
Bewusteloosheid en reanimatie 

  

Na een ongeval kan het gebeuren dat er een bewusteloosheid optreedt, het kan ook 

gepaard gaan met hevige bewegingen (krampen), maar hij kan natuurlijk ook muisstil 

liggen. Een oorzaak van bewusteloosheid kan zijn dat de bloedtoevoer naar de hersenen 

stagneert.  

 

Hoe controleren we of de hond bewusteloos is:  

 Hartslag en ademhaling controleren 

 Controleren van oogreflex, we raken de oogleden aan, knipperen ze dan is de 

hond niet overleden 

 Pupilreflex of voetreflex, als er licht wordt geschenen in het oog zal de pupil 

vernauwen. Bij de voetreflex moeten we op de tenen drukken en de hond zal zijn 

poot optillen. 

 Anusreflex, als we de huid van de anus aanraken trekt die samen 

  

Na constatering van bewusteloosheid zorgen we dat de tong uit de bek komt, het hoofd 

in het verlengde van de wervelkolom ligt, zodat de luchtpijp vrijkomt om adem te kunnen 

halen, contacteer de dierenarts voor verdere behandeling.  

 

Intensiteit van de bewusteloosheid:  

 Flauwte : voorbijgaande versuffing, vaak ten gevolge van een harde klap tijdens 

een ongeval. De reflexen zijn deels verdwenen. De hond is gauw weer bij zijn 

positieven. 

 Coma : Zeer diepe bewusteloosheid. Alle reflexen zijn verdwenen, de ademhaling 

is traag en oppervlakkig, de pols is nauwelijks te voelen en is onregelmatig. Het 

dier zal urine en ontlasting laten lopen. Dit is een SPOEDGEVAL. 

 Schijndood : Deze toestand moet onmiddellijk worden herkend, omdat de dood 

hierop snel volgt. Er zijn geen reflexen meer aanwezig, geen ademhaling meer te 

ontdekken, de hartslag is traag en onregelmatig, de pols is niet meer te voelen. Er 

moet direkt worden begonnen met kunstmatig ademhaling en eventuele 

hartmassage, de dierenarts moet onmiddellijk worden ingeschakeld. 

  

REANIMATIE  

 

Indien het dier bewusteloos is en de ademhaling ligt stil moet je onmiddellijk beginnen 

met kunstmatige ademhaling:  

 Het dier op zijn rechterzijde op een harde ondergrond leggen 

 De voorpoten naar voren strekken 

 Als er een gat is in de borstwand, deze afdekken met plastic (bijkomstig) 

 De hals strekken 

 De tong zo ver mogelijk naar voren trekken en kijken of er niets in de keel zit 

 Al deze handelingen moeten zeer snel gebeuren 

 Sluit de muil 

 Trek de bovenlip over de onderlip, zodat er geen lucht door de muil heen kan 

 De muil met een hand dichthouden 

 Plaats de lippen over beide neusgaten 

 Blaas lucht in de neus, zodat de borstwand omhoog komt. De kracht waarmee 

geblazen moet worden is afhankelijk van de grootte van het dier 

 De lippen weghalen en de lucht laten uitstromen 

  



Na een ademhalingsstilstand volgt soms ook een hartstilstand, zodat ook hartmassage 

nodig is:  

 Controleer de pols van het dier op de zogenaamde drukpunten, of controleer 

rechtstreeks de hartslag in de hartstreek 

 Bij een hartstilstand moet onmiddellijk hartmassage toegepast worden. 

 Leg het dier op zijn rechterzijde op een harde ondergrond 

 Strek de voorpoten zo ver mogelijk naar voren 

 Plaats de wortel van de hand vlak achter het schouderblad, ongeveer 5 cm boven 

het borstbeen. 

 Druk met krachtige maar vloeiende en gecontroleerde stoten op de borstwand 

 De kracht waarmee gedrukt wordt is afhankelijk van de grootte van het dier. Bij 

kleine dieren kan men ook de borstkas in een hand nemen en hem met de hand 

samendrukken. Dikwijls is er ook gelijktijdig kunstmatige ademhaling nodig. 

 Controleer na enkele cycli of het hart zelfstandig werkt. 

 Indien je alleen bent beadem je het dier 2 x en ga je over tot een cyclus van 15 - 

25 x hartmassage 

 Ben je met z'n tweeën kun je 1 x beademen, waarna je medewerker 5 x 

hartmassage toedient 

 Herhaal die cycli tot de ademhaling herneemt of tot de dierenarts aanwezig is 

 Indien het dier moet vervoerd worden, moet de kunstmatige ademhaling 

voortgezet worden tot bij de dierenarts 

  

Wees kalm!! 

 


