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Fixatie
Wanneer dieren gefixeerd worden, voelen ze zich gevan-
gen. Probeer het dier daarom zo min mogelijk te fixeren.
U kunt een eigenaar het dier laten leren bepaalde hou-
dingen aan te nemen en vrijwillig mee te werken aan 
uw onderzoek. Hiermee wordt een consult voor zowel u, 
als de eigenaar en patiënt een stuk relaxter. Indien een
handeling niet goed mogelijk is tijdens een consult en 
medisch niet strikt noodzakelijk  is, vraag de eigenaar dan
eerst thuis te oefenen en indien nodig zelfs enkele keren
langs te komen om samen te oefenen, voordat de handeling
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

Bij het humaan behandelen van dieren wordt geen gebruik
gemaakt van zogenaamde ‘alpha rolls’, ‘dominance downs’
of enige vorm van kracht of beangstiging. Ook past het ge-
bruik van hulpmiddelen zoals een shockband, slipketting
of prikketting niet binnen een diervriendelijk benadering,
zie ook www.petprofessionalguild.com. 

Conclusie
Er valt nog veel te winnen en leren met betrekking tot het
voorkomen van stress en angst bij onze huisdieren in de
dierenartsenpraktijk. Om dit te bereiken is het nodig dat
medewerkers van een dierenartsenpraktijk zich verdiepen
in het gedrag van dieren en de mogelijkheden om het 
stressniveau van dieren in de dierenartsenpraktijk te ver-
lagen. Met deze kennis kunnen professionals bewust een
keuze maken hoe patiënten benaderd en behandeld wor-
den. Dr. Karen Overall besluit haar lezing met de woorden:

“Good relationships are not based on fear and restraint.
We now have choices. We can better understand more.
But we cannot do this unless we measure and record
what we are doing now so that we can assess concerns
and evaluate progress.

Forward…” ■

Bloed afnemen (bron: Alerthondentraining.net).
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“Good relationships are not based on 
fear and restraint. We now have choices...”




