Houdt u er rekening mee dat in het geval van paniek
of pijn het huisdier anders reageert dan normaal!

Bij de volgende symptomen zo snel mogelijk de dierenarts waarschuwen!
Wat is er aan de hand

Wat kunt u doen

Benauwd
Blauwe tong, happen naar adem, in paniek

1. Halsband afdoen;
2. Luchtweg vrijmaken;
3. Mond-op-neus beademen.

Bloeding/Wond

Met een schone doek stevig op de wond/bloeding drukken.

Braken zonder dat er iets komt
Grote honden plots een dikke buik

SNEL CONTACT OPNEMEN!
Dit kan een maagdraaiing zijn!

Iets geks of verkeerd gegeten

Eventueel de bek spoelen, de resten of verpakking
meenemen.

Ongeluk/Aanrijding/Val

PAS OP VOOR UZELF!
Stelp eventuele bloedingen, houdt het dier zo rustig
mogelijk.

Oog eruit

Doe sla-olie op het oog, zorg ervoor dat het oog niet kan
beschadigen, bijvoorbeeld door een doek om het lijf
(niet het oog) te binden.

Oververhitting

Koelen met lauwwarm (geen koud) water en voor controle
naar de dierenarts, er kan orgaanschade optreden.

Plassen lukt niet
(met name bij katers)

Dikke buik, sloom, pijnlijk naar de bak blijven lopen.
Contact opnemen, de plasbuis kan verslopt zitten.

Pootje in een afwijkende stand

Probeer het niet zelf recht te trekken. Vervoer het dier op
een doek, pak het dier daarmee ook op.

Epilepsie-achtige aanvallen/toevallen
(5 minuten of langer)

Leg het dier neer zodat het zichzelf niet kan verwonden,
pas op voor uwzelf.

Vergiftigen

1. Probeer uit te vinden om welk vergif/welke stof het gaat;
2. Schrijf op welke stof het was;
3. Neem de verpakking mee.

Wespensteek

Zeker bij happen naar wespen kan de keel gezwollen raken
en het dier benauwd worden (zie benauwd).

Bij de volgende symptomen binnen een dag de dierenarts waarschuwen!
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