Braakt uw huisdier of heeft uw huisdier voortdurend diarree?
Gaat de conditie van uw huisdier snel achteruit? Vooral bij jonge dieren raden wij u aan om
met spoed naar de praktijk te komen.
Is uw huisdier aangereden?
Laat uw huisdier na een aanrijding altijd onderzoeken, ook al lijkt er niets aan de hand.
Heeft uw huisdier ernstige problemen met ademhalen?
Heeft uw hond moeite met ademhalen? Dit kan duiden op ernstig long- of hartfalen.
Bijvoorbeeld: ademhalen met veel geluid, blauwe tong, snakken naar adem. Of uw dier is in
paniek en durft niet te gaan liggen. Probeer zoveel mogelijk de hals te strekken om het
ademen te vergemakkelijken totdat u bij de praktijk bent.
Probeert uw hond zonder resultaat over te geven en wordt de buik snel dikker?
Dikker worden, ofwel opzwellen achter de ribboog. Dit kan een maagverdraaiing zijn. Dit
komt vooral voor bij grote honden, met een diepe borstkast (dobberman, rottweiler, dog,
bouvier). Hierbij is altijd grote spoed geboden. Een maagdraaiing die niet binnen 5 uur wordt
opgeheven heeft in 100% van de gevallen een dodelijke afloop.
Heeft uw huisdier een slagaderlijke bloeding?
Probeer met de vingers en/of verband (bijvoorbeeld een theedoek, handdoek of iets
dergelijks) op de bloeding drukken. Bij spuitende bloedingen aan een voor- of achterpoot in
de oksel of lies moeten de bloedvaten dicht gedrukt worden. Iedere 15 minuten moet de
druk even verminderd worden.
Kan uw kater of reu niet plassen?
Als het persen op de blaas zonder resultaat is, moet u direct naar de praktijk komen.
Bij verlate behandeling bestaat de kans op blijvend nierfalen of dodelijke afloop.
Bij geboorteproblemen: Een half uur continue persen;
Bij persweeën (of door uitputting gestopt met persen), terwijl het vorige jong 1 á 2 uur
geleden werd geboren;
Bij diepe wonden van buik of borst: Hart/longen/buikorganen kunnen geraakt zijn.
Altijd laten onderzoeken, ook al lijkt er niet veel aan de hand;
Bij brandwonden;
Bij vergiftiging: Indien mogelijk de verpakking meenemen;
Bij acute verlammingen: Plotseling niet meer kunnen bewegen van een of meer
lichaamsdelen;
Bij voortdurende toevallen;
Bij oververhitting: zo snel mogelijk naar een koele plaats brengen, zo mogelijk
afkoelen met water;

Bij onderkoeling: Het dier warm houden met dekens en kruiken;
Bij botbreuken, uitpuilen of beschadiging van een oog, niet geaaid willen worden op
de kop of de kaken niet kunnen/willen openen.

