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}IERENAMBUlANCES

Dierenambulance Leiden

Tel,

071-154687

Dierenambulance Wagsenaar
TeI. O175t-79852
Dierenambulance Atpen

TeI.

.

a/a ni;n

O1724-21189

Dierenambulance Ylaard.ingen
reI. 010-r57559-156188

)ierenambulance Rotterdam

TeI.

r

01

0-1 95799
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Te1; 070-674279

&tigt1707142

Yanaf september
1975 zijn wij bezig
om met meerdere Öie-

ïit is het eerste nededelingen-blaadje van d"e
Stichting Dierenambulance d.e Wijs.
tr[at d.oet de dierenambulance allemaal voor U en
huisd.ier.
ïn de eeste plaats j-s de dierenambulance ervoor
d.e aangereden d.ieren zo snel mogelijk eerste hulp
te verlenen en de zorg te d"ragen dat het d"Íer
verder word.t behand"eld. d,oor een dierenarts,
d.aarna word.t het dier na d.e behandeling weer thuis
gebracht, tenzij de dierenar;bs het nodig acht het
d.ier op te nemen,
Iaarbuiten zorgen wij ook voor het vervoer van Uw
zj-eke huisd.ier naar Uw eigen d-ierenarts en weer
terug naar Uw huÍs. §e prijs bed-raagt voor
donateurs in Den Haag f 2Ar= voor geen donateurs
f 25r=. Voor buiten d.e stad, met uitzonder:ing
van de grens gebied"en word.t een extra toeslag
van f 5r* berekend. ïïi j hopen dat d"e pri jzen met
do tijd" kunnen zakken.

renambulances samen
te werken.
lit aIles gaat zeer

Uw

I

l

voorspoedig.
ï clierenambulances zieh se':,"ten "''"''-::
0p d"it moment hebben
gevoegd om zoveel en zo uit6;ebróid"t mogelijk te kunnen
helpen waar d.at nodig is.
}e vijf d.ie nu a} Samen§rerken zijn; }i.erenambulance Was§enaar, lierenambulance I,eid,en, Ïierenambulance Alpen
a/a niinn Ïierenambulance Ylaard'ingen en natuurliik
onze eigen ambulancedienst. Wat heeft nou die sàmenwenkí/Y8'
voor zin vraagt u zich af? Laten we een voorbeeld. geven,
l:r[Voorschoten wor6t er een hond aangereden, Yoorschoten valt onder het gebied. van de dierenambulance uit
1V/rssenaar, Als d.e dierenambulance in Yoorschoten rijd-t
en er gebeurd een ongeval' met een dier in wassenaart
d.an word"t d,at rra&r ons doorgebeld, zodat wij een ambu-

lanceuit}enHaagkunnensturennaarhetgewonded.ier
in Wassenaar.
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Eind januari komen er 2 Renault busjes bij ' Deze
busjes moeten natuurlijk geheel ingericht word'en'
ïÍij hopen dan ook half februari een ambulance in
bed-rijf te nemen. Voor Öe tweede bus moet er maar
eerst gespaard worden voor de inrichting' Maar dat
zal wel lukken. zoals U uit het voorgaande hebt gelezen d"oen wij van onze kant aIles, om U van dienst
te kunnen ziin. Het wagenpark zal dan bestaan uit
J ambulances en 1 kad'averwagen bemand met d"eskundlge vrijwilligers.
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a_a_a_.-a-a_a-a-'-t-'-

Hlerbíj doen wij een verzoek aan onze ledent

eventuele suggestiesr en ervaringen d'ie U
mee$emaakt hebt aan olLs toe te zenden, om in
ons blaad.je te doen verschi jnenr Ï{ij hopen
d.an ook dat U d"it wilt doen.
U kunt Uw ingezonden stukjes sturen naars
Stichting Dierenambulance de 1[ijs
om

Steenhoudersgaard-e 65
'g-Gravenhage
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Hier volgt een verslag van een vrijwilligster.

Dolb1ij was ik rnet het aanbod. van d"Íerenambulance d.e Wijs
om's-aaterdags mee te rijd"en op de ambulance. fk volg name3-ijk een cursus di-erenarts-assistenter maar het is natuur
lijk veel leuker als je d,eze lessen in practijk kan brengen.
's Morgens tegen e1ven, niet vroeger, want het is d.e hele
week a1 vroeg uit d.e veren, ga ik naar d.e alarmcentrale van
d.e ambulancedienst.

koffie staat d-an aI k1aar, maar we hebben nauwelijks
tijd. om d"ie op te d.rj-nken" laar gaat de telefoon al, een
meyrouw, helemaal in paniek, heeft d.e hele nacht met haar
maar overgeven. Wij hebben
hond- getobt. Het beestje blijft
onze wj-tte jassen alraan, terwijl mevrouw d,e lYijs aan de
lijn d.e and.ere d,ame gerust ste1d.
lïe treffen een zenuwaehtige familie en een zieke hond" aan.
We nemen de heer d-es huizes en d"e hond. mee in de ambulance,
en vragen aan de alarmoentrale om een d,íerenarts. Ie arts
oonstateert dat d"e hond. buikgriep heeft en de hond krijgt
een injectie en Rt9gr11 med.icijnen mee naar huis. Wij
brengen baas en hond ï/eer terug naar huis. De familie is zo
blij met deze afloop dat ze gelijk donateul geworden zijn.
Vttij krijgen koffie aangeboden maar kunnen d"it helaas niet
aannemen, want via de mobilofoon krijgen we een bericht
d-at er een hond"je is aangereden. Wij springen a1s een haas
in d.e auto en rijd"en naar d.e plaats van bestemming. We
rilaren d.aar
binnen 10 minuten, daar stond een mevrouw
met een klein hond.je in haar armen. Natuurlijk ook weer
vreselijk zenuwachti-g. Itr/e nennen gauw het hond.je van haar
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beetwond die

over en leggen het in d,e ambulance, want we weten dat|;dit
we1 haasten geblazen wordt. ?heo d.e Wijs springt achter het
stuur en Ík ging bij het hondje zltten. fk aaide het beestje en d.ekte hem toe met een d,eken, meer kon ik op d.at moment niet d.oen. Nog geen ! minuten later blies hij zijn
laatste ad.em uit.
d.ie niet aan het verkeer
Het was uÍeer een van d.1e vele
kon ontsnappen, en een baas d.ie d.e hond niet aan d,e riem
had,, tranen stond.en mij j.n d,e ogen. Tenslotte ïÍas het voor
mij ook d.e eerste keer d.at ik zo iets te zien kreeg. Het is
je moet er aan ïrennen, maar je staat toch
.1nd"erd.aad" waar,
iedere keer weer te slikken. In plaats naar een dierenarts
te gaan, gingen we richting centrale, ïvaar movrouw d"e lïijs
d.e inmid,d.els opgespoorde eigenaresse het gebeurde verteld.e
en om toestemming te vragen het hond.je af te voeren.
ïn de tussen tijd. tl-ronken wij een kopje soep en gingen wij
d.e hond" wegbrengen.

Dat hebben ïre nog rnaar net ged.aan lof we krÍjgen weer een
oproep. Een eend ligt gewond. mid,den j.n d"e sloot op het $js,
omd"at het ijs nog te dun was kon niemand. hem er af halen.
Wij er naar toe, een hele volksoploop stond d.aar op ons te
wachten. Hen kaapse eend, lag Índ.erd.aad op een moeilijke
plek. Dit werd. een heel karwel en rÀre zijn d.an ook een uur
bezig geweest. Het vangnet was iets te kort, de beschikbare stokken ïvaren ook te kort, tenslotte kon Theo van een
buurtbewoner lieslaargen lenen en kon toen maar een meter
van d.e kant komen, want het was d,aar zo d"iep d.at anders de
laarsen vol zouden lopen met water. Maar met een schepnet
zou het net gaan. Zo kon hij d.e eend toch nog redden.
Daarna brachten we de eend. naar het vogelasiel, waar de

in zijn nek had., behand"eld. kon worden.
Toen we richting centrale red"en kwam er een opïoep, op
het Alb. Thijmplein t.o. no. {1 had.den mensen een prastic
zak met J jonge hond.jes gevond.en dus Theo ontstak zÍjn lichte
en gÍ-ng dle kant op. rntussen hoord.e ik via d.e mobilofoon
d.at een and.ere wagen van ons naaï een kat moest d.ie in
d,e
gang was overled.en. rntussen waren wij terplaatse
en vond.en
in een plastic zak J puppies van. een d.ag of 4 oud., maar
helaas al overred-en. 0md,at we toch Ln de buurt waren van
d'e overled,en kat moesten wij daar naar toe en moest
d,e and.ere
amburance terug naar d.e centrale. zo kond-en we d.eze
2 ritten
als 1 rit comblneren. Het was ond.ertussen ! uur geword.en
en mijn d-ag zat er lreer oplWe kwamen op de centrale waar
ï/e
nog even wat na praatte met d.e de inmid.dels gea*lveerd.e
eollega Fred, d.ie voor d.e rest van de avond. d.ienst reed.
-s avond's zag, ik d.e ambulance nog enige keren uitrukken.
IIet was weer een d.rukke dag geweest. lverk, .at d.ankzij hun
2oo (ongeveer) d.onateurs ged.aan kan word.en, want subsid.ie
krijgt d.eze ambulance-d.Íenst niet!!!!!!! !l! van deze zaterdag
werd-en alleen voor het zieke hond.je en de overled.en
poes geld
d-e eend.

ontvangen, van d-e ej.genaar van d.e aangered.en hond, hoord.en
we niets meeï . De rest was plicht en liefd.ewerk
van de
d-ierenambulance, d.an gun je deze dienst d.ie voor
het d.ier
en mens tooh zeker nog minstens 200 donateurs erbij.
KI,EINE MOETTE. ALI,EMAAÏ,

1 IID ERBIJ MAKEN
W. Boonstra
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0p verzoek van diverse politiecorpsen uit het westland, zijn wij met onze ambulance ook daar gaan rijd.en. ïlÍj hebben goede contacten gelegd. met de Rijkspolitie in Wateringen en gemeente politie van Naa1dwijk d.iverse hulpverleningen zijn d.aar aI gedaan.
Een uitbre*d.ing waar wlj trots op zijn, want d.at §eeft
ons het gevoel, dat het gewaardeerd wordt, het vele
werk d.at door onze vrijwilligers ged.aan word"t.
DAG en NACI{T.

**Ig3gl33I

HUISDÏER

Àls U dat mocht overkomen en uw huisdier ligt op
straatr Laat ons dan direct beIlen. lÏÍi rukken gelijk
uit' 0nze ambulance staan eïvoor klaar. Als er politie bijkomt laat het hun weten, d.at U ons gebeld" hebt.
Ons nummer is, maar dat 'iffist u aI?
67427o dag en nacht, ook voor
inlichtingen.
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lat u van d.ieren houd.t, wisten wij vanaf het moment
d"at u lid. werd" van onze stiehting. Omdat wi.-j kort
geled.en zijn gestart net het uitgeven van een stichtlngorgaan leek het ons een leuk idee om eens wat nader
op onze huisd,ieren in te gaan, maar d.an in een soort
med"lsch rubriekjel nuttig om te weten d.och niet te
ingewÍkkeld.. Anders zou het stichtingsorgaan te zwaar
word.en voor de postbod.e. Het ligt in mijn bed.oelÍng om i
zoín beetje hee* het inwendige van het huisd.ier te bepraten en wat tips voor eventuele eerste hulp bij ongevaIlen. lVe kunnen dus nog jaren vooruit. Laten we bij
het begin beglnnen. AIs we b.v. naar d.e hond. of kat ,'
kijken zien we een mooi glanzend vacht (ti; uw d.ier ook)
De vacht is best een mooi onderwerp, doch ik wi1 beginnen net het orgaan dat d.aar vlak ond"er zit n.L, d.e huid.
De huid" is een laagsgewijs opgebouwd orgaan d"at het
gehele lichaamsoppervlak vormt en d.erhalve het gehele
lichaam onhult. De huj-d. speelt a1s orgaan niet allean
een beschermend.e ro1, maar is ook van groot belang voor
het handhaven van een constante Lichaamstemperatuur
eI1ro..ro natuurlijk een van de belangrijkste zintuig
I
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huid. bestaat
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10.
hoofd-lagen:

1. opperhuid" (aun)
2. lederhuid (tets dikker)
1, onderhuid-s blnd.weefsel
1 Ïe opperhuid is + 0n1 à Or7 mm c1Ík en eleze huid- kan
men v/eer onderverd-elen in 5 lagen:
''l

a. De moederhuid; v,"elke gïenst aan
d"e l-ed-erhuid,, die met ltleine uitstulpingenr d.e zogenaamde PapilJ-en, in d.e led.erhuid dringen.

1b. Ie d"oorncella4g: d.e cellen zijn
a1s hruggetjes onderling verbonden
1c. e korrellaag: bestaat uit 2 t'ot'i1
lagen platte cel}en, d-ie korrels
bevatten. Ie korrels kunnen a1s
het voorstadlum van het hoorn
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a
b
c
d
e
f

qpper$uiÈ
huid"oppervlak met porlën
haarschacht
uitvoerg:ang zweetklier
papÍl1en
hoornlaag
kienlaag

e ad.er
f slagad"er
g zweetkLier
h zenuw Ín haarpapil

n_-ledegbuig_
a haarworteL

b tastlÍchaampjes l"n lederhuid.
c taLgklier
d blndweefeel
:

§

C ond.erhuids bind-weef s e 1
a d-warsd"oorsned,e rran een
haar
b vet weefsel

d
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worden beschouwd.

1d, §e heldere laagr ult deze laag
zijn de korrels verdwenen.
1
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e. le hoo rnlaag: Ieze besta.at uit
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platte dod.e cellen d"ie vol met
hoornstof (keratine) zitten.
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groei van d.eze ingewíkkeld-e opperhuid' is noodzakelijkwegensVoortdurendeslijtagevan..d"ebuitenste
laag. Schilvers d.ie van de hoornlaag verdwijnen worÓen
lrervangen door ce1len uit de onderliggende lagen'
3e opperhuid. groeit in de onderste cellaag, de moederlaag, wwar veel celd"eling plaats vinden' Ie cellen
worden door telkens optredende nieuwvorming::,naar oppervlakkiger lagen verplaats. zij verliezen tijd.ens d"eze
verplaatsíng hun kern ell gaan meer hoornstof bevatten
nerÀt bevatten de cellen kogels, z,e zijn d.an beland
}n oe ,-e-raagr vervolgens lossen de korrels op in de
è--e
4' laag en verhoornt d"eze stof in de , , de meest
oppervlakkige,-'làag' Ie hoornlaag vormt een goede bestend*'i
iging tegen het binnenÈvan ziektekíemenc 0p plaatsen w&ar
d.e huid voortdurend- bloot staat aan druk, verd.ikt hij
( eattvorming). In de opperhuid. komen geen haa.rvaten van
het bloedvatensysteem voor. De cellen wordon ]ran zuurstof
en voeding yoorzien via een weefselvloeistof d-ie zícït
tussen de cellen van de moederlaag bevind.t. De volgende
huidlaag na de opperhuíd" is d'e lederhuid'

De

De lederhui<L De dikte van d.e led.erhuid. varieert van
1 tot 2 mm. le 6r'ens tussen opperhuid en lede::huid is
op dwarsdoorsneóe d"uidelijkr,aan te gevenl de over8ang
naar het onderhuld bindweefsel is echter veel geleid.erlijker. Ie lederhuid- bestaat uit een hobbilige laag
van papillen en uit een d-ichte laag netvormige dooreenlopend"u vezels d-ie d e lederhuid. een viltachtig karak-

ter geeft.

i

)

De papillen, d.ie in d.e opperhuid d.ringen bestaan uit
IosmazÍg binweefsel (elastisch) met veel bloed.vaatjes
rond.om. §e tweed.e- netvormige laag bestaat eveneens

uit collagene en el-stische vezels, leze lopen echter
evenwijd.ig aan het huid.oppervlak.
Tussen de collagene vezeLsbund.els liggen d.e cellen,
d.e bloed"r-en lymfvaten en zintuigcellen en de zenuwuiteinden, ïn de led"erhuid" zitten tevens zweet- en talgklieren die hun uitvoerga.ngen d.oor de opperhuid" hebben.
Ie elsticiteit van de huid berust hoofdzakelíjk op het
totale verband. van het bindweefsel, waarbij het elastische vezelnet a1s een soort geraamte d"ient, d.at d.e
gezamenlijke blndweefselstuctuur behoed.t voor overuekking.
De huj-d. ís d.us niet rekbaar d.ankzij d.e elastische vezels
maar d.e rekbaarheid. word.t er juist door beperkt,
Ioord"at het geraamte van elastische vezels op een rusttoestand. is ingesteld. 1s d.e huid i.n alle ràchtlngen
verschuifbaar.

Ilet ond,r:rhulds bind.weefsel
IÍet onderhuids bind"weefsel wordt gevormd" door in
a1le richtingen lopend-e, veel loesere georganiseeràg_Sqtlage qf,i_elastische vezels, d.ie reehtsreeks
doorlopen irf de netvormige 1aa.g van d.e led.erhuid.
Afhankelijk,rvan d.e voedlngsgewoonte van het d.ier,
ontwlkkelen zich in d.eze laag d.e votcellen d"ie een
ond,erhuidse vetlaag vormen,

4t
tr+.

ïn het onderhuidse bind.weefsel lopen vele bloedvaten
en zenurrvezel§.
De gehele onderlÍage samenhang van de led"erhuid. en
ond.erhuid" kan bÍj een verand.ere belasting (litteken,
of zelfs amputatie) opnieuw word.en gerangschikt waarbij
tevens d.e loop van d.e bloed-vaten en uiterlijk van d.e
huid" worden gewijzigd.
Nu lets over de huid.klieron. De zweet- en talgklieren,
dle onder d.e opperhuid zÍjn gelegen kunnen word.en beschouwd. als bijzond.ere groeivorning van d,e opperhuid.
Ie talgklieren vormen zich als klom pjes cellen van iie
led.erhuÍd- d.ie uitstulpen. Ze hebben een afvoergahg dÍe
Ín rl.e hals van een haar uitmond, 0p enkele plaatsen
in het l-ichaam komen talgklieren voor zond"er de aanwezigheÍó van haren (d.enk aan lippen, tepelsr geslachtsdelen )

De zrreetklieren nit zí jn lange huisvormige klieren
d"ie gekronkeld zijn en als uitstulping van d.e moed.erlaag ( onderste laag van d.e opperhui"d) kunnen word-en beschouwd-" Ie zweetklieren l1ggen in de led.erhuid. en hebben een nauw kanaaltje in het centrum dat aan het huÍd.
oppervlak uitmond,t. Er zijn zweetklieren ïuaarvan d.e
kliercellen voortdurend" een waterig prod"uct afscheid"en
te grond,e gaan (apocriene klier).

Bij de laats
zwee

tgeur

genoemde

klÍer ontstaat

d.e zogenairmde

"

Tot slot nog enige punten wat de huidfunctie en d'e
temperatuurregeling en een uitgebreid" stelsel van
zintuigorg&rrërl

o

Deopperhuid-rdieeengoedafgeslotenscheid-ingsvlak
met d.e buítenwereld. vormt, is een belangrÍjke barriëre
voor vele stosfen en micro-organismen, ÍÍ&armee het
liohaan in kontakt zou kunnen komen. Bacteriiin, schimmels en grote parasieten (vlo, luis) tcrl;gen geen
kans om een olgesch-onden opperhuid. binnen te dringen
Dankzij d_e afscheidingsprodukten van de talg-en zweet
klieren wordt ook voorkomen dat water in de huid binnend.ringt. À1leen bij Langdurig Ëontakt met vooral zoutwater kan water in de huid. binnendringen, Ïv8'8'Ïr
door de hoornlaag opzwelt. Bij d"e regeling van d'e
lichaa,mstemperatuur spelen verschÍ1lende mechanismen
een ro1. De huid en het onderhuid.s bind.weefsel zijn
aowel in staat warÖteverlies tegen te gaan als voor
afkoeling te rorgen. §aartoe li"ggen in d.e huid. koudeen warmte zintuigeellen d.ie voor de overdracht van
van lnformatie over Öe huidtemperatuur naat het zenuwgestel uorg.en. Ook de bloed"vaten j.n d.e lederhuid. zijn
betrokken bij de warmteregeling. Door de bloed.stroom
kan wrmte, worden afgegeven aan de buitenwereld, mite
d.e temperatuur van de buitenwereld }ager Ís dan d'ie
van de huld. Ieze warmte afgifte is afhankelijk van
d"e

doorstroming van de bloedvaten.

lí.
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arrbeid, treed.t automatisch vaatverwijd.ind

door op

d.e

grotere warmteprod"uctie in

op,

rr/aar-

d"e spÍ-eren ge-

compenseerd" word.t d-oor een g:rotere

warmteafgÍfte d.oor
de huid.. Bij koude treed.t vaatvernauwing op waard.oor
d.e warmteafgifte zoveel nogelijk word.t beperkt. ïIoewel
d.e huid zÍch aan d"e buitenkant van het lichaam bevlndt
kunnen huid.aand.oeningen niet alleen door uitwend-ige,
maar ook d-oor inwend,ige factoren word.en vetoorzaakt.
Het is nogelijk d-at een ziekte van d.e inwend.ige organen
zich openbaart aan de huÍd.
l{iet zeld-en is een verand"ering van de huid een eerste
teken van een ernstige inwend,ige aandoening. Zo is b.v.
bij d.e mens een gele verkleurÍng van d.e huid, ë€rr &arrd.utd.ing rran een ziekte van de lever of galb1aas.
lïe zu11en het hierbij maar laten, anders word.t het
misschien te veel, want u begrijpt d.at er nog: heel veel
meer over te vertellen is.
ïk hoop d"at u het stukje met aand.acht hebt gelezen en
d,at u er wat van op hebt gestoken.
Tot d.e volgende keer, over een ander ond"erwerp.
Fred. Treebusch-

l
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VE RTE LT

ÏnhetV{estbroekparkhebbenwijnetbehulpvan
redden van de vriesd.e brand-weer I zwanen kunnen
vart$orle
dood, door ze met de vangstok te
zijn wij onze
tljdens het red-den Yan deze zwanen
vangstok in het water kwijtgeraakt'
de volgende morgen
Maar d.ankzÍ! de brandweer, die
wij de vangstok
met de d-uikploeg arriveerde hebben
ï{iger terug'
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
over J pony's
Ook kregen wij een meld"ing binnen
dle in een weÍIand stonden

zond-er beschutting voor

regen en gneeuw'

Dedierenartswerdopdehoogtegesteld.enkwam
pony's in goede
even kijken. HiJ vond dat de
staan'
cond.itie waren en dat ze konden blijven
a-a-a-a-a-a'a-a-a'a

er tientallen
In de periode van het vriesweer kwamen
katten, hondenr vomerd.ingen binnen over zwerfd_iereni
dat deze
gels en waterdieren' Wii rukten uit en zorgden
dieren een goed onderkomen kregen'
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onze stíchting blijven d.raalen? Natuurlijk kan dat,
nits er maar genoeg d,onaties bij komen.
De geld.en die u over maakt, word.en gebruikt voor alle d.ieren
in nood zonder elgenaar. Ieze d"ieren moeten toch ook geKan

holpen word.en! !
De d"okterskosten zijn d"an voor d.e stichti.ng. I[ij kunnen ons
momenteel red.d,en. Maar een reservepotje za1 we1 leuk zijn,
rroor onverra.chte d.ingen. Waar wíj voor kunnen komen te
staan. Onze vraag aan u is, als u bij fami}ie op bezoek
bent, of op het werk, of waar dan ookr probeer nieuwe
donateurs te maken. Yoor uw stichtÍng! ! ! ! ! Laat ze ons d.an
maar opbellen of een kaartje sturen. Wij zorgen voor d.e rest.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Het bestuur
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?
BESPROKEN
AL
VAKANTIE
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AL ONDERZIJN UW HUISDIEREN
DAK?
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PAK DAN NU DE TELEFOON
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Hierbij

DAN LOOPT U NIET HET RISICO

geef ik mij op a1s lid voor minimaal 1! guld"en per
\
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