Niet zelf dokteren

De Dierenambulance,

D

geen dag hetzelfde

4 oktober: Dierendag, voor veel mensen reden om hun huisdier extra te
verwennen. De medewerkers van de Dierenambulance doen iedere dag een
stapje extra voor zieke en gewonde dieren. Coördinator Peter van den Akker van
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek: “Het mooiste is dieren met hun eigenaar
herenigen.”

Wat kun je het beste doen als je een gewond dier vindt?
“Ga niet zelf hobbyen maar laat het aan de professional
over. Verder ligt het aan de verwonding. Je moet bijvoorbeeld nooit aan het touwtje trekken van een vogel die een
vishaak heeft doorgeslikt. En het ook niet afknippen. Het
beste kun je het touwtje met een stokje of takje om de snavel vastbinden. Je kunt ook meteen de Dierenambulance
bellen of de vogel zelf naar het vogelhospitaal brengen. Bij
een aangereden hond of kat moet je ons sowieso bellen.
Probeer het dier kalm te houden en laat het liggen waar
het ligt, behalve als het echt niet anders kan. Bij verplaatsen
ontstaat al snel extra letsel. Ligt het midden op straat, probeer het verkeer er dan op te attenderen. Denk daarbij wel
aan je eigen veiligheid, die staat voorop.”

Opgelucht
Bijzondere gebeurtenissen zijn er genoeg: “Ik heb weleens
de brandweer laten komen, omdat er volgens buurtbewoners een uil vastzat in een boom waar ik niet bij kon. De
brandweer hees me in een harnas, maar toen ik erbij kwam
vloog de uil weg. Aan de ene kant voel je je dan lullig, aan

de andere kant ben je blij dat je alles geprobeerd hebt om
uit te vinden of het dier hulpbehoevend was. We hebben
ook een keer een kat gehad die in een autobumper zat, alleen zijn staart stak eruit. De ANWB moest de bumper open
zagen om hem eruit te krijgen. We maken helaas ook veel
verdrietige dingen mee. Het mooiste is als je dieren met
hun eigenaar kunt herenigen. Als ze horen dat je van de
Dierenambulance bent, raken ze vaak gestrest, want dat is
meestal geen goed nieuws. Als we het dier dan gezond afleveren, zijn mensen natuurlijk erg opgelucht.”

Tekst: Muriël Kleisterlee

D

e Dierenambulance heeft maar twee
betaalde krachten; de chauffeurs, telefonisten en ondersteunend personeel
zijn allemaal vrijwilligers. De chauffeurs
draaien vaak 24-uursdiensten, vertelt
Van den Akker, die twee jaar op de ambulance reed voordat hij coördinator werd. Het is afwisselend
werk. “De ene dag word je overspoeld met ritten, de andere dag is het veel rustiger op de meldkamer. Dat kan ook
aan het weer liggen. Bij mooi weer worden meer gewonde
en zieke dieren gevonden dan als het regent, omdat mensen dan meer buiten komen.”

Stabiliseren

Van den Akker ziet de meest uiteenlopende gevallen: “Een
gewonde duif, meeuw of specht, voor alle soorten vogels
worden we gebeld. Als ze zwaargewond zijn, moet je ze
eerst stabiliseren. Als ze bloeden, probeer je dat te stop-
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pen. Ook krijg je meldingen van weggelopen honden. Die
pikken we op en dan lezen we de chip uit, als ze die hebben, om te kijken of we de eigenaar kunnen traceren. Lukt
dat niet, dan gaan ze naar een dierenasiel. Wij zetten vervolgens een beschrijving op Amivedi, een opsporingswebsite voor vermiste dieren. Wat ook voorkomt, is een hond
met een maagkanteling of aangereden katten. Dit zijn vaak
de spoedritten met levensbedreigende situaties.”
Van den Akker heeft net als alle chauffeurs een cursus dieren-EHBO gevolgd voordat hij de ambulance mocht rijden.
“Wij nemen geen beslissingen over het lot van een dier, dat
moet een dierenarts doen. Gewonde dieren brengen we
via een track & trace-systeem bij de dichtstbijzijnde dienstdoende dierenarts. De vogels gaan naar de vogelhospitaals
in Naarden of Soest. Gedomesticeerde dieren waarvan
we niet direct een eigenaar vinden gaan naar dierenasiel
Crailo of Dierenbeschermingscentrum Amersfoort.”
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