
VRIJWILLIGER VERTELT: 
“Ik vind het niet alleen belangrijk maar ook nog eens 
enorm gezellig om mijn steentje bij te dragen.”

TAXIRITTEN: 
In noodsituaties maar ook zonder noodsituatie 

BIJ DE DIERENARTS:  
Pijn is verschrikkelijk maar buitensluiten is 
voor een dier net zo erg
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dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl
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Dag beste lezers!
Mijn naam is Rens van Lieshout eigenaar van 
Regionaal dierenopvangcentrum Ravenstein 
(DOC) en De Leeuw AGRO, daarnaast werk-
zaam bij brandweer Brabant noord vanuit post 
Ravenstein. 

Het doel van het DOC is het opvangen, verzor-
gen en goed herplaatsen van verschillende die-
ren. Wij zijn ervoor bijna alle (huis)dieren; vee 
(boerderij huisdieren), pluimvee, knaagdieren, 
vogels en hoefdieren. Kortom voor de dieren die 
niet in de reguliere opvangen terecht kunnen.

Vanuit onze opvang merkten wij dan ook dat er 
grote behoefte is aan een dienst die 24 uur be-
reikbaar is voor het helpen van dieren in nood. 
Gemeentes, hulpdiensten en particulieren kun-
nen het DOC dag en nacht bereiken voor het 
opvangen van dieren, helaas kwam het voor de 
oprichting van DABNO nog te vaak voor dat er 
niemand ter plaatse kon komen omdat er geen 
dierenambulance beschikbaar was. Dan moes-
ten vrijwilligers van het DOC de rit rijden, ter-
wijl zij hard nodig zijn voor de verzorging van 
de dieren in de opvang. 

 
Mede daarom is ons DOC nauw betrokken bij 
de oprichting en verdere ontwikkelingen van 
DABNO. Ook mijn collega’s bij de brandweer 
en de politie die samen met de dierenambulance 
hulpverlenen zijn dan ook dankbaar voor deze 
mooie samenwerking.

Ik ben begonnen als vrijwilliger op de ambulan-
ce en adviseur voor de stichting. Toen onlangs 
de vorige voorzitster een stapje terug wilde doen 
werd mij gevraagd of ik haar wilde opvolgen. 
Natuurlijk heb ik ja gezegd, ik realiseerde me 
ook dat het een zware taak is met velen verant-
woordelijkheden. Maar samen met alle fantas-
tische vrijwilligers en mijn medebestuursleden 
ben ik ervan overtuigd dat we de uitdaging meer 
dan aan kunnen!
Tot slot wil ik dan ook zeggen dat ik ontzettend 
trots ben op de velen vrijwilligers die zich be-
langeloos inzetten. Zodat wij, samen met de drie 
lokale dierenambulances, ervoor kunnen zorgen 
dat er 24 uur per dag 7 dagen in de week een 
dierenambulance beschikbaar is in de regio Bra-
bant Noord-Oost.

VOORWOORD

ONS BESTUUR 

stelt zich voor:
In deze editie en enkele die hierop vol-
gen willen wij jullie graag kennis laten 
maken met ons bestuur. Onze nieuwe 
voorzitter en fanatiek vrijwilliger Rens 
van Lieshout mag de spits afbijten.        

Contactpersoon
S. de Vocht & 
M. de Vocht 

Adres
Burg. Canersstraat 4
5371 KN Ravenstein

Tel: 0486-411459
Fax: 0486-414242www.taxidevocht.nl

MEDE DANKZIJ  
EEN SYMPATHIEKE
ONDERNEMER UIT 
UDEN WERD DEZE 

UITGAVE MOGELIJK 
GEMAAKT.
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“SLANG” IN KRUIPRUIMTE!
In de middag kregen wij een melding dat 
mensen een slang hadden ontdekt in hun 
kruipruimte! De man was ervan geschrokken, 
had een emmer over de “slang” gezet en di-
rect onze dierenambulance gebeld voor hulp. 
Bij aankomst kroop een van onze vrijwilligers 
heldhaftig in de kruipruimte, “bewapend” met 
slechts een zaklamp en een slangenhaak til-
de hij voorzichtig de emmer op om daar een 
onschuldige naaktslak onder te vinden! Sa-
men met een aantal behulpzame buurmeisjes 
hebben we de slak weer in zijn vertrouwde 
groene omgeving teruggezet.

LANDELIJK CONGRES 
DIERENHULP VERLENING – DIERENLOT.
Enkele van onze vrijwilligers waren natuurlijk 
weer aanwezig op de tweejaarlijkse dieren-
lot-dag. Ditmaal was het Landelijk congres 
dierenhulpverlening, daar bieden ze ieder 
jaar verschillende lezingen en workshops aan 
voor vrijwilligers vanuit het gehele land! Ook 
hebben wij een fantastisch mooie donatie ont-
vangen van dierenlot voor het goede werk dat 
wij leveren voor de dieren in nood in de regio 
Brabant noord – oost!

DE DIERENAMBULANCE

DE DIERENAMBULANCE 

onderweg

KERKUIL ZORGDE VOOR OPHEF IN HUIS IN NIEUWKUIJK. 
Het beestje was in de schoorsteen gekropen, naar beneden gevallen en 
via een openstaande klep onder de kachel terecht gekomen in een ijze-
ren bak. Na toestemming van de huiseigenaren is er in samenwerking 
met de brandweer een gat door de muur en kachelplaat gemaakt om 
de kerkuil te bevrijden uit zijn benarde positie. Gelukkig mankeerde het 
beestje niets en hebben we hem meteen los kunnen laten in de natuur. 
Wederom een geslaagde samenwerking!

Vlemmix Juwelen atelier
www.goudenjuwelen.com

www. dierenartsenoisterwijk.nl

Elk dier z’n eigen arts
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DE DIERENAMBULANCE ONDERWEG

VUURWERK EN VERMISTE HUISDIEREN.
In de weken rond nieuwjaar ligt het aantal vermissingen van huisdieren het hoogst van het 

hele jaar. Dit komt doordat vele huisdieren schrikken van 
vuurwerk dat in die periode wordt afgestoken. In samen-
werking met Amivedi, WIOA, andere dierenambulances, 
dierenasiels, verschillende zoekgroepen en de kracht van 
social media zijn er gelukkig alweer velen dierenvriendjes 
thuisgebracht. Wij kunnen dan ook niet vaak genoeg be-
nadrukken dat het chippen en registreren van je huisdier 
niet alleen wettelijk verplicht is, maar in het belang is van 
zowel u als eigenaar als voor uw huisdier! 

VERRASSING! 
Drie grote reuen hadden een hert doodge-
beten, de eigenaren van het hert hadden de 
honden gevangen en de politie gebeld, die 
de melding naar ons doorzette. Bij aankomst 
bleken het drie vriendelijke reuzen te zijn, 
maar die wel jachtinstinct hadden. De drie 
waren wel gechipt maar helaas niet geregis-
treerd. Wij hebben ze toen naar de opvang 
gebracht. We waren dan ook zeer verrast dat 
we twee dagen later door de politie te Cuijk 
gebeld werden dat het drietal op het politie-
bureau was aankomen lopen! Na contact met 
de opvang heeft de eigenaar zijn honden op 
het bureau op mogen halen na een stevige 
waarschuwing voor de eigenaar!

TAXIRITTEN
Tijdens een van de vele taxiritten die wij voor 
verschillende opvangcentra en particulie-
ren verzorgen. Hebben onze vrijwilligers dit 
hangbuikzwijntje Boeddha mogen vervoeren 
naar Regionaal dierenopvangcentrum Ra-
venstein. De vorige eigenaar kon dit dier niet 
meer houden in huis! Daar was deze meid 
natuurlijk ook helemaal niet geschikt voor! 
Momenteel verblijft zij nog in de opvang waar 
zij volop rond kan wroeten, maar zoeken zij 
nog een geschikt nieuw thuis voor Boeddha.

Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie
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EENDRACHT MAAKT MACHT, 
TWEEDRACHT BREEKT KRACHT!
Onze stichting is ontstaan vanwege de vraag naar dierenhulp die 24 
uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar is in de regio Brabant 
Noord-Oost. Die vraag kwam van zowel particulieren als overige hulp-
diensten zoals de politie en brandweer. 

Dat proberen wij vooral door zo goed mogelijk 
samen te werken op alle mogelijke niveaus.
Zo worden wij vaak ingeschakeld door de meld-
kamer van de politie en brandweer. Anderzijds 
kunnen wij ook altijd op hun steun en hulp ver-
trouwen wanneer wij hun assistentie nodig heb-
ben tijdens een melding.  
Ook met alle gemeentes in ons gebied ambiëren 
wij een nauwe samenwerking, zij zijn immers 
verantwoordelijk voor de zwerfdieren binnen 
hun grenzen. Met verschillende gemeentes zijn 
er gelukkig al goede afspraken gemaakt, met en-
kelen gaat het helaas wat moeizamer. Daardoor 
laten wij ons natuurlijk niet kennen en ongeacht 
blijven wij ons goede werk voortzetten en blijft 
onze deur openstaan voor samenwerking.
Tevens werken wij er hard aan om met de drie 
lokale dierenambulances; Den Bosch, Maasland 
en Hokazo een samenwerkingsverband op te 
stellen voor optimale dierenhulp. 
Onze werkwijze is dan ook niet voor niets dat 
wij bij iedere binnenkomende melding kijken of 
de lokale ambulance beschikbaar is, zijn zij niet 
bereik of beschikbaar dan rijden wij.
Wij als vrijwilligersorganisatie weten als geen 
ander hoe moeilijk het is, om geschikte en gemo-
tiveerde vrijwilligers te vinden en te behouden.  
Laten we dan ook de krachten bundelen, we heb-
ben immers allen dezelfde doelstelling. Namelijk 
een zo optimaal mogelijke hulp bij een dier in 
nood. Het is verbazingwekkend wat er kan wor-
den bereikt als niemand zich druk maakt over 
wie er met de eer gaat strijken. 

Echte samenwerking, 
word geboren als je niet denkt in 
termen van concurrentie, maar 

van gezamenlijk winnen. 

Want échte samenwerking, word geboren als je 
niet denkt in termen van concurrentie, maar van 
gezamenlijk winnen. 
Concurrentie hoort thuis in de marktwereld niet 
in die van vrijwilligersorganisaties!
Samen met de samenwerking en hulp van ver-
schillende dierenopvangcentrums, dierenartsen, 
overige dierenvrijwilligersorganisaties en parti-
culieren hebben wij dan ook vanaf de start van 
onze stichting voor 24/7 dierenhulp kunnen zor-
gen in onze regio.
Iets wat wij zo graag nog velen jaren door willen 
zetten! 
Zoals al aangegeven kunnen wij dat natuur-
lijk niet alleen, in onze volgende edities komen 
steeds één of meerdere organisaties, waar wij een 
goede samenwerking met hebben gerealiseerd, 
aan het woord en vertellen zij wat over hun goe-
de werk.

Onze deur staat open voor alle organisaties 
die graag met ons willen samenwerken!
Interesse? Neem dan contact met ons op via: 
info@dabno.nl
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Zoals een melding die wij binnenkregen op 
kerstavond. Een hond was tijdens het uitlaten 
gebeten door een andere hond, het beestje had 
behoorlijk letsel aan zijn rechteroog en moest 
per direct naar de dierenarts. 

Het was kerstavond en op 
dat moment had maar één 

dierenarts dienst.

Maar aangezien het kerstavond was, had er op 
dat moment maar één dierenarts dienst. Die zat 
alleen circa 20 km van hen vandaan en meneer 
had geen eigen vervoer. Gelukkig kende die die-
renarts DABNO en zodoende wist de eigenaar 
ons te bereiken en waren de hond en zijn ge-
schrokken baasje snel bij de dierenarts voor de 
noodzakelijke medische zorg. De hond moest 
na de operatie een nachtje blijven zijn eigenaar 
hebben wij natuurlijk weer netjes thuisgebracht. 
Op eerste kerstdag werden onze vrijwilligers 
wederom door dezelfde man ingeschakeld om 
samen met hem zijn hond op te halen bij de die-
renarts. 

Maar ook buiten noodsituaties staan wij graag 
voor u klaar. 
Dit kan naar ieder gewenst adres zoals bij-
voorbeeld een uitstapje, de dierenarts, pension 
trimsalon etc. Onze mooie dierenambulance be-
schikt over een ruime zitplaats, loopplank, een 

brancard en verschillende benches zodat ook 
tijdens de rit de eigenaar dicht bij zijn of haar 
(huis)dier kan zijn. 
Wij vinden het belangrijk dat dit voor iedereen 
betaalbaar is, ook voor mensen met een kleine 
beurs. Het belang van de dieren staat immers 
voorop.  Vandaar dat wij een gereduceerd tarief 
hanteren voor particulieren!

De standaardritkosten binnen onze regio is 
slechts € 35,00. Kan de ambulance u binnen 
circa 30 minuten weer terugbrengen valt dat 
onder 1 rit. Moet de ambulance later weer te-
rugkomen dan betaalt u tweemaal de ritkosten. 
Voor alle extra kilometers buiten onze regio  
rekenen wij € 0,50 per kilometer.

ONZE DIENSTEN

Wil je graag gebruik maken van onze 
voordelige taxi service? Dan kan je 

een mail sturen naar: info@dabno.nl 
Of bellen met: 085-2378899

Wij helpen u en uw dier graag!

TAXIRITTEN 
voor particulieren
Wist dat wij ook taxiritten verzorgen voor particulieren en hun (huis)dier? 
Dat kan zijn in een noodsituatie, maar ook buiten noodsituaties staan wij 
graag voor u klaar. 

Uitgebreide collectie stoffen, tegen marktprijzen!

Openingstijden:
maandag gesloten
di tm vrij 9:30-17:30

zat 9:30-16:00

molenstraat 38A, 5461 JR Veghel

Stefs stoffen visitekaartje:Opmaak 1 19-05-2015 10:14

molenfonds.nl
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In het dagelijks leven ben ik verpleger en werk 
momenteel als pakketbezorger. Ook ben ik vrij-
williger op Amarant, waar ik met liefde en ple-
zier de bewoners daar een fijne dag bezorg. Ik 
vind het niet alleen belangrijk maar ook nog 
eens enorm gezellig om mijn steentje bij te dra-
gen aan de samenleving. Dat kan iedereen na-
tuurlijk op zijn of haar eigen manier doen. Ik 
vertel jullie graag over mijn beweegredenen en 
ervaringen.

Een van de redenen dat ik vrijwilliger ben ge-
worden bij DABNO is, dat ik het voor zowel 
mens als dier belangrijk vind dat zij de juiste 
hulp krijgen daar waar het nodig is. Ook dat zij 
24 uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar 
zijn sprak mij ontzettend aan.
En dan heb ik het nog niet over de geweldige 
ambulance gehad die we mogen rijden! Als klein 
mannetje droomde ik er altijd al van om chauf-
feur te worden, maar wegens het feit dat ik graag 
onder de mensen ben is dat er niet van geko-
men.  Nu ben ik bij DABNO zowel chauffeur als 
hulpverlener, twee vliegen in één klap. Plus zit er 
altijd een gezellige collega bij om me te onder-
steunen tijdens de rit.

“Nu ben ik bij DABNO zowel 
chauffeur als hulpverlener, 
twee vliegen in één klap.”

Een van mijn leukste ritten was er een samen 
met mijn opa. Het was een taxirit om twee gei-

ten op te halen in Krefeld.  Het was een mooie 
rit, aardige mensen en de geitjes werkten ook 
goed mee. Ook zag ik dat mijn opa de tijd van 
zijn leven had wat voor mij dus nog een extra 
pluspunt was.

Tijdens mijn nog maar korte tijd als vrijwilliger 
bij DABNO heb ik niet alleen dieren geholpen, 
maar tijdens een jaarmarkt ook nog een man 
kunnen helpen. Samen met een aantal collega’s 
hadden wij een standplaats met de dierenambu-
lance. Een man kwam aangehold en dacht dat 
wij van de EHBO-post waren, er was iemand 
onwel geworden in een feesttent en had drin-
gend hulp nodig. Vanwege mijn opleiding als 
verpleger twijfelde ik geen moment en heb de 
onwel geworden man eerste hulp geboden tot 
de (mensen) ambulancemedewerkers aanwezig 
waren en het over konden nemen. Later werd 
me verteld dat de man inmiddels weer thuis was 
en werd ik bedankt voor mijn hulp. 

VRIJWILLIGER 

vertelt:
Mijn naam is Tijs de Gouw en ik ben sinds augustus 2018 
vrijwilliger bij Dierenambulance Brabant Noord-Oost. 
Naast mijn functie als chauffeur help ik ook mee op mark-
ten voor de Dierenambulance.

“Ik vind het niet alleen belangrijk maar ook nog eens 
enorm gezellig om mijn steentje bij te dragen.”

VRIJWILLIGER VERTELTVRIJWILLIGER VERTELT



DBNO 24/7 LENTE 2019 16 DBNO 24/7 LENTE 2019 17

Het is natuurlijk niet zo dat de rest van het 
jaar uw huisdier geen last van zijn gebit 
kan hebben.

Bijna ieder mens heeft wel eens tand- of kiespijn 
gehad. Dat is een vervelende pijn. Veel huisdie-
ren kunnen hier ook last van krijgen. Een dier 
laat maar zelden merken dat het last van zijn 
of haar gebit heeft. Hierdoor denkt 90% van de 
baasjes dat het gebit van hun huisdier in orde is, 
terwijl 4 van de 5 dieren ouder dan drie jaar ge-
bitsproblemen heeft. Aanwijzingen voor proble-
men in de mond zijn: rood tandvlees, tandsteen 
op - of verkleuring van de tand, losse tanden en 
stinken uit de bek. Het gebeurt ook vaak dat een 
baasje het alleen maar merkt dat het dier een 
vieze geur bij zich draagt. Dit kan soms zo erg 

zijn dat je het dier van je weg duwt vanwege de 
geur en dus buitensluit. Pijn is verschrikkelijk 
maar buitensluiten is voor een dier net zo erg.
Het is dus van belang om al van jongs af op de 
toestand waarin het gebit van uw huisdier ver-
keert attent te zijn. Dan kan tijdig door het in-
stellen van een adequate mondhygiëne (poetsen 
met een tandenborstel en speciale tandpasta of 
water) een probleem worden voorkomen. Dat 
kan ook met behulp van verschillende soor-
ten gebitsverzorgende snacks en harde voedsel 
brokken. (Liefst in combinatie met poetsen.) 

Zacht voedsel kan de 
vorming van plak en 
tandsteen bevorderen 

Zacht voedsel kan de vorming van plak en 
tandsteen bevorderen.  Belangrijk is dat  over-
matig tandplak van de tanden wordt verwijderd. 
Tandplak wordt omgevormd tot tandsteen. Dit 
gaat bij huisdieren sneller dan bij mensen (al 
binnen 24 uur) Tandsteen is een stuk lastiger te 
verwijderen. 

BIJ DE DIERENARTS 

column dierenarts

Februari staat in het teken van de maand van het gebit. Dat wil 
zeggen dat er in die maand meer aandacht aan het gebit van uw 
huisdier wordt besteed in dierenartsenpraktijken.

BIJ DE DIERENARTS
COLUMN

Wij geven mensen 
met een beperking 

meer zelfstandigheid 
met professioneel 
opgeleide honden.

www.geleidehond.nl
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Makkelijk is dat niet en het kan daarom reden 
zijn voor een bezoek aan de dierenarts. 

Vorming van plak en tandsteen kan aanleiding 
zijn voor ernstige infecties van het tandvlees en 
de onderliggende steunweefsels (waaronder het 
kaakbot). Tanden en kiezen kunnen los gaan 
staan en de aangedane weefsels kunnen een vie-
ze lucht verspreiden. Het is belangrijk om bij 
het poetsen een kleine tandenborstel met zachte 
kop te gebruiken, bijvoorbeeld een kindertan-
denborstel. Alleen de buitenkant van de tand 
hoeft gepoetst te worden, het optillen van de lip 
is hiervoor voldoende, maar zorg wel dat ook de 
achterste kiezen worden gepoetst.

Het kan zijn dat het tandsteen de ontsteking 
daaronder verdoezelt en dat men denkt dat het 
wel mee valt. Het is zelfs zo dat een tand soms 
alleen door het tandsteen nog op zijn plaats kan 
worden gehouden en als dit eraf gehaald wordt 
de wortel bloot blijkt te liggen. De betreffende 
tand of kies kan dan spontaan uit de mond van 
uw huisdier vallen. 
Zoals hierboven al aangegeven is de ontsteking 
van het tandvlees reden voor het verspreiden 
van een onaangename geur. Uw huisdier zal 
door het likken en wassen de geur over de hele 
vacht gaan verspreiden. Ook kunnen bacteriën 
die zich in het ontstoken mondgebied bevinden 
via het bloed door het gehele lichaam worden 

verspreid en ontstekingen elders in het lichaam 
geven. Met slechter functioneren van vitale or-
ganen als gevolg.

Eigenaren onderschatten erg vaak de ernst van 
gebitsproblemen bij hun huisdieren. Ze denken 
dat een gebitsreiniging overdreven is, of zijn 
bang dat de narcose die hiervoor nodig is te be-
lastend is voor hun dier op leeftijd. Het is erg 
belangrijk om te beseffen, dat gingivitis en paro-
dontitis behalve pijnlijk, ook erg belastend voor 
het lichaam van een dier zijn. De bacteriën uit 
de mondholte kunnen worden via de bloedsom-
loop door het lichaam verspreiden en op deze 
manier ontstekingen aan de hartkleppen en de 
nieren veroorzaken. Dit maakt dat ontstekingen 
in de bek erg gevaarlijk voor de gezondheid van 
uw huisdier kunnen zijn. Laat bij twijfel daar-
om het gebit daarom altijd controleren door een 
dierenarts.

BIJ DE DIERENARTS

Dierenartsenpraktijk Vorstenbosch bestaat uit 4 dierenartsen 
en 6 dierenartsassistenten. Dierenambulance Brabant Noord-
oost werkt nauw samen met dierenartsenpraktijk Vorsten-
bosch. Kijk op www.dapvorstenbosch.nl voor meer informatie.
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BESCHERMD OP PAD TEGEN TEKEN
Scalibor® halsband
•  Werkt tot 6 maanden lang
•  Beschermt tegen teken
•   Beschermt tegen zandvliegen en hartwormmuggen
•  Waterproof en geurloos
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Kijk op www.scalibor.nl voor de verkooppunten.

Scalibor Protectorband (Small/Medium), 19 gram/Scalibor Protectorband (Large), 25 gram, bevat per gram: 40 mg deltamethrin. Doeldier: Hond. Indicatie: 
Bestrijding van infestaties met teken (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) gedurende 5 tot 6 maanden. Bestrijding van bloedzuigen door phlebotome 
zandvliegen (Phlebotomus perniciosus) gedurende 5 tot 6 maanden. Anti-feeding effect op volwassen muggen (Culex pipiens pipiens) gedurende 6 maanden. 
Toediening en dosering: Een halsband per hond. Bijwerkingen: In zeldzame gevallen kunnen lokale huidlaesies, lokale dermatitis of erytheem, jeuk en haaruitval 
waargenomen worden. In zeer zeldzame gevallen zijn neurologische (tremor, ataxie, lethargie, hyperactiviteit) en gastro-intestinale (braken, diarree, hypersalivatie) 
verschijnselen gemeld. Waarschuwingen: Aangezien de halsband na één week de optimale werking bereikt dient de halsband bij voorkeur 1 week voordat de 
dieren mogelijk blootgesteld worden aan infestatie aangebracht worden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat teken zich toch vasthechten ondanks het 
dragen van de band. Onder ongunstige omstandigheden kan de transmissie van ziekten door de parasieten waar de band tegen beschermt daarom niet volledig 
worden uitgesloten. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij: puppies jonger dan 7 weken, honden met huidlaesies, dieren met een bekende overgevoeligheid voor 
perythroïden en katten. Diergeneesmiddel. REG NL 9979/REG NL 9980 VRIJ. Voor overige informatie, zie bijsluiter.
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