Preventie bijtincidenten:
Voorlichting:
Voorlichting geven aan vrijwilligers die met de honden omgaan. De
voorlichting is er vooral opgericht om bijtincidenten te voorkomen. Maar
ook moet verteld worden hoe te handelen in noodsituaties en als het toch
mis gaat.
Voorlichting over gedrag aan de hand van film, beeldmateriaal, tijdens
training. Belangrijkste is om lichaamstaal van de hond te leren begrijpen.
Omgang honden leren. Do’s en do’nts.
Zie documentatie vrijwilligers-bijeenkomsten

Voorzorgsmaatregels Honden:
Bij binnenkomst wordt van elke hond een rapport gemaakt en daaraan
gekoppeld een trainingsplan. Aan de hand hier van wordt bepaald of er
extra veiligheidsmaatregels genomen moeten worden bij de omgang van de
hond.
Veiligheidsprotocol per hond bij verschillende situaties:
• alleen eigen trainster
• vreemde trainer
• trainster met vrijwilliger
• alleen vrijwilliger
• aanwezigheid meerdere mensen
• hond in openbare gelegenheid, hond in combinatie met andere
honden etc.
Te nemen maatregels:
• Twee halsbanden en lijnen
• Extra stevige halsband
• Evt halti, haltiharness, muilkorf
• Afstand houden
• Fysieke barrière (bench, kennel, hek, etc.)

Bij drukkere gelegenheden/ evenementen iemand toezicht laten houden.
omstanders instrueren

Als het toch mis gaat:

BHV: Edith en Mariska
EHBO-dieren: Yvette
Tijdens evenementen van de stichting is er altijd iemand aanwezig in het
bezit van een EHBO-diploma of BHV-diploma.

Hoe handelen om zoveel mogelijk fysieke schade te
voorkomen?
•
•

•
•
•

Blijf rustig!
Ga niet rennen. De kans is groot dat dit bij honden hun jachtinstinct
opwekt en ze je achter na komen. Blijf stil staan, kijk de hond niet aan
en kruis je armen voor je borst.
Indien de hond je omver loopt, maak je dan zo klein mogelijk en blijf stil
liggen.
Trek niet terug als u gebeten wordt. Vaak ontstaan hier door
scheurwonden.
Indien 2 honden vechten, probeer ze dan uit elkaar te halen door ze bij
hun staartbasis te pakken en de achterhand op te tillen. Bij de halsband
pakken gaat vaak fout met als gevolg dat u zelf gebeten wordt. Indien er
een deken voor handen is, kunt u ook deze over de honden heen gooien.

Hoe handelen om zoveel mogelijk emotionele schade te
voorkomen?
•
•
•

Blijf rustig
Probeer het gebeurde goed te evalueren
Zoek eventueel professionele hulp

Hoe handelen bij fysieke schade?
Bij bijtwonden is er bijna altijd sprake van potentieel ziekmakende
bacteriën in de wond. Een bezoek aan de huisarts of eerste hulp post is
daarom verstandig.
Bij beperkte schade, de wond goed laten uitbloeden en de wond spoelen
met water en uitwassen met zeep of een fysiologisch zoutoplossing. Daarna
de wond desinfecteren met een huiddesinfectans (betadine jodium oplossing
1:10 tot 1:20), de wond afdekken met een nat verband en de huisarts of
eerste hulp om advies vragen.
Bij ernstige verwondingen, is het stelpen van de bloeding het belangrijkste,
terwijl de hulp diensten worden gewaarschuwd.
Bijtwonden kunnen vervelende infecties geven. Afhankelijk van de plaats
en de ernst van de wond kan het nodig zijn dat de patient antibiotica krijgt.

Bij diepere wonden is er een risisco voor tetanus. De wond hoeft niet eens
groot te zijn, vooral diepe wonden met een klein oppervlak geven risico op
tetanus. Kijk na hoelang geleden het laatste tetenusvaccin is toegediend.
Indien dit te lang geleden is of bij twijfel, kan er tegen tetanus worden
ingeënt.

Evalueren gebeurde en te nemen maatregels
Een week na het ongeval wordt de situatie geëvalueerd en bepaald of er
maatregels genomen moeten worden. Het is verstandig om even te wachten
met beslissingen te nemen, totdat alle emoties rond het ongeval weer wat
zijn gezakt.
Er kan van deze regel afgeweken worden indien er sprake is van een
onhoudbare (gevaarlijke) situatie.
Bij twijfel wordt het oordeel gevraagd van een tweede gedragsdeskundige.

Nazorg
Een (bijna) bijtincicent kan naast fysieke schade ook emotioneel
traumatisch zijn. Van belang is dat er contact wordt opgenomen met het
slachtoffer en te informeren naar zowel de fysieke als emotionele toestand.
Eventueel kunnen hier vervolgstappen uit voort komen. (huisarts, psychische
nazorg)

