
 

 

 

De dierenambulance 
Wat doet de dierenambulance? 

 
Een dierenambulance ziet er anders uit dan een ambulance bedoeld voor mensen. De dierenarts vertelt 

wat je allemaal in een dierenambulance vindt. 
 

Als een dier gewond is of je vind een dier zonder eigenaar kan je de dierenambulance bellen. Het telefoontje 

komt dan binnen in de meldkamer en degene aan de telefoon bepaalt dan of de dierenambulance zal gaan 

uitrijden. Is die situatie ernstig dan komt de dierenambulance direct in actie.  

Zoals je kunt zien, ziet een dierenambulance er anders uit dan een ambulance voor mensen. Anders dan 

mensen zijn dieren vaak als ze gewond zijn best wel angstig en willen ze niet graag mee. Dus als eerste wil je 

een dier gaan vangen. De beste manier om dat doen is door eerst jezelf te beschermen en dat kan met dit soort 

handschoenen. Deze handschoenen kan je aantrekken en mochten dieren gaan bijten dan kunnen ze je vingers 

niet beschadigen.  

Als tweede, als je deze hebt aangetrokken kan je het beste een handdoek gebruiken om het dier op te pakken. 

Dit is een voorbeeld van zo'n handdoek en je kan ook als het een groot dier is een dikkere handdoek pakken of 

een groter laken. Mocht het allemaal niet lukken dan is er nog een andere oplossing, dat is bijvoorbeeld een 

vangnet. Hier kan je bijvoorbeeld een kat mee vangen of een eend of een egel.  

Als de dieren te groot zijn of ze zijn echt heel erg wild is het mogelijk om een vangstok te gebruiken. Die ziet 

er zo uit en je ziet het al, het is een stok met een lus eraan. Je moet heel voorzichtig zijn, als dieren 

nekklachten of rugklachten hebben kan je hiermee zorgen dat het erger wordt. Dus je moet er heel voorzichtig 

mee omgaan en dat kunnen de mensen van de dierenambulance  hartstikke goed. Deze lus leg je om de hals 

van het dier heen en daarna trek je heel voorzichtig 'm om de hals strak. En daarna kan je hem vangen en neem 

je hem mee naar de dierenambulance.  

Als een dier niet meer kan lopen is er nog een oplossing, dan leg ik deze even aan de zijkant neer. En dat is op 

een brancard. En dat lijkt wel heel erg als net bij mensen. een dier kan je heel erg goed op zo'n brancard 

leggen. Er zitten van die riemen omheen daar kan je ze mee vastleggen. En dan kun je hem daarmee ook weer 

heel voorzichtig naar de ambulance brengen.  

Als je nu een gewond dier gevonden hebt of een dier zonder eigenaar is het natuurlijk wel heel fijn om te 

weten van wie die nou eigenlijk is. Het fijne is dat heel veel dieren een chip hebben. Dat is een klein staafje 

dat zit vaak onder de huid, achter de schouderbladen of aan de linkerkant van de hals. Daar staat een nummer 

in en dat nummer heeft vijftien cijfers. De eerste drie cijfers zeggen uit welk land ie komt. De rest van de 

cijfers zijn aan de eigenaar gebonden. Ik zal het laten zien bij deze hond.  

Dit is een apparaatje waar mee je zo'n ding kan uitlezen. Ik ga hem even aanzetten en haal hem heel 

voorzichtig langs de hals. En hij geeft een bliepje dat betekent dat hij hem gevonden heeft. Hier staat dat 

nummer op. Dit nummer kan ik op mijn computer invoeren en dan weet ik gelijk van wie die hond is en waar 

die woont.  

De dierenambulance rukt natuurlijk vaak uit voor gewonde dieren dus er zij allerlei eerste hulpmiddelen 

aanwezig in de ambulance. Zoals daar zijn een thermometer, hondenschoentjes, allerhande verbandmiddelen.. 



 

 

 

zoals hier en hier. En daar kan je bijvoorbeeld een dier met een hele grote buikwond mee verbinden. Kijk. Op 

deze manier. Nou, en nu snel naar de dierenarts. 
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