houden
Verband tijdig wisselen om verdere zwelling tegen te gaan
Rust geven
Als de zwelling niet meer toeneemt, warm houden

Raadpleeg steeds uw dierenarts.

