
eerste hulp 
hulpbehoevende das

Gewond 
- Slachtoffer verkeer
- Opzettelijk door strik, kogel, vergiftiging of honden

Verzwakt
- Oudere dassen
- ‘Klimaat’ slachtoffers

Verweesd 
- Moeder is verkeerslachtoffer
- Jonge das is moeder kwijt 



Telefonische melding…

- In welke mate is de das gewond? 

- Heeft de melder een deken of iets 
anders om de das mee af te 
dekken? (krat erover)

- Bij de das blijven tot 
dierenambulance er is

Voor jullie…

- Ogen met de punt van een deken 
voorzichtig afdekken

- De das kan gaan happen, geef hem 
dan een opgerold stuk deken of 
handdoek om in te bijten, meestal 
houden ze deze vast



Hoe neem je de das mee?



multifunctionele vervoersmand
formaat speciaal gemaakt voor das



Hoe krijg je de das in de bench/krat ?





Hoe help je ‘veilig’ een das

- Een deken of plank, om de das 
beter te kunnen leiden

- Reactie bij fixeren en aanraking







De gewonde das 

- Shock / bewusteloos

- Open wond(en)

- Kneuzingen
Beknelling zenuwen
Hersenverschijnsel



In shock/bewusteloos

Helaas is het vaker voorgekomen dat 
er een ‘dode das’ gemeld word, die 
uren later, na langs de kant van de weg 
gehaald te zijn, nog blijkt te leven.

- Onderkoeling/oververhitting, maar 
ook stress is dan de grote vijand

Das weg ! ?

- Wegkruipen naar een beschut 
plekje, in een bosje, duiker e.a.



Medische zorg 

Vanuit klinisch oogpunt is de anatomie 
en fysiologie van de das niet veel 
anders dan die van honden

- Kneuzingen en (schaaf)wonden 
100% herstel

- Open wonden en shock meestal 
100% na herstel/rust

- hersenletsel, inwendige bloedingen 
50/50

- Dassen met botbreuken worden 
geëuthanaseerd



Waarom exacte locatie van het 
slachtoffer doorgeven aan D&B?

- Terug naar huis! 

- Knelpunten en monitoring 
mbt bescherming

Dassen lopen meestal dezelfde route, 
te herkennen aan een wissel, 
slachtoffers worden meestal in de 
buurt of zelfs op zo’n wissel 
(dassenpaadje) aangetroffen



Voorzieningen 



Wissel …dassenpaadje



Musk stempel



Geslachtsbepaling  en leeftijd

De vrouwtjes das, ‘moer’ geheten heeft 3 openingen:
- Geurklier (musk)
- Anus
- Vulva

De mannelijke das, een ‘beer’, heeft 2

Met behulp van de ‘kam’, het gebit en algehele 
conditie is de leeftijd enigszins te bepalen



De zogende das
Lastig te herkennen, maar soms  
overduidelijk!

- Volle melkklieren

- Kaal rond de tepel

- Nagelkrasjes van de jongen 
rondom de tepel 

- Bij twijfel (en binnen +/- 24 uur) 
kan je proberen een druppel 
(vette) melk uit de tepel te knijpen









De uitgehongerde weesdas

- 2 weken zonder voedsel

- Op zoek naar een teken van leven 
(eten)

- ‘Oog in oog met de natuur’!
De uitgehongerde, vaak 
verdwaalde, wees das



Hulp aan de jonge weesdas(sen)

- Observeren, interpreteren situatie op een 
burcht: ‘de dassenwerkgroep’

- Vangen van een of meerdere 
weesdassen, je hebt (meestal) maar 1 
kans, ervaring is een noodzaak!

- Gevonden door een wandelaar, deze belt 
dan meestal de dierenambulance of D&B.

Ophalen en eerste hulp door 
dierenambulance:

- Onderkoeld!  …warm houden, maar niet 
te warm!
Vaak komt het dasje weer snel tot leven 
na wat warmte,

- Zorg er voor dat de vinder in de tussentijd
niets te eten en drinken geeft!!! 

- Van een infuus (zoutoplossing) knappen 
zij ook meestal goed op, dit kan bij 
Das&Boom of bij een plaatselijke 
dierenarts voordat het dasje de rit naar 
D&B gaat maken. Doe dit in overleg met 
Das&Boom of de Dassenambulance van 
Dassenwerkgroep Brabant



Uitgehongerd!



De oude das

- Heeft als individu geen functie 
meer

- Verjaagd & uitgeput

- Stuitwonden 

- Algehele conditie

- Lijdensweg



Oud, verzwakt en verward…



Helpen met eten bij D&B 



Hanteren van de das



Temperaturen van de das



Hartelijk dank voor uw aandacht!


