Lekker

D

aar vliegt je hond, achter een

Haren, takjes, modder en zand belemmeren

bijtwond worden er behoorlijk wat bacteriën

haas aan. Vol de struiken in.

de genezing van een wond. Daarbij mag je

achtergelaten. Door een wond te hechten sluit

Wanneer hij weer bij zinnen is

gebruikmaken van desinfecterende middelen.

je echter vuil op. Dat kan na enkele dagen

en parmantig naast je loopt

Een oppervlakkige schaafwond kun je desin-

leiden tot een flinke ontsteking, abces of zelfs

zie je opeens wat bloeddrup-

fecteren met jodium of chloorhexidine. Bij die-

sepsis (bloedvergiftiging). Kleine wonden

pels. Het vel onder zijn buik

pere wonden mogen dergelijke middelen ook

worden daarom gereinigd, gedesinfecteerd

hangt los en je kijkt zó in een open wond.

worden gebruikt, maar let dan op dat er geen

en opengelaten. Een uitzondering zijn won-

Meestal bloedt zo’n wond niet, maar als dat

alcohol in zit, omdat dit behoorlijk kan irrite-

den aan de oogleden. Hoe klein ook, deze

toch gebeurt is het belangrijk het bloeden zo

ren. Bij twijfel kun je ook overleggen met de

zullen altijd moeten worden gehecht. Overige

snel mogelijk te stelpen door te duwen op

dierenarts. Is de wond eenmaal schoon, dan

wonden die groter zijn dan 3 centimeter en

het weefsel waaruit het bloed lijkt te komen.

is het belangrijk om de wond te beschermen.

die open blijven staan, kunnen beter worden

Meestal stopt een kleine bloeding dan na

Niet alleen moet vuil van buitenaf worden

een paar minuten. Is er een groter bloedvat

geweerd maar ook is het zaak te voorkomen

geraakt dan kan het bloeden veel heviger zijn.

dat de hond aan zijn wond likt of krabt. Een

Onder de poten, net achter het grote zoolkus-

shirt, rompertje of kap kan daarbij helpen.

sen, loopt een grote slagader wat oppervlak-

In de dierenspeciaalzaak zijn ook speciale

kiger. Bij diepe verwondingen kan die slagader

medische shirts verkrijgbaar. Met een maand-

behoorlijk bloeden. Alleen met flinke druk

verband in zo’n shirt kan wondvocht worden

op het vat is dat te dichten. Om druk uit te

opgevangen.

oefenen kun je ook een stuk stof of een plastic
zakje strak om de poot binden. Een ritje naar
de dierenarts is dan tenminste mogelijk.

Schone wonden

Hechten of niet hechten

Huidwonden genezen het snelst wanneer
ze worden gehecht. Niet elke wond wordt
gehecht. Of en hoe een wond gehecht moet

Een wond die niet bloedt moet worden

worden, wordt bepaald door hoe een wond

schoongemaakt. Daar kun je zelf al mee

is ontstaan, hoe groot deze is en of de wond

beginnen bij thuiskomst. Met schoon water

schoon of vervuild is. Een rijtwond door plant

kan viezigheid uit de wond worden gespoeld.

of struik is meestal niet zo vies, maar bij een
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wonden bij Honden

losgaan in het bos
Niets is lekkerder dan los rennen over het veld – of door het bos – of
rond het water. Nu de lente is begonnen, is het heerlijk om de frisse
lucht door je vacht te jagen. En over jagen gesproken: achter konijnen
aan – of een mooie dame – is ook prachtig. Of die brutale heer het
veld af jagen. Het leven van een hond is fantastisch. Maar soms gaat
het mis. Een ongeluk zit in een klein stokje… hoekje.
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gesloten. Om een ontsteking te voorkomen

kuur helpt – in combinatie met het draineren

komt bij honden en katten nauwelijks voor. Er

zal zo’n wond gedeeltelijk open worden gela-

van de wond – om ontstekingen te voorkomen.

wordt niet specifiek voor behandeld of tegen

ten. Zo kan wondvocht afvloeien. Dat kan

Ook een lokale behandeling van de wond

gevaccineerd.

bijvoorbeeld door een drain te plaatsen, een

helpt. Door deze vochtig te houden verloopt

rubberen slangetje waarmee je voorkomt dat

de genezing sneller. Bijvoorbeeld honingzalf

de wond te snel dichtgaat. Als er na een paar

biedt zulke voordelen, ook omdat honingzalf

dagen geen vocht meer uit de wond komt, kan

een antibacteriële werking heeft. Mensen met

honden ook weleens te maken met vliegende

de dierenarts de drain verwijderen.

een vervuilde wond of bijtwond krijgen naast

stokken. Het spelen met stokken is een gewel-

een antibioticumkuur een behandeling tegen

dig tijdverdrijf voor baasjes die hun speeltje

Het inzetten van antibioticum bij open won-

tetanus. Deze aandoening, veroorzaakt door

hebben thuisgelaten. Inmiddels zijn er heel

den is redelijk vrij van discussie. Een korte

gifstoffen van de bacterie Clostridium tetani,

wat actiegroepen actief om te wijzen op de

Vang die stok!

Naast rijt- en bijtwonden krijgen loslopende

gevaren van stokken. Een stok die verkeerd
terechtkomt kan bij een Duitse Dog minder

Verantwoordelijkheid
Wie schade maakt is daarvoor verantwoordelijk. Een hond die een (hond van een) ander
schade toebrengt valt onder verantwoordelijkheid van zijn eigenaar. De eigenaar zal
daarom de schade moeten dekken. Bij het aanwijzen van de aansprakelijkheid maakt
het geen verschil of één of beide honden aangelijnd waren of losliepen. De meeste
aansprakelijkheidsverzekeringen hebben daarom ook huisdieren in hun dekking meegenomen. De toegebrachte schade is daarmee gedekt en zal veelal ook de gevolgschade,
zoals infecties en arbeidsongeschiktheid, dekken. Wie geen aansprakelijkheidsverzekering heeft zal deze kosten zelf moeten dragen. In alle gevallen is de afhandeling afhankelijk van medewerking en coulance van beide partijen, anders moet een en ander via
een gang naar de rechter moeten worden beslecht.

kwaad dan bij een Chihuahua. Een hersenschudding of oogbeschadiging kan het gevolg
zijn. Met een stok in de bek lopen of rennen
leidt echter ook regelmatig tot ongelukken.
Komt die stok verkeerd terecht in de bek dan
kunnen in de bek of achter in de keel flinke
wonden ontstaan. Al bloedend en kokhalzend
belanden dergelijke slachtoffers bij de dierenarts. Onder narcose kan die in de keel uiteindelijk de ernst van het trauma beoordelen.
Vaak duurt het een paar dagen voordat deze
honden weer normaal kunnen eten en drinken. Het blijft daarmee verstandiger om veilig
speelgoed mee te nemen tijdens het buitenspelen met je hond. ←
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