
EHBO Algemeen 

  

Honden zijn levende wezens, en net zoals bij de mens zit een ongeluk vaak in een klein 

hoekje. 

Het is dan ook heel interessant om te weten hoe je op een juiste manier moet handelen 

wanneer zich iets voordoet. 

Vaak is een bezoek aan de dierenarts een vereiste, maar uw eerste bevindingen en hulp 

kunnen voor uw viervoeter en de dierenarts van groot belang zijn.  

 

A. Wat is het doel van EHBO:  

 Het redden van het leven van een dier 

 Het lijden van het dier te verlichten 

 Het verergeren van klachten voorkomen 

 Het herstel van het dier bevorderen 

  

B. Welke regels moet men in acht nemen:  

 Blijf kalm en let op gevaar voor uzelf en de omgeving van het dier 

 Ga eerst na wat het dier mankeert, pas daarna handelen 

 Zorg dat het dier blijft ademen 

 Stelp eventuele bloedingen 

 Verplaats het dier niet verder dan strikt noodzakelijk 

 Voorkom onnodige afkoeling van het dier 

 Bij dreigende dood of shock, de bloedsomloop op gang houden, zo nodig 

reanimeren 

 Probeer zo snel mogelijk deskundige hulp van een dierenarts in te schakelen en 

geef deze zo duidelijk mogelijke informatie over het voorval 

  

Dat je vooral kalm moet blijven spreekt voor zich, denk hierbij altijd aan uw veiligheid, 

bv. het verkeer om je heen, bij elektriciteitsverwondingen altijd eerst nagaan of de 

stroombron werd onderbroken. Nooit aan de draden of de hond komen voordat u dat 

gecheckt heeft. Een droog stuk hout geleidt geen elektriciteit en kan goed gebuikt 

worden om de bedrading van uw gewonde hond te verwijderen.  

 

Ga het dier niet onnodig verplaatsen, ook bij een gewond dier hebben we de kans dat we 

het letsel verergeren. 

Probeer de hond op de plaats van het ongeval te helpen. Moet het dier toch verplaatst 

worden gebruik je best een doek, deken of plaid.  

 

C. Welke handelingen doe je eerst:  

Pak bij een gewonde hond het ernstige letsel het eerst aan. Dus eerst de meest 

levensbedreigende zaken zoals dreigend ademstilstand, slagaderlijke bloedingen, pas 

daarna de kleinere bloedingen, gebroken poten e.d.  

 

De tweede levensreddende handeling is het stelpen van bloedingen. Bloed vervoert de 

zuurstof door het lichaam en een tekort aan bloed brengt de hond op een tekort aan 

zuurstof, en zuurstof heeft de hond nodig zodat zijn lichaam verder kan blijven 

functioneren.  

 

Zorg altijd dat uw hond niet onderkoelt raakt, leg iets warm over hem heen. Leg hem 

nooit op een koude ondergrond. Denk er wel aan dat een gewond dier niet opgewarmd 

kan worden.  

 

Denk er altijd bij een dreigende dood of shock aan dat je de bloedsomloop op gang 

houdt, want het lichaam heeft zuurstof nodig. Pas zo nodig reanimatie toe. Blijf de 



bloedsomloop altijd controleren totdat de dierenarts het van je kan overnemen.  

 

D. Hoe de hartslag controleren:  

Het hart pompt zuurstofrijk bloed via de slagaders het lichaam in. Bij elke hartslag zetten 

de wanden van de slagaders iets uit. Dus door de slagaders te kunnen voelen kunnen we 

de hartslag meten. Op diverse plaatsen bij onze hond liggen de slagaders dicht op het 

huidoppervlak, zodat ze ons de mogelijkheid geven om de hartslag te meten. Deze 

plaatsen zijn de oksels, de liezen, onder de staartimplant, dit noemen we daarom ook de 

drukpunten. 

Bij de hond is een normale hartslag 60 tot 150 slagen per minuut.  

 

De ademhalingsfrequentie bij uw viervoeter kunt u ook tellen door het op en neer gaan 

van de borstkast per minuut te tellen, in principe wordt alleen het op of het neer geteld. 

Een hartslag heeft ook een verhoogde ademhalingsfrequentie want hij moet dan immers 

meer zuurstof aanvoeren om het bloed door het lichaam te pompen.  

 

E. Inhoud van de EHBO koffer:  

Onderstaande dingen mogen niet ontbreken in je EHBO kist.  

 Hydrofiel zwachtel 

 Zwachtels (bv.tensocrepe) 

 Elastische kleefzwachtels (vetrap, vetflex of andere)(5, 7.5, 10 cm) 

 Kleefpleister breed en smal (leukoplast) 

 Apart verpakt steriele gaasjes ( 5x 5 cm en 10 x 10cm) 

 Watten (kleine rol) 

 Handschoenen (latex of plastic) 

 Jodium- of waterige betadine oplossing 

 Zeep (desinfecterend, bv. Hibiscrub) 

 Zuurstofwater / Waterstofperoxide 

 Alcohol 

 Antibacteriële doekjes (dettoldoekjes of andere) 

 1 splinterpincet 

 1 rechte verbandschaar 

 1 kromme schaar met stompe, afgeronde punten (om klitten of haar rond een 

wonde weg te knippen) 

 Digitale koortsthermometer 

 Tekentang 

 Wegwerpspuitjes van 20 ml, 10 ml, 5 ml, 2 ml, 1 ml om vloeibare medicijnen tot 

te dienen 

 Set muilbandjes 

 Coldpacks (in de koelkast, om zwellingen en verrekkingen te behandelen) 

 Paar sokken (om over de voeten te trekken na verzorging, kan ook dienst doen bij 

wonden aan het oor) 

 Plastiek zakjes (om de verbonden voeten droog te houden) 

 Touw of lint om als tourniquet te gebruiken 

 Spalken 

 Potje actieve kool 

  

Eventueel kan je dit nog aanvullen met eenvoudige pijnstillers, zalf tegen insectenbeten. 

 


